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1N AINTE

De-a lungul veacurilor, cultura populară din zona în care este aşezat
actualul judeţ Caraş-Severin a dobîndit o puternică personalitate. Situat
în partea montană a Banatului, în acest colţ de ţară din sud-vestul patriei noastre îşi au o mare vechime preocupări care au contribuit la
dezvoltarea şi păstrarea pînă în prezent a unor variate aspecte ale etnografiei româneşti. Generaţiile de păstori din munţii Banatului, crescă
torii de animale şi agricultorii din zona premontană au izvodit unelte
şi piese de port popular, au întemeiat gospodării şi au statornicit obiceiuri populare legate de ciclul vieţii, de muncile agricole şi pastorale
de peste an. Arhitectura acestor meleaguri, obiectele de uz casnic, portul,
folclorul literar, muzical, coregrafic şi cel al obiceiurilor niărturisesc
încă o dată hărnicia, talentul şi generoasa înzestrare a poporului nostru,
care şi-a menţinut limba şi fiinţa naţională păstrîndu-şi cîntecul şi jocul, obiceiurile şi rosturile sale pe aceste meleaguri.
ln vremurile noi care s-au născut în urmă cu peste trei decenii, vieţii
tradiţionale din mediul rural i s-au adăugat, ca de altfel în întreaga ţară,
atributele civilizaţiei socialiste şi elemente de cultură materială care
concură la continua îmbunătăţire a nivelului de trai al oamenilor sa:tului românesc contemporan. Tendinţa tot mai accentuată de urba'nizare
a zonelor rurale, treptata dispariţie a deosebirilor dintre sat şi oraş sînt
rodul politicii înţelepte a partidului nostru de dezvoltare a tuturor judeţelor ţării. Drumuri asfaltate, c"ase încăpătoare, iluminate electric şi permanentul contact cu oraşul, spre care gravitează un tot mai mare număr de locuitori ai satelor, au condus la modificarea locului pe care
cultura populară îl ocuPa. în viaţa omului zilelor noastre. Tot mai multe
comori ale artei populare se retrag spre colţurile neumblate ale gospodă
riei ţărăneşti sau în tradiţionalele lăzi de zestre, de unde sînt scoase
la zilele de sărbătoare ale obştii şi ale ţării.
Cercetarea arhitecturii rurale, ·a· obiceiurilor şi artei populare foloseşte nu numai muzeografiei, ci răspunde direct şi unor nevoi actuale
ale dezvoltării vieţii social-culturale şi artistice, furnizînd material documentar pentru preluarea şi dezvoltarea a ceea· ce reprezintă specific
local din punct de vedere al confecţionării şi folosirii costumului popular,
al transpunerii scenice a artei populare, al motivelor ornamentale şi
structurilor din arhitectura locală, prevenindu-se uniformizarea şi monotonia în ampla acţiune de înnoire a vieţii spirituale şi de sistematizare a localităţilor rurale. lnscriindu-se în politica partidului nostru de
5
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In funcţie de aceşti factori, în zona cercetată putem distinge trei
tipuri de gospodării şi locuinţe, corespunzătoare următoarelor tipuri
de sate:
satul cu case risipite,
satul adunat, cu sălaşe,
satul adunat, fără sălaşe.

I. GOSPODARIILE

1. GOSPODARIA DIN SATUL CU CASE RISIPITE

In zona cercetată se găsesc 17 sate cu case ripisite, amplasate în
comuna Sicheviţa: Brestelnic, Cameniţă, Cîrşie, Cracu Almăj, Cruşo
viţa, Curmătura, Frăsiniş, Liborajdea, Lucacevăţ, Martinovăţ, Oqaşu Podului, Streneac, Valea Oreviţa, Valea Ravensca, Valea Sicheviţei, Zănogu
şi Zăsloane. Sicheviţa, sediul comunei. are alt specific, este un sat adunat, cu sălaşe, de care ne vom ocupa ulterior.
Cele 17 sate cu case risipite au nu număr redus de locuitori, dar
sînt foarte extinse ca teritoriu, ocupînd o mare parte din hotarul comunei; sînt locuite numai de români. Acest tip de sat este caracteristic
numai populaţiei româneşti, pe cînd satul adunat cu sălaşe este propriu
şi populaţiei sîrbeşti.

In structura

actuală

a acestui sat, se pot vedea urmele unei străvechi
sub forma a numeroase aşezări mă
case risipite vorbesc de numărul mai
mare al gospodăriilor cu „pămînt bătrîn" în aceste aşezări, care treptat
au ajuns să aibă locuri în vatra adunată a Sicheviţei. „N-am avut toţi
casa m sat. Inainte baza o fost la colibi. Acum s-o mai deşteptat lumea.
Inainte vreme nu stătea lwnea în sat, era la sălaşe" - ne spune o
bătrînă din Sicheviţa. Este interesantă istorisirea ei despre copiii care
s-au născut şi au trăit numai pe dealuri la colibi şi abia cind erau mari
ajungeau să vadă satul. Intr-un astfel de caz, acum cca. 50 de ani, o
fetiţă, văzînd pentru prima dată biserica din Sicheviţa, s-a oprit în faţa
ei cu cuvintele: „Au, mumă, ce casă mare!" 1
Satul cu case risipite pare o aşezare simplă, dar - paradoxal - el
se caracterizează prin complexitatea gospodăriei. Datorită nevoilor economice ale acesteia, se asigură - pe un spaţiu insuficient delimitat toate funcţiile gospodăriei: producţia, depozitarea şi conservarea produselor şi a alimentelor, consumul acestora, activitatea familială, socială,
populări a dealurilor şi muntelui
runte. Bătrînii din unele sate cu

1
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Sicheviţa, Chisăliţă

Elena, 82 ani (iulie 1971).
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spirituală. Răspunzînd

acestor nevoi, s-a realizat un tip de gospodărie
cu aspecte specifice, care pot fi constatate şi din cercetarea funcţionali
tăţii unor părţi componente ale gospodăriei: curtea, casa, adăposturile
pentru animale şi construcţiile anexă.
Trăsătura esenţială, generală, constă în gruparea, în diferite forme,
a construcţiilor gospodăreşti în jurul casei. Gospodăria este plasată în
mijlocul proprietăţii, iar construcţiile sînt împrăştiate în jurul locuinţei,
răspunzînd multiplelor activităţi economice, ca şi în funcţie de relief şi
în acelaşi timp evitînd direcţia vînturilor dominante.
Curtea împrejmuită adeseori lipseşte; spaţiul din faţa casei se numeşte şi bătătură. Cînd gospodăria este împrejmuită, curtea se numeşte
obor, fiind destinată îngrijirii animalelor.
Casa, ca loc central al acestei gospodării, este bicelulară sau tricelulară, reprezentînd cel mai vechi tip din zona defileului Dunării. In
casa bicelulară se găseşte totdeauna o încăpere cu vatră şi coş deschis,
numită cuină (se întîlneşte şi denumirea de casă), constituind prima
încăpere la intrare în locuinţă; aceasta este fără ferestre, se aeriseşte

Fig. 2. - Aspectul exterior al casei <lin figura 1. a, fundaţie de piatră; b, zid tencuit (cără
midă) ; c, bîrne; d, frontoane din şindrilă; e, acoperiş de ţiglă; f, coş de cărămidă; g, gard
ele pritche.
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numai prin uşă şi prin curenţii de aer antrenaţi pe coşul larg de
1 m/1 m-2 m/2 m (cca. 3 m înălţime) din nuiele împletite, lipit cu
pămînt. Ea răspunde unor multiple nevoi nediferenţiate: are funcţie de
cămară (lada cu făină, butoiul cu varză, ciubărul cu brînză); coşul serveşte la afumat carnea de porc care adesea aci se păstrează; deţine
funcţia de bucătărie (vatra unde se pregăteşte mîncarea). In cuină,
lingă vatră, este plasat cuptorul de pîine (nwnit cuptoriţă); tot aici se
găseşte ocna la pod (uşă mică în tavan) cu scara alături; în podul casei
se păstrează alte alimente: porwnb, griu, legume uscate. Se poate spune
că această încăpere constituie o parte însemnată a locuinţei. Lateral, cu
intrare din cuină, se găseşte camera de locuit, soba. Cuptorul care încăl
zeşte camera de locuit este în legătură cu vatra şi coşul din cuină; de
la vatră se introduc lemnele, iar fumul este condus şi evacuat prin
acelaşi coş.

Acest tip de casă bicelulară denotă un nivel de trai scăzut, o tehnică
s-a conservat într-un număr redus de gospodării.
Un alt tip vechi este casa tricelulară care păstrează întru totul forma
şi funcţiile celei bicelulare, dar are încă o încăpere. Această încăpere a
preluat la început o parte din funcţiile de cămară ale cuinii şi apoi a
devenit o cameră de locuit, pentru ca cealaltă cameră să poată deţine
roluri ccazionale, festive. In unele gospodării a treia încăpere se găseşte
primitivă;

Fig. 4. - Casă din Frăsiniş. comuna Sicheviţa; construcţie de bîme cu coş de
nuiele. Şupa ataşată protejează casa în faţa vinturilor puternice de pe dealuri.
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şi astăzi în acelaşi stadiu funcţional de cămară, ceea ce ne face să
considerăm că geneza tipului de casă tricelulară trebuie căutată în rolul
de cămară a celei de a treia camere, folosită· pentru depozitarea rezervelor alimentare. Iniţial adăugirea nu a însemnat creşterea confortului
familiei, deoarece spaţiul de locuit a continuat să rămînă restrîns la o
singură încăpere. Casa s-a lărgit pentru o mai bună desfăşurare a activităţii economice. La această casă se întîlneşte şi tinda cu stîlpi de lemn.

In genere, casa veche bicelulară sau tricelulară are o singură intrare,
prin cuină, de unde se deschid, în dreapta şi în stînga, uşi spre camerele laterale. A apărut însă şi cuina cu două intrări faţă în faţă.
Astfel casa şi-a deschis o uşă şi spre partea din spatele locuinţei pentru
a putea corespunde diferitelor nevoi (de intervenţie promptă în apă
rarea animalelor din grajduri şi sălaşe, în caz de înzăpezire etc.).
Partea cea mai caracteristică a acestei gospodării o constituie adă
posturile pentru animale şi construcţiile anexă; ele ilustrează complexitatea vieţii economice a gospodăriei din satul cu case risipite. Pe terenul larg din jurul casei sînt plasate mai multe construcţii cu funcţii
bine determinate şi ca rezultat al unor activităţi economice variate. In
legătură cu aceste activităţi se remarcă:
- grajdul pentru vite mari (numit şi şteal, ştal), care se deschide
spre obor; în podul grajdului se păstrează o parte a finului;
- grajdul pentru oi şi alături sălaşul oilor (locul îngrădit în care
se găseşte şi un adăpost sub forma unui acoperiş oblic sprijinit pe două
furci; aici este şi strunga pentru muls oile). Aspectul este caracteristic
pentru un fenomen tipic acestui sat: stîna la sălaş, prin asocierea gospodăriilor apropiate, cu un număr restrîns de oi, la unul din sălaşele
încăpătoare; folosirea pentru păşunatul de vară a poienilor din pădurea
apropiată, îngrijirea oilor ca şi mulsul revenind proprietarilor prin rotaţie, cu rîndu; în unele cazuri nici nu are loc asocierea, păşunatul făcîn
du-se în cadrul gospodăriei, la sălaşul propriu. Aici noţiunea de sălaş
este bine definită şi limitată la adăpostul oilor cu spaţiul împrejmuit.
Vom vedea însă că această noţiune se extinde asupra întregii gospodării
în cazul satului adunat, cu sălaşe. O denumire veche a acestui adăpost
al oilor (acoperişul sprijinit pe două furci) este şi zăslon; de aici chiar
denumirea unui sat din comuna Sicheviţa: Zăsloane (denumirea de zăslon
s-a pierdut, o mai cunosc doar bătrînii);
- două cocine cu oborul lor (pentru porci la îngrăşat şi pentru
reproducţie), indicînd rentabilitatea creşterii porcilor, dar şi tradiţia activităţilor gospodăreşti legate de pădurea apropiată;
- curelnic, coteţul pentru hoară (găini, raţe, gîşte pui);
- şupa unde se depun uneltele agricole, carul, vasele pentru poame;
de cele mai multe ori un acoperiş pe patru furci, de 10-30 m 2 ; uneori
o construcţie închisă:
- depozitele de furaje (fin, paie, tulei de porumb, trifoi) aşezate pe
pătule sau în clăi pe pămînt (numite şi danie) închise în ţarc. Cînd
furajele sînt aşezate pe pătul (postament pe patru furci, la înălţimea de
11
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Fig. 5. -

Fig. 6. -
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Frăsiniş,

Pătule

pentru furaje, în

aceeaşi gospodărie.

comuna Sicheviţa; şupă pentru car, unelte agricole
pentru poame ; construcţie pe furci cu acoperiş de paie.
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cca. 1 m) spaţiul de sub pătul constituie un adăpost pentru unelte agricole, sau închis devine depozit pentru produse secundare cerealiere
(pleavă), sau adăpost temporar pentru animale.
De la acest spaţiu ocupat cu construcţii şi anexele lor - un adevărat nucleu economic cu variate activităţi gospodăreşti se întind în
continuare terenurile cultivate cu porumb, griu, ovăz, cartofi, trifoi,
alternînd cu locurile de cosit, cu via, cu pomii fructiferi, stupii. In apropierea casei se găseşte totdeauna un spaţiu împrejumit: grădina de
legume, cu fasole, varză, ceapă, castraveţi; cînd terenul oferă un loc
neted apare aria pentru treierat.
Avem deci o gospodărie de tip vechi, complexă, cu activităţi multiple, o gospodărie care a asigurat familiei mijloacele de trai, uneori
minime, dar permanente. Persistenţa populaţiei româneşti de-a lungul
întregului ev mediu ar fi greu de înţeles fără să cunoaştem acest mod
de trai al unei populaţii care se ţine mereu la marginea pădurii, cu
poieni bogate, în locuri ferite. Pe măsură ce a avut loc procesul de
defrişare, aşezările, prin gospodării individuale, înaintau în poienile pădu
rilor. Considerăm că mobilitatea acestor gospodării şi extinderea teritorială a satului se leagă atît de procesul de defrişare, cît şi de nevoia
de extindere a păşunilor şi chiar a culturilor de cîmp.
Ni se pare deosebit de grăitoare ruga simplă a unei bătrîne din
Sicheviţa, implorînd ploaie pentru pămîntul care trebuie să rodească:
„ploaie, doamne, ploaie, cîmpu să se-nmoaie, cîmpu să rodească, marva
s-o hrănească". E multă grijă pentru animalele din gospodărie (vaci,
viţei, cai, oi, capre, porci) cuprinse în expresia marvă. Şi-n aceeaşi
formulare, pare că exprimînd întreaga complexitate a acestei economii,
femeia aşteaptă creşterea griului „cîtu-i spicu, şi voinicu", conştientă
că apele care vor cădea din abundenţă asupra pămîntului vor asigura
hrana familiei: „glodu, glodu, ăla umple podu" 2 •
In trecut, unii cercetători etnografi şi folclorişti au privit unilateral
activitatea economică a populaţiei de la munte, preluînd numai aspectul pastoral sub forma pendulării între munte şi cîmpie, nesocotind specificul unor zone largi cu economie agricolă complexă, legată atît de
creşterea animalelor cît şi de culturile de cîmp.
Mobilitatea gospodăriei şi a locuinţei din satele cu case risipite
trebuie înţeleasă, în decursul istoriei, ca un fenomen complex. Alături
de procesul peren, de menţinere a gospodăriei la liziera pădurilor, are
loc şi procesul de coborîre a gospodăriilor spre văile mai largi, mărind
potenţialul demografic şi economic, inclusiv suprafaţa vetreler din satele
adunate. Iată de ce extinderea terenurilor prin curături nu poate desfiinţa sau nega procesul vechi al populării statornice a culmilor montane, de unde au avut loc coborîrile spre arterele de circulaţie atunci
cînd condiţiile au fost favorabile, aşa cum am arătat în capitolul precedent. De fapt, structura gospodăriei din satul cu case risipite este
• Material cules de pe teren de Ofelia

Văduva.

13

Fig. 7. -

Satul Brestelnic, co-

Sicheviţa.
distanţa
dintre

muna

remarcă
gospodării,

Se

acestea fiind plasate în apropierea pădurii şi în mijlocul
terenurilor cultivate.

Fig. 8. -

Satul Cîrşie, comuna Sicheviţa. Aşezare plasată în valea largă a Cameniţei; şi aici
sînt răspîndite la mari distanţe între ele, aşezate de asemenea în apropierea pădurii
şi în mijlocul terenurilor cultivate.

gospodăriile
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influenţată

în special de baza economică a acesteia. Extinderea suprafeţelor defrişate impunea gospodăriei valorificarea complexă şi uneori
chiar intensivă a terenurilor agricole, neforestiere; aceste terenuri devin
păşuni, fineţe sau chiar arături.
In prezent se continuă procesele de dezvoltare economică a gospodă
riilor, înglobînd şi elemente noi. Astfel, în Cruşoviţa, majoritatea gospodăriilor îşi orientează economia spre creşterea intensivă a animalelor,
în special a bovinelor şi porcinelor. Multe sate din comuna Sicheviţa
sînt cunoscute ca vestite furnizoare de animale la tîrgurile locale şi
regionale (Sasca, Bozovici).
Paralel cu diversificarea economiei (extinderea terenurilor agricole,
ca şi a culturilor de cimp şi chiar creşterea intensivă a animalelor) are
loc şi modernizarea locuinţelor, care de fapt corespunde procesului de
creştere a nivelului de trai al populaţiei. Despre procesul de modernizare a construcţiei caselor vom vorbi mai jos. Totuşi trebuie să menţionăm şi aici unele mutaţii: restrîngerea numerică a caselor de bîrne,
cu acopE.riş de şindrilă şi creşterea construcţiilor noi ridicate pe fundaţie
de piatră, folosind ca materiale cărămida, ţigla, cimentul, cu elemente
cit de cit moderne (ferestre mari, bucătării şi maşină de gătit etc.).

2. GOSPODARIA DIN SATUL ADUNAT, CU

risipite şi satul adunat, se observă o
a satelor adunate, cu sălaşe. Aici gospodă
ale celor din satele risipite dar, în acelaşi
timp, sînt organizate, cel puţin formal, în vatra satului, asemănător cu
cele adunate, fără sălaşe. Aceste aşezări complexe înglobează atît elemente arhaice cit şi elemente noi.
Ca elemente arhaice menţionăm:
- păstrarea la sălaşe a caracteristicilor gospodăriei din satul risipit,
cu proprietatea neîmprejmuită; se menţin aici atît aspectele gospodăriei
şi construcţiilor cit şi funcţionalitatea acestora. De cele mai multe ori
sălaşele au forma unor complexe de construcţii gospodăreşti: casă bicelulară, şupă, grajduri cu obor, cocine, sălaşul oilor (adăpostul şi spaţiul
împrejmuit), furajele pe pătule sau în clăi. Tot aici, sau în imediată
apropiere, se află grădina de legume, via, livada de pomi, stupii, culturile de cimp, păşunea, fîneţele etc.;
- locuinţa din vatra adunată a satului a păstrat multe din elementele arhaice, caracteristice caselor risipite. Cele mai vechi construcţii
din vatra adunată reproduc tipul locuinţei specifice sălaşului: casa de
bîrne, bicelulară, cuina cu vatră şi coş de nuiele împletite etc.; uneori
casa a fost transportată chiar de la sălaş. Acest tip vechi este prezent
Intre

aşezarea

SALAŞE

cu

gospodării

treaptă intermediară, aceea
riile menţin multe aspecte
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Gospodărie din Ieşelniţa - sat adunat, cu sălaşe; casă de că
de la sfîrşitul secolului XIX (înainte de demolare) : A, tindă; a,
stilpi de cărămidă; B, cuină; b, coş deschis de cărămidă; c, cuptor de
pîine; d, grinda numită „urs"; e, ocnă la pod; C, sobă; D, grajd; E,
obor; f, poartă; g, uşă; F, grădină (arături)

Fig. 9. rămidă

în toate satele sub forma unor relicte, de cele mai multe ori nefolosite
- pitite în dosul noilor construcţii - sau adaptate altor întrebuinţări (grajd).
Ca elemente noi aparţinînd gospodăriilor din satul adunat cu sălaşe
se remarcă:
- aşezarea caselor la linia şoselei şi a drumului;
- separarea gospodăriilor prin garduri, împrejmuind spaţiul din
jurul construcţiilor: curtea. Aceasta se numeşte în continuare obor. Astfel s-a format un tip simplu de gospodărie, acela cu o singură curte, de
cele mai multe ori spaţioasă;
- casa bicelulară sau tricelulară s-a mărit; cuina are coş de cără
midă de dimensiuni mai mari, 3 m/3 m, ocupînd jumătate din cuină;
construcţia casei este frecvent din cărămidă, acoperişul din ţiglă; tinda
casei cu stîlpi de lemn sau de cărămidă dă o notă specifică şi indică o
dezvoltare în construcţie şi ornamentaţie. Casele cu tindă sînt ridicate
pe fundaţie; sub tindă şi uneori din tindă, este intrarea în podrurn,
pivniţa aflată la demisol, de obicei sub una din camere. O dată cu apariţia pivniţei şi a unei cămări (clet, şpais, şpaiţ), plasate într-un capăt
al tindei, sau în afara casei, rezervele alimentare sînt depozitate în alt
loc decît în cuină sau camera alăturată, iar cea de-a doua cameră din
casa tricelulară s-a transformat în încăpere de locuit, ridicînd prin
aceasta, în mod evident, nivelul de confort al locuinţei;

16

....•.• „ ... „ .• „ . •.

.„„„ • •.••••. ''

4. OOm

1

:

~i

~l

F

'c)~I

I

_l

~

E

j

---y
~

H

l,JOm.

%

D

~

~a?m .

•

J

A

c

- . b l e Ut1
Fig. 13. - Gospodărie din Pescari; casă construită în anul 1873.
tf, casă; a, coş deschis de piatră moale (tuf t'alcaros); b, ocnă la pod; B, sobă; C, clet
(cămară) ; D, grajd pentru vaci; E, grajd pentru ol şi capre (acum depozit r-entru car şi ur.elte) ;
F, şupA pentru lemne; G, cocină; H, avlle (curte) pentru porci; I, avlie; L, grădină;
M, grădină mică pentru :zaruvat; N, Joc pentrn gunoiul de la grajd; c, gard de şteze.
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Fig. 12. - Gospodărie din Sicheviţa; casă <le hirnt: <li1.1 anul 1888.
A, tinda cn stilpi de lemn; n. cnină; a, coş deschis <le ciirămi<lă; b, cuptor de piine; c
~rind!i; d, ocnll. la pod; C, soba mare; D, soba mici"t; E. şnpă pl'ntrn c:ir; F. grajd; G, wc;
H, cocini'1; I, obor; L, gră<lină de znrz:i\·at; t, ga~J tk ştez„.
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Aspectul exterior al casei clin fig nr a 9 -

viizutri din drum.
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A:.

Casii <le tip vechi din Berzasca; construită din cărămidă; vechime cca. 100 ani.
a, uşă mică; b, stîlpi de cărămidă; c, intrarea la podrum (pivniţă plasată sub
sobă, la demisol, cn intrarea din obor) ; B, şpaiţ (cămară); C, cuină; d, coş deschis de cără
midă; e, cuptăriţă de pîine; f, grinda pe care se sprijină coşul, numită „urs"; g, ocnă la
pod; D, soba mare; E, soba mică; h, cuptoare de tuci în zid; F, obor; i, poarta mare
înzidită, dar neacoperitiL

Fig. 11. -
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Gospodărie cu două curţi din Pojejena; casă nouă de cărămidă, aliniată la şosea ; grajdul separă curţile.

I. Primo curte : A, coridor; a, intrarea la podrum (pivniţă) ; B , camere; C, cuină; b, coş de cărămidă pentru afumat carnea
de porc; c, cuptoriţă de pîine; D, curte cimentată; d, bazin pentru colectarea apei de ploaie; E, ninfor (subpoartă) ; e, ocnă la

pod cu scară fixă .
II. A doua curte : F, grajd; f, ocnă la pod; G, clet (cămară de alimente) ; H, ainfor (subpoartă, iar deasupra este podul grajdului) ; I, şopru pentru oi şi gîşte (şi depozit pentru lemne) ;L, cocină; M, curelnic pentru găini; N, wc; O, obor.
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- grajdul, prezent aproape în fiecare gospodărie, este plasat fie în
continuarea casei, fie în curte separat, în funcţie de spaţiu, de accesibilitatea circulaţiei atelajelor. Construcţia grajdului are dimensiunea casei,
sau chiar mai mare, incluzînd şi şupa în care sînt adăpostite carul şi
uneltele agricole; tot în. curte se găseşte cocina, curelnicul (coteţul de
păsări) şi frecvent un buoor (fintînă săpată în pămînt).
In ceea ce priveşte curtea, gospodăriile prezintă trei tipuri: cu o
curte, cu două curţi sau cu trei. Gospodăriile cu o curte - de care
ne-am ocupat pînă acum - au cea mai largă răspîndire.
Gospodăria cu două curţi corespunde procesului de diversificare a
acesteia atît din punct de vedere economic cît şi edilitar. Specific gospodăriei cu două curţi este spaţiul mai redus al curţii, în special îngustimea ei, contrastînd cu dimensiunile mari ale locuinţei; grajdul, plasat
paralel cu poarta casei, în fundul curţii, separă - prin şupa cu poarta
mare ataşată gardului prima curte din faţă, de a doua destinată
vitelor. Prima curte a devenit curată, cimentată, ornamentată cu flori,
deseori acoperită cu reţele din viţă de vie - un spaţiu locuit - , iar a
doua este rezervată creşterii animalelor. !mpărţirea curţii corespunde
însăşi dublei orientări a gospodăriei care se încadrează treptat în procesul de urbanizare. Realitatea economică şi tradiţia sînt încă puternice,
grajdul este un element indispensabil. Gospodăriile cu două curţi sînt
frecvente în satele dintre Baziaş şi Moldova Veche; se întîlnesc şi în
Sicheviţa, Gornea, Liubcova, Berzasca.
Gospodăria cu trei curţi indică o şi mai mare diversificare a celei
cu două curţi; i se menţin toate trăsăturile dar se dezvoltă creşterea
păsărilor. Această separare în trei curţi s-a dezvoltat în satele adunate
dintre Moldova Veche şi Baziaş, unde gospodăriile dispun de teren
şes pe malul Dunării în parcele înguste. In cartograma LXXXII din
Atlasul complex „Porţile de Fier" am arătat răspîndirea acestor trei
tipuri de gospodării.
Satul adunat, cu sălaşe, a reprezentat în zona Porţilor de Fier tipul
dominant la vest de Cerna. In multe sate sălaşul a dispărut (Liubcova,
Gornea, Moldoviţa, Măceşti, Radimna, Şuşca, Belobreşca, Divici) sau
a căzut în desuetudine (Tufări, Jupalnic, Ieşelniţa, Berzasca, Moldova
Veche, Pojejena) 3 •
Aceste transformări corespund de fapt unei perioade de trecere care
a durat multe secole, de la satul risipit la satul adunat, avind ca treaptă
intermediară, dar nu obligatorie, satul adunat cu sălaşe.
Complexitatea economiei din satul adunat, cu sălaşe, ne obligă să
lămurim noţiunile pe care le include gospodăria, casa şi locuinţa, ca şi
locul săfoşului în sfera largă a gospodăriei.
a Vezi cartograma LXXXI din Atlasul complex „Porţile de Fier", unde am prezentat
în zona cercetată în anii 1967-1971.

frecvenţa sălaşelor
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Fig. 15. -

Case tipice de mare

frecvenţă în satele
Sicheviţa

Fig. 16. -
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Gîrnic.

sat de mineri cehi, cu locuinţe confortabile dar construite din

pămînt

bătut.
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In satul cu sălaşe, gospodăria include casa şi construcţiile din vatra
satului şi pe cele de la sălaş, împreună cu terenurile aferente gospodăriei. Cînd familia sau o parte a acesteia stau permanent la sălaş (membrii familiei se schimbă prin rotaţie la diferite intervale), în acest caz
sălaşul nu se închide niciodată4, putem aprecia că aici locuinţa are un
caracter peren. Dar şi în acest caz, casa din sat rămîne cu funcţionali
tatea ei, cu caracterul ei permanent. Cînd membrii familiei locuiesc în
casa din sat, funcţionalităţile de locuinţă ale sălaşului dispar şi rămîne
numai ca o anexă a gospodăriei. Aceasta este faza în care sălaşul îşi
pierde din importanţă; el rămîne numai o locuinţă cu caracter temporar.
Uneori e folosit sezonier în timpul iernii pentru îngrijirea animalelor
(consumul pe loc al furajelor şi gunoirea locului), alteori în perioade şi
mai scurte (în timpul seceratului, cositului). Construcţiile din jur se
reduc, cu timpul sălaşul este părăsit.
Atunci cînd sălaşul se menţine, el caută aproape totdeauna apropierea de pădure 5 . Menţinerea sălaşelor la liziera pădurii, analogia cu
structura economiei complexe a gospodăriilor din satul risipit, preluarea
elementelor arhaice şi adaptarea lor la noile condiţii economice şi sociale
fără a rupe total cu formele iniţiale, cu structura, morfologia şi uneori
terminologia veche ne fac să presupunem că de fapt satul adunat
a rezultat de pe urma concentrării în jurul unui nucleu a satului risipit,
iar sălaşele sînt rămăşiţe ale vechilor gospodării care s-au tras în satul
' „Avem casă în sat, acolo stă închis. La sărbători mari coboară cei tineri la biserică,
la nedeie. Coliba nu să·nchide niciodată, că aici ni-i averea. Avem pămînt arător, cu porumb,
griu, ovăz; avem şi fînaţe, viţei, vaci, 30 de oi şi 4 tăuraşi contractaţi" (Tisoviţa, Florichescu Ilie, 48 ani şi Florichescu Simion, 71 ani, la sălaşul locuit permanent, pe Poiana
de Mijloc; iulie 1968).
„Partea multă ni-i aici; aici ni-i pămîntu, aici ni-i averea. !n sat avem numa locu
cu casă şi grajd. Am avut aici de la părinţi un loc mic. !n fiecare an am curăţat din
pădure (în timpul războiului). Am tăiat pădurea şi cu nevasta am săpat cu săpăliga. Am
plantat pomi. Avem fînaţe. Am semănat secară şi porumb. Ţinem oile aici, 8 oi şi 8 capre".
(Tisoviţa, Pîrvulescu Ion, 52 ani, la sălaşul locuit permanent, pe locul numit Streneac;
iulie 1968).
6 De altfel, pe calea aceasta a avut loc un proces continuu de iradiere demografică,
care poate fi observat şi astăzi. Conacele Iloviţei caută liziera pădurii, cu păşuni, trecînd
în teritoriul comunei Tufări, unde locuitorii în majoritate au părăsit sălaşele. !n perioada
1932-1944, mai multe familii din satul Pescari (sat de bufeni) au ajuns pînă la Baziaş şi
Socol, cumpărînd terenurile populaţiei sîrbe care părăsea sălaşele :
„Prima dată am venit la pădure (în 1942). Am cumpărat o bucată de pămînt (de la
un sîrb). Au fost colibe mici. Am făcut noi mari, ca casa (în 1947). Mai mult am stat la
pădure, vreo 10-15 ani, apoi am venit jos în sat, cite unu, cite unu, am cumpărat casă
în sat". (Socol, Olteanu Dumitru, 60 ani; iunie 1971).
„Am crescut la colibă, la pădure. Tata o venit în 1933, o cumpărat coliba la pădure,
o stat la colibă pînă în 1969, o stat şi iarna şi vara. Am cumpărat casa din sat în 1954,
de la un sîrb, care nu mai avea vite, avea pămînt în sat. Noi n-am avut pămînt, mai
tîrziu am ajuns să cumpărăm pămînt în sat. Cînd avem casă la pădure, noi îi spunem colibă,
chiar dacă e făcută casă nouă, tot colibă îi spunem". (Socol, Surlea Gheorghe, 38 ani,
iunie 1971).
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concentrat6 • Desigur că multe secole au trecut de la forma unei aşe
zări în grupuri restrînse, în aparenţă simplă dar cu structura complexă
a gospodărilor din satul risipit, pînă s-a ajuns la concentrarea gospodăriilor în sate adunate. De la o perioadă în care cele trei realităţi
- gospodărie, casă, locuinţă - formau o unitate, cel puţin teritorială,
în gospodăria din satul risipit, s-a ajuns la o bipolaritate în satul adunat cu sălaşe: gospodăria din vatra satului şi menţinerea sălaşului cu
aproximativ aceleaşi funcţii arhaice ca atunci cînd avea toate trăsătu
rile, de gospodărie, casă şi locuinţă. La început dedublarea are caracter
permanent, apoi peren şi conjunctural, pentru ca în cele din urmă săla
şul să dispară, toate funcţiile economice, sociale, familiale concentrîndu-se şi mutindu-se definitiv în gospodăria din satul adunat.
In perioada cercetării de teren, în concepţia tuturor informatorilor,
casa era numai locuinţa din vatra satului, iar locuinţa de la sălaş întotdeauna era denumită colibă, ceea ce denota unitatea materială şi spirituală a gospodăriei chiar şi atunci cînd ea este dedublată, iar ponderea
cea mai mare o deţine casa din vatra satului, considerată ca centrul
gospodăriei.
Remarcăm că

tipul de sălaş, prezentat mai sus, e comun populaţiei
aceasta deoarece aceiaşi factori economici, sociali,
culturali şi condiţii naturale au acţionat identic, indiferent de structura
etnică. Dar populaţia din Moldova Veche a avut sălaşe nu numai la
marginea pădurii, ci şi pe ostrov. Sălaşele de pe Ostro'vul Moldova
Veche au prezentat unele elemente specifice. Astfel, terenurile de aici
aveau o folosinţă complexă; în timpul verii erau cultivate (porumb,
furaje) iar ostrovul era inaccesibil păşunatului; în perioada 15 oct.-25
apr., aici avea loc păşunatul de toamnă, stabulaţia în timpul iernii şi
păşunatul de primăvară. Sălaşele de pe ostrov nu aveau strungă, numai
coşare (adăposturi pentru oi şi vite mari) şi sălaşu oilor (spaţiul îngră
dit). Locuinţa pe ostrov era sezonieră, ca spaţiu destul de restrînsă, numită bordei, în prezent un relict.
De fapt această locuinţă avea multe elemente nespecifice bordeiului: pereţii deşi erau relativ scunzi şi parţial intraţi în pămînt (cca.
0,50 m) erau din cărămidă; chiar unele acoperişuri nu mai erau din
crengi şi pămînt ci din scînduri gudronate. Bordeiul era bicelular, avea
o cuină cu vatră şi coş de cărămidă şi o sobă cu cuptor de tuci. In
prezent terenurile sînt folosite şi mai raţional de către C.A.P.
româneşti

şi sîrbeşti,

8 „Am avut vite şi colibă la Dobriş, lingă Criviţa, unde era satu bătrîn. Stăteam iama
acolo cu vitele de făceam gunoi. Împrăştiam acolo pe pămintu pe care îl cultivam. Puneam
zarzavaturi (păsui, crumperi, varză) şi cucuruz. O fost pădure, noi am curăţat-o, era buciumi
(rădăcini), nu puteai ara, săpam cu săpăliga, cu plugu aram numa în luncă. Stăteam cu
oile şi cu vite mari, care avea vaci cu lapte le aducea acasă, ca să vîndă la oraş (Orşova).
In sat stătea cei tineri şi la pădure stătea ăi bătrîni. Mai venea şi ei în sat duminica la
biserică. Noi ne duceam să le ducem de mîncare, mai venea şi ei, le trebuia petriol de
făcut focu, sare, răchie. Aveau acolo mîncare : păsui, crumperi, brinză. Era pădure mare
atunci, se tăia. Coliba lu moşu Pîrvu (aşa-I chema pe tata) s-o stricat. Acum e de fin
acolo, o cosim. Şi îs pruni, cireşi, gutui, acum nu i-am mai grijit". (Ieşelniţa, Oprişan
Călina, 68 ani; iulie 1968).
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In ceea ce priveşte satele cu populaţie cehă, sălaşul nu constituie o
a gospodăriei. Datorită condiţiilor istorice, economice, sociale legate de colonizarea lor, aşezările cehe s-au format de la început
în vetre adunate. In mod izolat, cehii au preluat sălaşul specific populaţiei autohtone, uneori în formă asemănătoare, alt€ori numai ca o
anexă cu caracter conjunctural. Astfel, în Eibenthal, în apropiere de
vatra satului se găseşte doar un rudiment de sălaş (grajduri pentru vite
mari). In acest sat de mineri nu se practică creşterea oilor. La Bigăr şi
Ogradena Nouă, cîteva gospodării au avut sălaşe cu casă şi adăposturi
pentru animale. Lipsiţi de o tradiţie a creşterii oilor, cehii au împrumutat de la români atît termenul de stînă cit şi sistemul de asociere a
gospodăriilor cu stîna la un săla.<?. In satul Sf. Elena gospodăriile cu
puţine oi au apelat la sălaşele populaţiei româneşti din Pescari, formînd
stîna împreună. La Ravensca, sat cu pregnante activităţi agricole, anexele din hotar nu pot fi confundate cu sălaşele; ele reprezintă doar mici
adăposturi pentru oameni şi animale în timpul lucrărilor agricole; membrii familiei parcurg zilnic, cu căruţele lor, distanţele pînă la locurile
de muncă. Recolta şi furajele se păstrează în întregime în gospodăria
din sat. Ca urmare, un specific al gospodăriei din satele cehe este prezenţa grajdului, alăturat unor şupe compartimentate (pentru trifoi, fin,
paie, tulei de porumb, pleavă) cu poduri înalte, ceea ce indică nu numai concentrarea economiei în gospodăria din sat, dar şi orientarea
spre creşterea vacilor cu lapte şi a porcinelor.
Am acordat o deosebită atenţie sălaşului deoarece acesta este prezent - sau a existat în trecut - în toate satele româneşti din vestul
Cern ei.
La est de Cerna, cu aceleaşi funcţii economice şi sociale, ca şi sălaşul,
este conacul. In ceea ce priveşte structura şi aşezarea construcţiilor,
ca şi în terminologie, apar unele deosebiri. Casa este şi aici bicelulară,
avînd prima încăpere cu vatră şi coş de nuiele împletite, numită casă
şi o cameră de locuit, numită sobă sau hodaie. Ca şi în cazul sălaşului
din vest ea poartă totdeauna denumirea de colibă, nu casă. Construcţiile
pentru adăpostul animalelor: grajdul, palanca, celarul sînt grupate strîns
în jurul casei, în oborul închis cu gard. Conacele au dispărut în Vîrciorova, dar sînt prezente în Iloviţa, Bahna, ca şi în celelalte sate din
caracteristică

Podişul Mehedinţi.

La est de Vîrciorova, în satele Gura Văii, Schela Cladovei şi Dudaşu
Schelei a existat în trecut o aneză în hotar numită pimniţă la vie sau
pimniţă pe plai (se pronunţă şi pimiţă). Era o locuinţă monocelulară,
temporară, plasată pe terenurile cu vii şi livezi, pe care o aveau toate
gospodăriile din sat pînă la primul război mondial. Această anexă pe
plai îndeplinea mai multe funcţii:
- locuinţă şi adăpost de primăvară pînă toamna tîrziu, în legătură
cu lucrările agricole (viticultură, pomicultură);
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- unele pimniţe aveau strungă corespunzînd nevoii de îngrăşăminte
naturale pentru vie; se făcea stînă pentru oi şi capre prin asocierea mai
multor pimniţe apropiate;
- pimniţa la vie era depozitara butoaielor cu vin şi ţuică - la
locul producerii lor - de unde băutura se aducea în sat treptat, după
nevoie, cu troaca în disagi. Oamenii şi vitele coborau iarna în sat, pe
plai rămînea băutura, în pimniţa care avea încuietoare cu cheie de lemn
cu căţei, fiecare cu secretul ei7;
- existenţa pimniţelor pe plai a fost legată şi de unele funcţii
sociale. Ele se găseau pe dealul Cerăt, între satele Brezniţa, Gura Văii
şi Dudaşu Schelei. Prin Cerăt se încrucişau drumurile: Gura Văii-Brez
niţa, Brezniţa-Dudaşu Schelei şi drumul spre Drobeta-Turnu Severin.
Pe Cerăt se ţineau nedeile şi mult timp a fost păstrat ca loc de petrecere; acolo se întîlneau satele la joc, la horă.
După primul război mondial, pimniţa a fost adusă în sat, ca o construcţie indispensabilă gospodăriei. Aici a fost adaptată şi altor funcţii:
deasupra ei s-a construit pătulul pentru păstrarea porumbului, uneori
a devenit adăpost pentru animale, sau cămară de alimente.
Sălaşele, conacele şi pimniţa la vie trebuie văzute ca elemente de
extindere teritorială a gospodăriilor şi de agricultură extensivă. Dispariţia lor consemnează restrîngerea teritorială a activităţilor gospodăreşti,
apariţia unei agriculturi mai avansate, diversificarea şi specializarea acesteia, practicarea unei agriculturi intensive, dar mai ales modificările
social-economice intervenite prin cooperativizarea agriculturii.

3. GOSPODARIA DIN SATUL ADUNAT, FARA

SALAŞE

ln satele adunate fără sălaşe apare tendinţa de transformare a gospodăriei, de treptată evoluţie şi uneori chiar de mutaţii, de la gospodăria
cu producţie agricolă de bază, spre o gospodărie agricolă anexă a fami7 „Pimniţele

era pe dealuri, pe plaiu Cerll.t. Şi Schela Cladovei avea pimiţi piste dealuri
la vii. Iarna nu stătea acolo. Stătea pim.Jţa încuiată, sta acolo băutura. Avea chei la
avea drugă de lemn cu căţei, sălta cu cheia şi descuia". (Dudaşu Schelei, Biţă C.
Constantin, 86 ani; octombrie 1971).
„Era pimiţe pe plai, pe cîmp, unde avea vii, pomi. Făcea un fel de încuietoare la
uşe, din lemn, că ştia numa el secretu. La pimiţă stătea numa vara, iarna nu. Vitele venea
iarna in sat. Avea acolo vaci, oi şi capre. Făcea stînă la o pimiţă, se împreunau mai mulţi.
Cind eram copil nu mai era mulţi cu pimiţă acolo. La pimiţă nu era grajd, grajdu era în
sat. Fiecare avea numa pimiţa". (Gura Văii, Drăghici P. Gheorghe, 71 ani; septembrie
1971).
„Spunea bătrînii că pimiţa era făcută din lemn, în chei la capete, uşa era de blană
groasă, făcută cu barda din bătrîni. La pimiţă nu era vatră. Acolo ţinea butoaiele cu vin,
ca să nu le mai doboare în sat. La pim.Jţă stătea cit muncea la vie, pînă făcea vinu, ăl
bătrîn stătea acolo. !n sat aducea vinu cu troaca (bostan adunat la gură). Punea troaca
în disagi, cîte două troci". (Schela Cladovei, Boştină Nicolina, 52 ani; octombrie 1971).
şi pe
uşă,
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Fig. 22. -

Aspectul exterior al casei în

construcţie

de la figura 21.

liilor de salariaţi din întreprinderile miniere, de transporturi, din reţeaua
circulaţiei mărfurilor, din aparatul administrativ etc. Numărul acestor
tipuri noi de gospodării a crescut o dată cu construcţia hidrocentralei
de la Porţile de Fier, cu amplasarea populaţiei în noile aşezări.
In gospodăriile şi locuinţele din noile aşezări, au avut loc mutaţii
calitative evidente:
- sursa de venit nu mai este predominant argicolă; de aici şi renunţarea de cele mai multe ori la sălaşe;
- crearea unei reţele administrativ-economice şi sociale de tip urban, a unor unităţi comerciale şi de servicii, introducerea telefonului;
- trasarea de străzi şi bulevarde pe baza unui plan unitar;
- gospodăriilor le sînt asigurate serviciile comunale: furnizarea apei
potabile şi electricităţii, construirea unor reţele de drumuri şi şosele,
organizarea mijloacelor de transport în comun;
- casa şi construcţiile gospodăreşti sînt amplasate după un plan
urban;
- casa şi-a modificat arhitectura, structura încăperilor, iar materialele de construcţie predominante sînt cele industriale (ciment, ţiglă,
cărămidă, fier).
Printre aşezările fără sălaşe remarcăm în primul rînd localităţile dintre Orşova şi Drobeta-Turnu Severin: Vîrciorova, Gura Văii şi Schela
Cladovei, unde gospodăriile şi locuinţele au intrat în procesul de moder-
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Fig. 23 şi 24. - Aspecte ale noului cartier \'îrciorova <lin Schela Clado\·ei, localitate compoa municipinlni Drobeta Turnu Severin. În acest cartier s-a mutat populaţia vechii Vîrciorove.

nentă
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nizare, prin introducerea aproape a tuturor elementelor edilitare urbane.
Noile construcţii de locuinţe în blocuri şi de case tip vilă caracterizează
nu numai noua concepţie edilitară, ci chiar noua concepţie de viaţă ce
se formează o dată cu schimbările calitative din noile aşezări.
Procesul de înnoire şi de modernizare a cuprins şi gospodăriile din
satele Tufări şi Jupalnic, concentrate în noul oraş al Orşovei; de asemenea noua aşezare Ieşelniţa, formată prin amplasarea satelor Ieşelniţa,
Ogradena, Plavişeviţa şi Tisoviţa. Unele modificări în gospodărie le-a
adus dispariţia grajdului, dispariţia curţilor pentru creşterea animalelor,
contopirea întregului spaţiu într-o singură curte, reducerea şi uneori
dispariţia grădinilor ca spaţii de cultură, dar folosirea terenului ca gră
dină cu flori în curţi îngrijite. Noua structură a gospodăriilor din Ieşel
niţa şi construirea unor case cu etaj, balcoane şi terase, reflectă o nouă
concepţie edilitară, arhitectonică, cu vizibile aspecte urbane.
In cadrul procesului de înnoire care a acţionat în anii construcţiei
socialiste, alături de tendinţa evidentă de modernizare a aşezărilor şi gospodăriilor menţionate mai sus, în întreaga zonă a Porţilor de Fier au
avut loc unele modificări în structura acestora. Gospodării de tip urban
se găsesc şi în alte aşezări, ca Baia Nouă (colonie muncitorească minieră), Drencova (colonie muncitorească forestieră), Cozla (aşezare muncitorească şi centru administrativ-minier), ca şi în satele cehe, în care,
chiar de la geneză, sursa principală de venituri o constituia salariul. ln
urma cooperativizării satelor dintre Baziaş şi Moldova Veche, ca şi a
satelor Liubcova şi Gornea, a avut loc şi aici un evident proces de
înnoire şi modernizare a gospodăriilor şi locuinţelor.

II.

LOCUINŢELE

Locuinţa şi casa, în accepţiunea prezentată în capitolul precedent,
sint influenţate de mai mulţi factori:
- nivelul economic al gospodăriei,
- concepţia arhitectonică a construcţiei, materialele şi tehnica în
construcţii,

- tradiţiile,
- numărul membrilor familiei.
Mai mult decît gospodăria, locuinţa şi casa sînt puternic luate de
şuvoiul înnoitor. De aci părăsirea grabnică a unor frumoase tradiţii în
construcţia de case şi locuinţe. Fără a intra în analiza motivelor complexe şi a rezultatului lor - obiectivul cercetării nu a fost acesta considerăm că este cazul să se ia unele măsuri pentru păstrarea şi dezvoltarea acelor elemente ale arhitectonicii şi artei populare care au constituit o notă specifică şi originală a diferitelor aşezări.
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Practica îndelungată în folosirea materialelor locale (piatră, bîrne,
var, cărămidă), adaptarea la condiţiile microreliefului şi la cele
climatice, au dus la un tip de locuinţă, fie bicelulară, fie tricelulară,
care prezenta rezultatul unei lente evoluţii dintr-o formă arhaică. Prin
această lentă evoluţie au fost părăsite elementele desuete şi însuşite cele
care răspundeau noilor posibilităţi economice şi concepţii de viaţă.
Ca trăsături generale ale celui mai frecvent tip de casă şi locuinţă din
satele adunate, putem menţiona:
- tinda, cu stîlpi de lemn sau de cărămidă, prin dimensiuni şi forme
variabile, prezenta o notă de individualizare; ea era şi un spaţiu cu
diferite alte întrebuinţări (depozit temporar de produse, unelte etc.). Prin
prelungirea acoperişului deasupra tindei, aceasta apăra locuinţa de bă
taia vîntului, a ploilor şi zăpezii. In tendinţa de a fi transformată în
spaţiu de locuit, tinda a fost închisă cu geamuri; în noua formă a fost
denumită gang. Prin păstrarea ei sub forma transformată, tinda s-a dovedit necesară locuinţei;
- cuina cu coşul mare din cărămidă avea funcţiile ei multiple, ară
tate mai sus, dar epoca cuinii deschise s-a încheiat demult8 • Tavanul a
fost închis, deşi coşul a mai fost păstrat în pod ca afumătoare pentru
carnea de porc. Treptat a dispărut şi din pod, ca şi de pe acoperiş, locuinţa fiind dotată cu coşuri moderne, metalice. Cuina s-a transformat
astfel în cameră de locuit, cu fereastră, maşină de gătit, deseori cu un
pat, o masă, scaune. In noua formă a fost denumită bucătărie;
- camerele de locuit (soba mare şi soba mică) în cele mai multe cazuri erau spaţioase; mici transformări s-au adus şi aici: au fost înlocuite
uşile şi ferestrele cu altele mai mari şi moderne ca tehnică de execuţie.
Tot pe linia transformărilor aduse casei vechi, trebuie să menţionăm
ridicarea tavanului. Uneori s-a schimbat total înfăţişarea casei. Dintr-o
casă cu frontul la drum, caracteristică plasării casei la linia drumului
(măsură administrativă intervenită înaintea primului război mondial),
s-a ajuns la o casă cu acoperişul paralel cu drumul. In acest fel a luat
naştere un alt tip de locuinţă, de astă dată cu două camere la drum, şi
altele două sau trei spre curte, menţinînd tinda deschisă, sau gangul
închis, spre curte. Frecvenţa acestei case în formă de L este mare în
toate aşezările; în acest tip s-au integrat şi o bună parte din noile aşe
şindrilă,

zări.

In noile aşezări, intervenţiile locale au avut un cîmp restrîns de manifestare, modelele construcţiilor fiind prealabil stabilite, conform planului
de sistematizare a localităţilor. Ca urmare străzile Orşovei unde au fost
stabilite satele Tufări şi Jupalnic prezintă o uniformitate şi monotonie
care putea fi evitată dacă nu s-ar fi părăsit complet trăsăturile tradiţiae In

Ieşelniţa,

inscripţiei pe o
găsit-o în anul
părate. „Strujac
Călina, 68 ani;

astfel de casă din piatră a fost construită în anul 1805, conform
în vîrful coşului de la vechea cuină, pe care Oprişan Călina a
1924 cînd a dărîmat vatra. Treptat a introdus şi piesele de mobilier cumumplut cu ghiji aveam, acum am dormeză cumpărată". (Ieşelniţa, Oprişan
iulie 1968).
o

cărămidă
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nale. In schimb este remarcabil felul cum au intervenit localnicii din
noua aşezare Ieşelniţa: aici a luat naştere un stil ornamental nou prin
reproducerea stîlpilor de la tindă în decorul faţadei şi acoperişului, ca o
creaţie locală.

Interiorul locuinţei este mai sensibil la procesele de înnoire decît
arhitectonica şi structura încăperilor. Cu rapiditate s-a trecut la cumpărarea din comerţ a mobilierului tip, difuzat pe o arie largă; a intrat
în obişnuinţă folosirea maşinilor de spălat rufe, a frigiderelor electrice,
aparatelor de radio şi televizoarelor, ceea ce reprezintă un progres. Dar
prin cumpărarea din comerţ a mobilierului au dispărut multe din ele-
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de la un sălaş din Debelilug, aparţinînd satului Berrelict, bicelulară, reprezentînd un tip arhaic, relativ
simplu mobilat.
A, cuină ; a, grinda pe care se sprijină coşul, numită „ urs" ; b, coş de
nuiele împletite lipit cu pămînt, jos vatră; c, ocnă la pod; B, sobă;
d, cuptor de tuci cu gura în zid, focul se face de la vatră; e, masă;
f, pat; g, clupie (laviţă) ; h, scaun; C, obor; D, grădină de zarzavat.
Construcţie din bîrne necioplite, acoperişul din şindrilă. În apropiere e
cocina de porci, grajdul şi strunga. Gospodăria nu este împrejmuită.

Fig. 25. -

zasca.

32

Colibă

/.

3,50m

Locuinţă

Gospodăria şi locuinţa

în zona

Porţilor

de Fier

mentele specifice producţiei locale, tind să se şteargă diferenţierile zonale caracteristice mobilierului şi diferitelor obiecte casnice provenite
din producţia gospodăriilor.
Nu putem trece cu vederea existenţa în zona cercetată a unui tip de
locuinţă, de mare vechime, pe care l-am găsit atît în satele risipite, cit
şi în satele adunate, mai ales la sălaşele acestora.
Incă din feudalism, poate chiar cu rădăcini mai adînci, s-au construit
aici locuinţe pe care cu drept cuvînt le putem numi relicte. Ele au fost
influenţate de nivelul economic foarte scăzut, de materia primă obţi
nută cu uşurinţă la faţa locului, de nivelul tehnic înapoiat, iar tradiţia
impunea ca, indiferent de numărul familiei, casa să fie bicelulară. Considerăm necesar să prezentăm elementele caracteristice ale acestei case
relict, purtătoarea unui mod de trai arhaic.
Aceasta este casa din „bîrne necioplite, crestate la colţuri, ca pe
vechime, în cheie", aşezată pe o mică temelie de piatră deasupra pămîn
tului, cu acoperişul din şindrilă; o casă bicelulară, cu sau fără tindă, cu
ferestre mici (60/80 cm, uneori 35/45 cm), numite ocheţ.
Cuina, cu multiplele ei funcţii - arătate mai sus - , împreună cu
podul (ca depozit de alimente) şi camera de locuit, se prezintă, în aparenţă, ca o locuinţă simplă şi înapoiată faţă de progresul construcţiilor
mai noi. Deşi dimensiunile sînt reduse, dar prin realizarea unor proporţii
judicioase, ea este rezultatul unei practici îndelungate a unor oameni
cu largă deprindere în tăierea pădurii şi prelucrarea lemnului. Acoperişul
înalt permite folosirea spaţiului din pod, iar coşul mare bine lipit cu
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Pescari. Sălaş folosit şi locuit numai în perioada păşunatului; adaptat formei de
asociere cu „stîna la sălaş'' ; plasat la locul unde a fost „satul bătrin".
A, cuină; a, coş de nuiele împletite, jos vatră;. b, ocn~ la po~ ; c, poliţă; B, sob.ă; d, .masă;
e, pat; /, cuptor de tuci; C, coşară (pentru 01) ;. g, _zid ~e piatră; k, ~ard de. nwele; i, gard
de prigle; D, avlie; j, poartă; l, uşă. Construcţie din bune pe fundaţie de piatră; coşul este
de nuiele împletite

Fig. 26. -
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Fig. 27. - Pojejena. Sălaş pe culmea Giochina. De remarcat aspectul complex al gospodăriei:
două strungi pentru oi, sălaş pentru vite mari, cocine, suprafaţa mare a oborului, o locuinţă
veche şi în construcţie alta nouă modernă.
Locuinţo: A, colibă; a, masă; b, pat; c, clupie (laviţă) ; d, şpoiert (maşină de gătit din
tuci; e, ciubăr pentru brinză; B, casă nouă în construcţie, bicelulară.
Adăposturile pentru animale : C, sălaş pentru vite mari şi oi; acoperiş pe patru furci, deasupra
lor slemne, pe care sînt aşezate tălpi, numite şi toble, dorind (blană tăiată cu securea) ce se sprijină pe pămint; se acoperă cu paie, tulei de porumb şi crengi; se realizează un adăpost bine apărat
în faţa vînturilor puternice care bat din spate; D, tobloreaţă, un paravan format in acelaşi
fel; f, furci; E, strungă; g, locul unde mulge oile; F, altă strungă la oi; G, cocină; H, obor;
h, gard de prăjini (înălţime 2 m) ; i, gard de jupi crengi subţiri. Sălaşul este locuit din martie
pînă în decembrie.
pămînt încălzeşte continuu locul unde se
izolează casa de incendiu. Prin construcţia

depune porumbul la uscat' şi
ei, casa se apără în faţa vînturilor puternice (printre care şi Coşava) şi a zăpezilor care alunecă uşor
pe acoperişul înclinat, iar înălţimea coşului (cca. 3 m) este o necesitate,
pentru ca vîntul să nu întoarcă fumul în vatră. Tehnica încheierii bir34
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nelor, ca şi a împletirii din nuiele a coşului era larg cunoscută. Cu mijloace tehnice simple, casa aceasta constituie o locuinţă în care toate
elementele exprimă rezistenţa ei în faţa intemperiilor; în acelaşi timp
constituie condiţii favorabile pentru depozitarea proviziilor alimentare
necesare în perioada de iarnă. Ca tehnică şi funcţionalitate corespunde
gospodăriei cu economie naturală care îşi asigură în cea mai mare parte
materiile prime, prelucrarea lor şi consumul produselor în cadrul gospodăriei, pentru nevoile proprii. Aportul muncii specializate este restrîns. Aceasta reiese nu numai din construcţia casei, ci şi din obiectele
de uz casnic: mobilierul, produsele industriei casnice textile, structura
alimentaţiei.

Casele relict păstrează şi acum cuptoriţa din perete, o firidă în peretele dintre cuină şi sobă (numit primez) care este din piatră sau că
rămidă. Era locul de unde se asigura iluminatul încăperilor, servindu-se
în acest scop de opaiţe (ciob, hîrb, căndiele) în care ardea săul de la
vite sau ceara de albine; uneori luminări făcute din ceară de albine şi
cîlţi de cînepă; alteori această mică firidă funcţiona ca o vatră, unde se
făcea focul cu lemne subţiri iar fumul era condus printr-un orificiu
(duşnic) la coşul din cuină. Astăzi în aceste firide se păstrează chibriturile şi sticla cu petrol pentru aprins focul.
Reţinem că la lumina opaiţelor sau a vetrei, femeile torceau şi ţe
seau nopţi de-a rîndul. Femeia asigura toate ţesăturile necesare locuinţei: strujacul umplut cu ghiji, fin sau paie; pernele la fel; stran'iul,
pătura de lină sau cucimă din păr de capră, pentru acoperit noaptea;
pînzeici, cearceafuri de cînepă; pături sau scoarţe de acoperit patul în
timpul zilei; lăstăviţă, covor pe perete, măsai, faţa de masă din sobă.
Mobilierul era şi el un produs casnic în cea mai mare parte. Paturile cu patru furci bătute în pămînt iar deasupra cu blană cioplită cu
securea, au existat pînă acum cîteva decenii. Masa mică, scundă, cu
scaune mici, mai este folosită uneori şi astăzi. La vest de Cerna este
specifică masa în formă dreptunghiulară (dimensiuni: 50/65 cm, sau
40/80 cm; înălţimea de 40 cm) cu patru picioare, iar scaunul, scamn, de
20 cm înălţime. La est de Cerna este specifică masa mică rotundă cu trei
picioare (70 cm diametru şi 30 cm înălţime). Aceste mese şi scaune erau
lucrate de obicei în fiecare gospodărie; la fel prăjina, culmea din sobă
pe care erau aşezate cămăşile etc., iar în cuină poliţe pe perete, scamn
pentru vasele cu apă.
La unele piese de mobilier se observă o îndeletnicire specializată. In
sate erau meseriaşi care lucrau mobilier specific local: lada pentru haine,
cu două lădiţe (sertare) şi cu un capac deasupra; orman pentru haine, cu
trei lădiţe; masa înaltă, cu două uşi în partea inferioară, pentru a păs
tra mîncarea; paturi iar lingă ele scaune cu spete, numite şi clupie (laviţe lungi de 2 m); dulap pentru mîncare.
Locuinţele prezentate mai sus, atît cele specific tradiţionale, cit şi cele
relict, se găsesc în întreaga zonă cercetată, fiind, evident, consecinţa dezvoltării materiale şi spirituale a populaţiei româneşti, precumpănitoare.
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In ceea ce priveşte populaţia sîrbă nu se remarcă deosebiri esenţiale.
Unele deosebiri sînt de reţinut la populaţia cehă şi turcă.
Populaţia cehă a adus cu ea elementele specifice locului ei de origine, dar condiţiile material-istorice au obligat-o să preia de la populaţia autohtonă elemente specific locale, printre care locuinţa bicelulară
sau tricelulară cu cuină şi coş deschis; de asemenea cuptoriţa de pîine
cu vatra deasupra ei, pe care se pregătea mîncarea pe pirostriiD. In legătură cu mobilierul, ţinem să facem remarca că influenţa a fost reciprocă. Mulţi dintre meseriaşii atelierelor de mobilă şi fierărie erau cehi.
Bineînţeles că mobila cehă tradiţională este prezentă în satele cehe, dar
în acelaşi timp producţia tradiţională cehă realizată de meseriaşii lor era
cerută şi de populaţia română şi sîrbă, cu unele variante locale. Ca mobilă specific cehă se remarcă dulapul numit arman şi bufetul cu sertare
almarka. Ca piese relict menţionăm masa mică dreptunghiulară cu scaune
mici şi bidilka 1o.
• Generaţiile noi manifestă mirare faţă de construcţia cuinii (kuchyne) cu vatră şi coş
deschis, care a mai rămas nemodificată în decursul timpului. La Gîrnic, ultima casă purtă
toare a acestor vestigii a supravieţuit pînă în octombrie 1970, cînd coşul mare a fost dări
mat. „Io nu ştiu ce prostie o fost mai demult de-o făcut coşu jumătate cuina". (Veverca
Iozefina, 51 ani). La Ravensca, localnicii tineri privesc cu aceeaşi nedumerire coşul de
nuiele lipit cu pămînt, existent într-o astfel de casă relict: „Ăi bătrîni o trăit ca lupii 1n
pădure". (Kotva Ana, 31 ani, oct. 1970). O bătrină din Eibenthal, schiţa viaţa din trecut
în felul următor: „înainte o fost casele de lemn, cu coşu deschis. Atunci se făcea mîncare
cu dreifuss (pirostrii) pe vatră. Eram tot neagră de fum pe mini şi pe faţă. Acum satu e
ca la oraş, acum mincăm ca domnii". (Pospişil Veronica, 94 ani)
1 ° Faţă de forma nouă a bucătăriei modeme, cu maşină de gătit şi mobilier cumpărat
din comerţ, trebuie să. menţionăm şi forma intermediară. a cuinii cu cuptor de cărămidă
cu ploatnă deasupra, care s-a menţinut în multe locuinţe. Sub această formă, cuina este
un spaţiu locuit. Aici se găseşte totdeauna un pat pentru odihna în timpul zilei. tn unele
case din Ravensca se folosesc încă masa mică şi scaune mici, care în timpul zilei sînt
păstrate sub pat. Piesa numită bidilka, care rareori mai poate fi întîlnită, este legată. de
cuina cu vatră şi vechiul mod de trai. Bidil.k:a era un grătar mare de lemn pentru uscat
rufe, care atîma deasupra cuptorului cu vatră şi unde se puneau seara ciorapii la uscat.
„tn cuină am avut bidilka, acolo se usca ciorapii, dădeam focu mare. Am avut 5 oameni
în casă: socru, bărbatu-meu şi 3 băieţi şi toţi am umblat cu ciorapi de lină şi opinci. O
trebuit să lucrăm toată noaptea să facem ciorapi. De vreo 20 de ani cumpărăm ghete".
(Eibenthal, Pospişil Veronica, 94 ani, oct. 1970).
Se remarcă la populaţia cehă o bogată activitate casnică a împletitului din lină (ciorapi,
mănuşi etc) fără să putem vorbi de industria casnică tradiţională specifică populaţiei româneşti. Uneori materia primă provine din gospodăria proprie, dar mai adesea se cumpără;
se toarce în casă cu maşina (kolovrat) produsă de meşterii locali. „Pemoaicele nu au război
de ţesut, nu ţes". Cînd au nevoie de pături de lină pentru cai, apelează la populaţia românească, sau le cumpără din comerţ. Pentru tors nu se face şezătoare. tn schimb există
o clacă pentru scărmănatul penelor de gîscă, care are loc în timpul iernii. tn locuinţa cehă
produsele din pene ocupă un loc de seamă. Aici paturile sînt acoperite în timpul zilei cu
trei perne mari (a 3 kg pene fiecare) iar deasupra lor se aşează o pilotă (perina) în greutate
de 9 kg. Obişnuit din zestrea unei fete fac parte : 6 perne mari şi 2 pilote ; de asemenea
toată vesela de porţelan care este expusă permanent deasupra dulapului şi pe bufet, ca
un decor al camerei curate.
Este evident că prin aceste forme tradiţionale, interiorul locuinţei cehe se deosebeşte
total de cel specific românesc. Diferenţierile nu mai sînt vizibile în camerele modeme cu
mobilier cumpărat din comerţ (studio în loc de pat). Astfel de locuinţe noi sînt tot mai
numeroase.

Gospodăria şi locuinţa

în zona

Porţilor

de Fier

Locuinţele populaţiei turce au ca elemente specifice: baia turcească
numită hamamlîc (hamamlik), inclusă în una din camerele de dormit
(yatakodasi =dormitor) şi papucilucul (papucluk), veranda unde se depun pantofii (se ştie că la turci este obiceiul de a nu se intra în locuinţă
cu încălţăminte). Ca relict menţionăm încăperea cu vatră numită oceac
(ocok) cu coş mare de cărămidă (ocokbacasi) care a existat în insula AdaKaleh; mîncarea se pregătea la vatră; tot de la vatră (saksi) se aprindea

focul în cuptorul înalt numit furuni care era plasat în camera de dormit,
fumul întorcîndu-se în oceac (în vatra furunului se cocea pîine). Ca
mobilier specific, cu frecvenţă ridicată, este masa mică rotundă (lipsesc
scaunele), în jurul căreia sînt aşezate perne înalte (minder) cu spetează
(yastik). In trecut se dormea pe jos, pe saltele de lină şi perne cu pene.
In locuinţe se remarcă multitudinea covoarelor specifice. In noile locuinţe s-au generalizat bucătăriile moderne şi mobilierul tip cumpărat
din comerţ, dar se continuă elementele legate de tradiţii şi obiceiuri.
,,.

Populaţia din zona Porţilor de Fier, precumpănitor româneasca,
preună cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare, a cunoscut în anii

1mconstrucţiei socialiste multilateral dezvoltate, un curs ascendent al nivelului
de trai material, spiritual, cultural, fapt ce a dus la modificări substanţiale în sistematizarea aşezărilor, ca şi în gospodării şi locuinţe. Aceste
modificări se încadrează în liniile trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român: „lmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale poporului, creşterea gradului de civilizaţie şi bunăstare a naţiunii noastre este
ţelul suprem al politicii partidului nostru, raţiunea întregii sale activităţi, obiectivul central al construcţiei socialismului" 11 .
Realizările de pînă acum sînt doar o treaptă în procesul de dezvoltare
complexă a modului de viaţă al populaţiei de aici. Este de aşteptat ca
unele aspecte etnologice surprinse de noi să aibă tendinţa să se modifice
sau chiar să dispară în viitor, dar considerăm că este de datoria noastră,
a cercetătorilor, de a le semnala iar a organelor locale de a lua măsuri
ca elementele specifice să fie dezvoltate şi încadrate în procesul înnoitor.

LUCIA APOLZAN

11 Nicolae Ceauşescu,
Rap01'tul Comitetului Central al Parlidului Comunist Rom4n cu
privire la activitatea P.C.R. tn perioada dintre Congresul al IX-lea şi Congresul al X-lea şi
sarcinile de viitor al partidului, în Congresul al X-lea al Partidului Comunist Rom4n, Editura
politică, Bucureşti, 1969, pag. 50.
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Vechimea acestor locuri este cunoscută încă din timpul romanilor,
cînd prin această zonă trecea drumul ce venea de la Dierna spre Tibiscum, fiind stăpînit aici de castrul Maschiavis.
Tradiţia locală păstrează amintirea unui trecut istoric frămîntat: la
locul zis „Cîmpul Fomii" 1 s-au dat lupte cu turcii; în timpul răzvrătiri
lor, ţăranii se retrăgeau în rezistenţă pe Dealul Slatinei.
Şatele comunei Slatina Timiş sînt situate într-o depresiune intramontană străjuită de Munţii Ţarcului şi Munţii Semenicului şi străbă
tută de rîul Timiş.
Din cauza reliefului relativ înalt, agricultura se practică la scară mai
redusă, individual, ocupaţia principală a locuitorilor acestei zone fiind
pomicultura şi creşterea animalelor.

TIPURILE DE

LOCUINŢE

Satele din această zonă se încadrează în tipul aşezărilor adunate.
Luînd drept criteriu numărul de încăperi şi planul de dispoziţie al
acestora, în satele Slatina Timiş, Goleţ, Bucoşniţa întîlnim următoarele
tipuri de locuinţe:
I. Casa cu o singură încăpere - monocelulară, cel mai vechi tip de
locuinţă, care nu se mai întîlneşte astăzi.
2. Casa cu două încăperi şi „tîrnaţ" 2 (gang) în faţa încăperilor:
„soba" - camera de locuit, „la foc" - „cuina" 3 , casa cu vatră.
3. Casa cu trei încăperi şi „tîrnaţ" în faţa încăperilor: - „soba"
camera de locuit, „la foc", „cuina" - încăperea cu vatră, „cămara" 4
încăperea destinată păstrării alimentelor şi denumită „soba mică" 5 , cînd
este folosită pentru păstrarea hainelor.
Inf.
• Inf.
a Inf.
' Inf.
' Inf.

1

Babeu Veta, 69 ani, Slatina Timiş.
Babeu Paul, 71 ani, Slatina Timiş.
Moaţă Ştefan, 57 ani, Slatina Timiş.
Ionosiga Elena, 25 ani, Slatina Timiş, nr. 183.
Balama Iosiva, 63 ani, Slatina Timiş.
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Există şi case cu două sau trei încăperi la care lipseşte „tîrnaţul".
Intrarea în locuinţă la ambele tipuri se face din „tîrnaţ" în „cuină",
din care se face accesul în celelalte încăperi.
Intrarea în pod la ambele tipuri de locuinţe se face din „cuină", prin
„ocnă" 6 •

Soba era folosită ca locuinţă permanentă iar „cuina" - „la foc" pentru următoarele scopuri: aici se află vatra pentru gătit, se
serveşte masa, aici se află coşul de evacuare a fumului şi tot de aici se
alimentează cuptorul de încălzit aflat în încăperea de locuit, „cuina"
servind şi drept cameră de trecere în celelalte încăperi.
„Cuina" la casele vechi cu două încăperi este „liberă" 7 total, adică
lipseşte plafonul iar la cele cu trei încăperi s-a introdus „coşul"8 care
face ca fumul să nu fie eliminat direct în pod, ci să fie canalizat în afara

serveşte

acoperişului.

Ca material de construcţie se folosea lemnul, piatra şi nuielele împletite, iar ulterior cărămida. In satul Slatina-Timiş am întîlnit o casă
construită din nuiele împletite, lipite cu lut (Roescu Petre). Acoperişul
este din şindrilă şi se prezintă în două ape.
O caracteristică este lipsa elementelor de natură sculpturală şi prezintă două ferestre cu obloane spre drum.
Structura interiorului locuinţei se dezvoltă şi se diferenţiază în funcţie de planul casei şi de rosturile încăperilor. Categoriile de obiecte se
repartizează în încăperi potrivit funcţiei acestora, fapt din care rezultă
un acord funcţional bine gîndit, atît sub raportul confortului, al satisfacerii nevoilor de viaţă, cit şi din punct de vedere al imaginii estetice
în ansamblu.
In determinarea structurii interiorului, un rol important îl joacă sistemul de încălzire, care în general este aşezat pe lingă peretele despăr
ţitor dintre „cuină" şi „sobă". Sistemul de încălzit în „sobă" constă din
sobă oarbă, iar mai tîrziu a apărut cuptorul de tuci cu alimentare din
..... „,
„cu1na .
In „cuină" se află vatra de formă dreptunghiulară, din cărămizi sau
piatră, înălţată de la sol 7-10 cm. De pe vatră nu lipsesc pirostriile,
ţesutul şi tigăile de tuci cu trei picioare. Deasupra vetrii, la „cuina" semideschisă se află „coşul" construit din bîrne lipite cu lut sau din cărămizi,
servind la evacuarea fumului.
4. In ultimul timp au apărut în aceste sate o serie de locuinţe noi
care n-au ajuns să se structureze în forme tipologice bine diferenţiate.
Incăperile sînt mult mai numeroase şi au dispoziţie variată.
• Inf. Muţu Ana, 70 ani, Slatina Timiş, nr. 100.
' Inf. Iconia Cîrsta, Slatina Timiş.
e Inf. Neagu Petru, 71 ani, Slatina Timiş.
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MOBILIERUL

Mobilierul, asemenea casei, rezultă din necesit.ăţile de viaţă ale celor care-l folosesc. El are o anumită funcţie, care-i determină forma.
Funcţia fiecărei piese este legată cu a restului mobilierului, ele făcînd
împreună un ansamblu ce trebuie să fie în acelaşi timp potrivit cu planul casei.
Lemnul şi-a găsit o largă întrebuinţare şi în confecţionarea pieselor
de mobilier din locuinţa ţărănească.
ln „sobă" paturile sînt în număr de două, aşezate pe lingă cei doi
pereţi longitudinali. Tipul de pat răspîndit este patul cu tăblii simple,
lipsite de elemente decorative. ln faţa fiecărui pat se află „scamnul" 9 cu
sau fără spătar. Paturile sînt înalte incit să se vadă din stradă.
De o mare varietate în formă şi în dimensiuni sint mesele. Nelipsite
din nici o locuinţă, locul lor este stabilit în general în funcţie de tipuri
de organizare a interiorului. Luînd drept criteriu forma piesei, în această
zonă putem distinge două tipuri: masa înaltă pătrată sau dreptunghiulară, cu „ladă"lO (sertar) şi masa joasă rotundă, cu trei picioare, pătrată
sau dreptunghiulară, cu patru picioare.
Oamenii st.ăteau la masa joasă fie aşezaţi direct pe sol fie pe „truş" 11
(trunchi rotund de copac), iar mai tîrziu pe „scamne" 12 joase. Locul mesei joase nu este fix. Mutarea este uşoară datorită dimensiunilor ei reduse. Ea este ţinută în „cuină" rezemată de un perete.
Masa înaltă cu „ladă" 13 , spre deosebire de masa joasă, are un loc
precis în interior, este aşezată în „sobă" lingă perete, între cele două
paturi.
Din ansamblul mobilierului „scamnul" a atins cea mai mare varietate din punctul de vedere al formei: scaune joase dreptunghiulare, scaune lungi înalte cu sau fără spătar, care se aşează pe lingă paturi, şi
scaune înalte cu spătar pe patru picioare. Partea decorată este spă
tarul.
„Prăjina" 14 sau „culmea" 15 nu prezintă elemente decorative, în schimb,
prin integrarea ei în ansamblul interiorului şi mai ales prin faptul că
serveşte la expunerea unor haine sau ţesuturi, cu deosebire în zilele de
sărbătoare, ea joacă un rol important în echilibrarea organizării şi împodobirii locuinţei. „Prăjina" este situată deasupra patului, fixată în
tavan şi ajunge la o lungime de doi metri.
Inf.
Inf.
11 Inf.
11 Inf.
11 Inf.
u Inf.
11 Inf.
1

10

Comei Madincea, 71 ani, Goleţ.
Şteflnuţ Maria, 39 ani, Goleţ, nr. 125.
Soanda Ioan, 70 ani, Goleţ.
Tărăbugă Pantelimon, 52 ani, Goleţ, nr. 163.
Tărăbugă Elisabeta, 49 ani, Goleţ, nr. 163.
Gherga Constantin, 71 ani, Goleţ, nr. 161.
Moise Suru, 81 ani, Goleţ, nr. 83.
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„Poliţa" 16
des întîlnită,

are o importanţă mai mică nu atît prin frecvenţă, fiind
cit prin funcţiune. Est.e. formată dintr-o scîndură prinsă cu
cuie (de lemn, la casele vechi) de perete şi servea la aşezarea obiectelor
mici. Nu prezintă elemente decorative.
„Ormanul" 17 este un fel de dulap simplu, etajat, pentru păstrat vase
şi este aşezat în „cuină". In unele interioare am întîlnit şi în „sobă''
„orman" pentru păstrat haine.
Lada de zestre are în interiorul ţărănesc o funcţie asemănătoare dulapului orăşenesc. In ea se ţin hainele bune. Am întîlnit lăzi de zestre
cu capac oblic şi cu capac drept, ornamentate cu motive geometrice.
Oglinda de perete este caracteristică pentru casele mai noi. Se află
aşezată în „sobă" pe peretele din faţă, deasupra mesei.
Dintre obiectele de cult icoana este prezentă în fiecare locuinţă,
dar nu are un loc precis, fiecare o aşează cum îi vine bine, spre deosebire de alte zone din ţară unde are un loc fix: pe peretele dinspre
răsărit.

ŢESĂTURILE

DE INTERIOR

Categoriile de ţesături pentru interior folosite în aceste sate sînt
destul de limitate. Pe pereţi nu se puneau ţesături.
In toate interioarele am întîlnit· „ponevele" (ţesături de cînepă, cînepă cu bumbac sau de bumbac), executate în două sau patru iţe şi
ornamentate cu vergi colorate. Ele se păstrau pe „prăjină" şi se întrebuinţau pentru acoperit paturile şi pentru învelit. Gama culorilor este
redusă şi s-au folosit· coloranţi vegetali.
„Ponevele" 1B au o lungime de 2 m. şi o lăţime de 1,50 m. Sînt formate din două foi, iar la cele noi se remarcă faptul că cele două foi sint
unite între ele prin „şurat" (dantelă) şi prezintă pe o margine „ciucuri
înnodaţi" sau „şurat" lucrat din acelaşi material ca şi ţesătura.
„Măsaria" 19 este faţa de masă ţesută din cînepă, cînepă cu bumbac
sau din bumbac, executată în două sau patru iţe, ornamentată cu vergi
colorate.
„Procoviţa" 2 0 este o ţesătură mai bogată, ornamentată din urzeală de
bumbac şi băteală lină, lucrată în alesătură. Din punct de vedere al tehnicii ornamentale, la „procoviţă" întîlnim motive geometrice şi gama
Inf. Suru Nistor, 41 ani, Goleţ, nr. 58.
Inf. Stăpînescu Barbara, Slatina Timiş.
18 Inf. Gherga Veta, 44 ani,
Goleţ.
1e Vezi nota 7.
so Vezi nota 6.
11

17
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de culori este variată. Procoviţa se foloseşte pentru acoperit patul.
„Strujacul" (salteaua) era ţesută în patru iţe, din urzeală de cînepă
şi băteală de cîlţi, este umplută cu paie sau ghije de cucuruz. Peste
saltea se aşeza „poneava".
Pernele erau din acelaşi material ca şi ponevele.
Din categoria textilelor de lînă face parte „straniul", din urzeală de păr
şi băteala canură, ornamentată cu vergi colorate, folosit pentru învelit.
Straniul, după ce este ţesut, este dus la „văiala" de la Goleţ, pentru
îndesit şi scămoşat. La un straniu se folosesc între 8-12 kg. lînă.
De menţionat este faptul că văiala de la Goleţ deserveşte mai multe
sate din zonă.
Am trecut în revistă cîteva din aspectele principale ale arhitecturii
şi organizării interiorului din Slatina-Timiş. Prezentînd o serie de tră
sături diferenţiale sub raportul structurii morfologice şi al înfăţişării
artistice, obiectele de cultură şi artă populară din această zonă îmbogăţesc imaginea noastră asupra culturii şi artei poporului român, pe cit
de variată în formele de expresie, pe atit de unitară în conţinutul şi
sensurile ei.

RODICA BAJMATARA

UNELE

CONSIDERAŢII

DESPRE INSTALAŢIILE TEHNICE
ACŢIONATE CU APA IN CITEVA SATE
DIN BANATUL SUBCARPATIC

In cele ce urmează ne propunem să schiţăm cîteva aspecte cu privire la instalaţiile tehnice acţionate cu apă din zona subcarpatică a Banatului, zonă care a intrat în sfera cercetărilor noastre în ultimii ani1,
la aria de răspîndire a diferitelor categorii şi tipuri.
In ultimul deceniu, studierea instalaţiilor tehnice populare a intrat
în atenţia preocupărilor unui mare număr de cercetători, mai ales a
specialiştilor care lucrează în muzeele etnografice în aer liber. Cercetările efectuate de principalele muzee, cum sînt Muzeul Brukenthal din
Sibiu, Muzeul satului, Muzeul etnografic al Transilvaniei din Cluj, Muzeul Banatului din Timişoara, au scos la iveală o mare diversitate de
mecanisme şi instalaţii, inventate şi confecţionate cu multă ingeniozitate de poporul român, din cele mai îndepărtate epoci istorice, şi care
s-au perpetuat de-a lungul secolelor pînă în zilele noastre.
Gradul de dezvoltare al diferitelor industrii ţărăneşti a fost în strînsă
legătură cu profilul economic al zonei etnografice respective, cu diversitatea ocupaţiilor şi gradul de dezvoltare a uneltelor. Mecanismele populare folosite la prelucrarea diferitelor produse obţinute din agricultură,
la creşterea vitelor, pomicultură, viticultură, exploatarea lemnului, precum şi cele pentru prelucrarea ţesăturilor de lină etc., au evoluat în
decursul timpului de la cele mai simple forme, la angrenajele perfecţio
nate atît sub aspect morfologico-structural, cit şi sub cel funcţional, prin
utilizarea anumitor forţe necesare acţionării lor, de la cele acţionate manual şi cu ajutorul animalelor, la mecanismele acţionate cu ajutorul
vîntului, apei, iar mai tîrziu a aburului şi electricităţii. Pornind de la
faptul că diversele mecanisme sînt rezultatul unor necesităţi de ordin
practic, acelea de a prelucra diferitele produse, meşterii populari au
1 în anii 1962, 1968-1970 şi 1972 am efectuat cercetări asupra industriilor ţărăneşti
de toate genurile în satele: Topleţ, Prigor, Rudăria, Comereva, Teregova, Borlova, în satele
din Clisura Dunării : Ogradena, Duhova, Plavişeviţa, Tisoviţa, cu care prilej am achiziţionat
şi transportat o moară cu butoi din Plavişeviţa, remontată la Muzeul Satului (aceste sate
fiind deja strămutate din zona lacului de acumulare de la Porţile de Fier), iar mai recent
am efectuat cercetări în satele Berzasca, Gornea, Sicheviţa, Pescari, localităţi situate în
amonte de lacul de acumulare.
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căutat în permanenţă căile de a le perfecţiona, de a le face cit mai
rentabile.
Este cunoscut faptul că cele mai multe instalaţii tehnice au folosit
ca forţă motrice căderile de apă, ele fiind amplasate pe văile rîurilor
şi pîraielor din zonele intra- şi pericarpatice. Din cele peste 5.000 de
instalaţii tehnice acţionate cu apă, existente pînă nu demult în ţara
noastră, cele mai multe au fost în regiunea Carpaţilor meridionali, începînd din Vrancea şi pînă în sud-estul Banatului, unde şi astăzi întîlnim un număr destul de mare de mori, văiale, şteze etc. înşiruite de-a
lungul firului apelor.
Se poate spune că România este printre puţinele ţări, cel puţin
din Europa, care mai păstrează pînă în zilele noastre un număr atît de
impresionant de vestigii ale istoriei tehnicii populare, care au constituit
punctul de plecare în organizarea unor muzee de profil 2 •
Din punct de vedere etnografic şi istoric, satele cercetate de noi
fac parte din cîteva zone şi microzone bine conturate şi anume: Depresiunea Caransebeşului, Bazinul Cernei, Valea Almăjului şi Clisura. Formele de relief, reţeaua de ape curgătoare, specificul economic şi organizarea socială a populaţiei au imprimat o anumită fizionomie aspectului
general al aşezărilor.
După localizarea geografică în teren, satele cercetate de noi sînt aşe
zări de vale, amplasate de-a lungul apelor, iar din punct de vedere morfologico-structural sînt sate alungite pe firul apei, cu ramificaţii pe văile
secundare, cu construcţiile amplasate fie îngrămădit sau chiar compact,
ca în cazul satelor Borlova, Turnu-Ruieni, Teregova, Topleţ, Rudăria,
Prigor, Plavişeviţa, Dubova, Tisoviţa (ultimele trei pînă la strămutarea lor
din zona lacului de acumulare), Berzasca etc. fie răsfirate, ca în cazul
satelor Sicheviţa, Valea Sicheviţei, Pescari, Cornereva, Subplai etc. Aşezări
de tip risipit situate pe platouri însorite (odăi, sălaşe), se întîlnesc în raza
hotarului satelor Sicheviţa, Pescari, Gornea, Plavişeviţa, Ogradena din
Clisură, precum şi în raza satelor Cornereva, Teregova etc. In Valea
Almăjului aceste sălaşe se prezintă ca un fel de gospodării minuscule cu
ocol întărit (Prigor, Rudăria).
Din cauza solului pietros, destul de sărac în substanţe nutritive, agricultura nu a putut găsi condiţii prielnice de dezvoltare la un aşa nivel
incit să poată satisface din plin necesităţile de trai. Practicîndu-se în
proporţii reduse, ea s-a împletit strîns cu creşterea vitelor, mai ales pe
platourile însorite şi pe pantele mai line ale dealurilor.
Deoarece atît agricultura cit şi creşterea vitelor satisfăceau doar
nevoile interne ale gospodăriei ţărăneşti, industriile legate de prelucrarea diferitelor produse erau destinate tot aceluiaşi scop. Caracterul specific de economie naturală închisă, care s-a menţinut pînă aproape de
zilele noastre, a constituit una din principalele cauze ale nivelului arhaic

în legătură cu aceasta, vezi C. Irimie, Muzeul din Dumbrava Sibiului. Ilustrare a
şi a meşteşugurilor din Romdnia, în „Muzee cu caracter etnografic-sociologic
diu România", Muzeul Brukenthal - Sibiu, 1971.
1
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Principalele categorii de instalaţii tehnice · întîlnite de noi în satele
studiate sînt două: instalaţii pentru prelucrarea produselor alimentare
(morile, căzănăriile) şi instalaţii pentru prelucrarea textilelor (văialele,
ştezele). Mai puţin a fost dezvoltată industria prelucrării lemnului, numărul de joagăre sau fierăstraie fiind foarte redus.
O trăsătură caracteristică a instalaţiilor tehnice acţionate cu apă în
Banatul subcarpatic era aceea că ele erau grupate de-a lungul văilor, pe
ansambluri întregi, creînd impresia de continuitate a aspectului general
al aşezărilor, fiind înşiruite pe firul apei, ca un şirag de mărgele. Exemplul cel mai concludent îl constituie grupările de mori cu roată orizontală, din satele Topleţ, Rudăria, Tisoviţa, Sviniţa, Sicheviţa şi altele. In
sate ca Teregova, Borlova, Cornereva etc. morile de apă erau alternate
cu pivele, văialele, căzănăriile.
O altă caracterisNcă a instalaţiilor tehnice din această regiune o
constituie caracterul obştesc de proprietate, în special proprietatea colectivă asupra morilor. O moară de apă cu roată orizontală aparţinea
unui grup de coproprietari („rîndaşi") asociaţi după criteriul rudeniei
sau al vecinătăţii, dreptul de folosinţă a instalaţiei variind şi în funcţie
de cota de cont-ribuţie la întreţinerea ei. Dreptul de coproprietar era
transmis ca moştenire urmaşilor care, înmulţindu-se, cu timpul duc la
fărămiţarea dreptului de folosinţă de la dreptul deplin de 24 ore, la 12,
6, 3 ore şi uneori chiar la mai puţin. Fără a face o descriere amănunţită
a diferitelor categorii şi tipuri de instalaţii, aceasta nefiind obiectul prezentării de faţă, ne vom opri doar la cîteva aspecte esenţiale în legă
tură cu acele tipuri care au jucat un rol mai important în via~a
satelor.

INSTALAŢII

PENTRU PRELUCRAREA PRODUSELOR ALIMENTARE

M o r i 1 e. Morile de apă, aproape în exclusivitate morile cu roată
(ciutură), au ocupat locul principal, menţinîndu-se pînă azi
în număr destul de mare în sate ca Teregova, Cornereva, Topleţ, Rudă
ria, Sicheviţa iar pînă nu demult în satele Dubova, Plavişeviţa, Tisoviţa,
Sviniţa ş. a.
Problema originii acestui tip de moară a preocupat cercetători ca
Marius Bizerea3 , Cornel Irimie 4, Valeriu Butură 5 etc„ precum şi pe unii
orizontală

M. Bizerea, Mof'ile cu turbină tn Romflnia, Cluj, 1947.
' C. Irimie, Beitf'ăge zuf' Typologie def' băuef'lichen Industf'ialenlagen in Rumănien, în
„Etude d'ethnographie et de folclor au VII-e Congres International des sciences anthropologiques et ethnologiques", p. 26-27; Idem, Anchetă statistică tn legătuf'd cu f'eţeaua de instalaţii
tehnice populaf'e acţionate cu apă pe tef'itof'iul Romflniei, p. 413-488.
6 Valeriu Butură, Les moulins a f'OUe hof'izontale au sud-est de l'Euf'ope, în „Actes du
premier Congres International des Etudes balkaniques et sud-est europeennes", Sofia, 1971.
8
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cercetători mai tineri, ca M. Budiş 6 , N. M.arcu 7 şi autorul
nicări8, care, printre altele, s-au referit mai insistent la

prezentei comuo variantă mai
arhaică a morii cu ciutură, aşa zisa moară cu „butoi", „butoni" sau „buturoni", existentă pînă astăzi în zona de vest a Olteniei, pe valea Bahnei
şi în satele din Clisura Dunării: Ogradena, Dubova, Plavişeviţa, Tisoviţa,
Sviniţa, Sicheviţa şi altele.
Concluzia care se desprinde în legătură cu moara cu ciutură este că,
aşa cum afirmă diferiţi autori, ea constituie cel mai vechi tip de moară
de apă apărut pe teritoriul patriei noastre, că, avîndu-şi obîrşia în vechile civilizaţii mediteraniene9 , a apărut în Dacia cu mult timp înainte
de venirea romanilor, iar în perioada daco-romană a avut un mare rol
în prelucrarea bogăţiei de cereale din Dacia 10 •
tn ceea ce priveşte zona Banatului subcarpatic, de care ne ocupăm,
moara cu ciutură a apărut şi s-a dezvoltat în două variante: moara cu
roată orizontală şi cu jgheab deschis, amplasată pe văi cu un debit de
apă relativ constant, unde singura intervenţie a omului era la oprirea
apei cu ajutorul unei stavile atunci cînd erau necesare anumite reparaţii,
sau la oprirea totală a morii după măcinat, cum este de pildă moara din
satul Teregova, existentă în Muzeul Satului din Bucureşti, moara din
Băuţar Caraş-Severin, dusă în secţia în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj, sau moara de la Topleţ, transportată şi
remontată în Muzeul tehnicii populare de la Sibiu; a doua variantă,
„moara cu butoi", „butoni", sau „buturoi", în genul morii din Plavişe
viţa, dusă de noi şi remontată în Muzeul Satului din Bucureşti, al morii
din Sviniţa, remontată în Muzeul tehnicii populare de la Sibiu şi al
morii din Dubova, care va fi remontată în secţia în aer liber a Muzeului „Porţile de Fier", pe ostrovul Şimian. Acestea, deşi din punct de
vedere morfologico-structural sînt aproape identice cu moara cu roată
orizontală obişnuită, constituie totuşi o variantă mult mai arhaică, atît
prin proprţiile foarte mici, adevărate „rîşniţe" acţionate cu apă, dar mai
ales prin sistemul foarte ingenios de aducţiune a apei la roată, care este
butoniul: trunchi de copac, în special din tei, scobit pe dinăuntru ca un
cilindru lung între 5-9 metri, cu diametrul în partea de sus la pătrun
derea apei, între 60-70 cm., iar în partea de jos, la ieşirea apei, între
30-50 cm. Aici se mai introducea un inel lat de circa 10 cm. cioplit tot
din lemn de tei, denumit în satele din Clisura Dunării „ciutură" şi un
fel de dop găurit pentru dirijarea jetului de apă la roată, denumit „gă
leată". Este demn de remarcat faptul că, în timp ce în satele Plavişe
viţa, Dubova, Tisoviţa, Sviniţa morile cu butoi erau foarte mici şi în
• M. Budiş, Mori cu ciutură tn zona Porţilor de Fier, în Rev. Muz., V (1968), nr. 5.
7 N.
Marcu, Contribuţii la studiul morilor de apă din zona Bahnei-Mehedinţi, în Rev.
Muz., VIII (1971), nr. 1.
a Gh. Dinuţă, O unitate muzeală tn .'W"uzeul Satului : moara cu butoi din satul Plavişeviţa,
jud. Mehedinţi, în Rev. Muz., VIII (1971) nr. I.
• M. Bizerea, op. cit.
10 M. Butură, op. cil.
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prezent sînt pe cale de dispariţie, în Sicheviţa ele sînt de proporţii mult
mai mari, iar în ultimul deceniu butoniul, din lemn de tei sau din fag,
a fost înlocuit cu un sistem de aducţiune construit din beton, aidoma
vechiului sistem. Lungimea acestei conducte din beton, complet acoperite, ajunge uneori pînă la 12 metri, iar diametrul variază între 80 cm în
partea de sus şi 50 cm în partea de jos. Fiind amplasate pe cursuri de
apă foarte mici, cu un debit variabil, aceste mori au fost în aşa fel
adaptate la condiţiile locale ca ele să fie cit mai rentabile. Din această
cauză elementul principal în asigurarea unei funcţionalităţi continue îl
constituie acest sistem de aducţiune numit „butoi", „butoni" sau „buturoni" care, jucînd rolul unui bazin colector, asigura forţa necesară
pentru acţionarea morii chiar în condiţiile unui debit foarte scăzut de
apă.

In ce priveşte moara cu roată hidraulică verticală, ea a pătruns
în Banat mult mai tîrziu şi în proporţii foarte reduse. Acest tip, mult
mai evoluat din punct de vedere morfologic şi structural, a fost întîlnit
de noi în cazuri cu totul izolate, una în satul Tisoviţa din Clisură şi
alta în satul Borlova, dar care azi nu mai funcţionează. Mai răspîndit,
acest tip este în satele de pe Valea Bistrei şi în alte zone învecinate cu
zonele Haţeg şi Pădureni din jud. Hunedoara. Pentru Banatul subcarpatic, aşa cum ne-o dovedesc şi satele cercetate de noi, tipul predominant de moară rămîne pînă astăzi moara cu ciutură, întîlnit în număr
destul de mare. In Teregova, din cele 15 mori cu ciutură existente în
raza comunei, 10 sînt în funcţiune; în Dubova, Plavişeviţa şi Tisoviţa,
din cele 14 mori, 11 erau în funcţiune pînă în vara anului 1970; în Cornereva sînt şi astăzi 12 mori în funcţiune; în Topleţ şi Rudăria, din cele
peste 30 mori (situaţia din anul 1962), jumătate din ele funcţionează şi
astăzi; în Sicheviţa, după informaţiile recente, sînt vreo 10 mori în
funcţiune, toate avînd sistem de aducţiune din beton, după sistemul vechiului „butoi" din lemn. Unele dintre ele, cum ar fi cele din Topleţ,
Rudăria şi o parte din cele din Teregova, ar trebui incluse într-un plan
general de conservare „in situ" cit mai curînd posibil, dat fiind modul
lor de grupare, pe ansambluri întregi, cu totul specific pentru Banatul
subcarpatic.

CA Z AN A R I I L E

(INSTALAŢIILE

DE DISTILAT

ŢUICA)

La fel ca ş1 m Oltenia subcapratică, distilarea rachiurilor în zona
sud-estică a Banatului s-a practicat· pe scară largă, ca rezultat al dezvoltării intense a pomiculturii, în special a livezilor de pruni, care ofereau materia primă necesară.
Cercetările efectuate de noi au scos ş1 m acest caz la iveală două tipuri de instalaţii: aşa numitele „căzănării" simple, alcătuite la fel ca
4 - Studii

~i comunicări

de etnografie-istorie
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m alte regiuni, dintr-un cazan de capacităţi reduse, o „cadă" (putină
de răchie) de asemenea foarte mică şi vasul pentru scurgerea rachiului
în procesul fabricaţiei („buriul"), tot de proporţii mici. Astfel de instalaţii simple erau montate şi funcţionau doar în perioada de sezon, fiind
amplasate cit mai aproape de sursa de apă. Mai tîrziu apar „căzănăriile"
sau „căzălniţele" acţionate cu roţi hidraulice, care în satele Teregova,
Borlova, Cornereva şi altele erau amplasate pe acelaş curs de apă cu
morile, văialele etc. Din cele 23 căzănării existente pînă nu demult în
Teregova, astăzi funcţionează un număr mai mic de căzănării, dintre
care patru chiar în centrul satului; în Borlova astăzi sînt patru în
funcţiune; în Cornereva sînt trei căzănării pe Ohaba şi două pe Ramna
în funcţiune; în Plugova, două căzănării în funcţiune, pe rîul Belareca.
In satele din Clisura Dunării (Ogradena, Plavişeviţa, Tisoviţa, Sicheviţa ş.a.) erau răspîndite instalaţiile cu jgheab sau chiar o conductă
de metal instalată cu un capăt pe „erugă" (iaz) şi cu celălalt capăt pe
marginea căzii, situat mult mai jos de nivelul erugii. Aceste instalaţii
apărute la ţăranii mai înstăriţi începînd cu prima jumătate a secolului
al XX-lea şi răspîndite foarte mult în perioada dintre cele două războaie
mondiale, ca rezultat al diferenţierii sociale din ce în ce mai pronunţate, aveau, la fel ca şi povernele din zonele subcarpatice ale Olteniei
şi Munteniei, o productivitate mult sporită, datorită atît capacităţii de
fierbere a cazanelor, între 100-300 litri borhot (sau „comină") şi cu o
producţie de 30-50 litri rachiu la o fierbere, cit şi perfecţionării sistemului de aducţiune a apei la putina de răcire. Tăria minimă admisă era
de 30°. „Buriul" (vasul închis pentru scurgerea rachiului în procesul
fabricaţiei) trebuie să aibă şi el capacitatea corespunzătoare. In sate
ca Borlova, Teregova, Cornereva această industrie a căzănăritului a
devenit o adevărată specializare, aici fabricindu-se cele mai renumite
rachiuri. Se făcea rachiu atît de prune, cît şi din mere şi pere. Rachiul
din prune se fierbea o singură dată, iar cel din mere şi pere de două
ori, şi în acest caz se numea „răchie prefriptă" (distilată). Pînă nu
demult, „căzănăriile", deşi erau proprietate individuală, erau folosite
în comun de mai multe familii, fie înrudite, fie după vecinătăţi.
In prezent continuă acelaşi mod de utilizare, cu deosebirea că Intreprinderea „Vinalcool" coordonează întreaga activitate de producţie. Trebuie să mai remarcăm şi unele schimbări de ordin morfologic şi structural. In satul Teregova de exemplu, unele din instalaţii au fost perfecţionate, în sensul că în locul vechilor cotloane în care erau instalate
cazanele, clădite din piatră de rîu sau din cărămidă, s-au clădit cotloane
din beton, iar în locul tradiţionalului foc cu lemne se utilizează combustibili lichizi sau chiar curentul electric, iar în locul roţilor hidraulice
din lemn apar roţi mari din metal. Totuşi numărul predominant îl
constituie instalaţiile tradiţionale cu roţi din lemn şi cu utilizarea focului
obişnuit cu lemne, iar sistemul de aducţiune este fie cu jgheab din
lemn, fie cu conductă din metal. In satele Teregova, Borlova-, Cornereva
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şi a~t~~e, ca . de pild? Sicheviţa, Plavişeviţa, Sviniţa etc. din Clisura
Dunar11, rachrnl era m trecut şi o principală sursă de schimb de produse în natură.

INSTALAŢII PENTRU PRELUCRAREA TEXTILELOR

In toate satele din Depresiunea Caransebeşului, Bazinul Cernei,
Valea Almăjului şi Clisura Dunării, pivele şi viltorile, denumite aici
„văiale şi şteze", formau un ansamblu unic cu morile şi căzănăriile.
Pivele pentru prelucrarea ţesăturilor de lină, denumite în Borlova,
Cornereva, Prigor şi „stupe", erau de proporţii foarte mici, la fel ca
şi morile. Din punct de vedere morfologic şi structural, aici avem un tip
mai deosebit faţă de alte regiuni: piua cu maie suspendate verticale, cu
acţionare orizontală, la care „oala" sau „troaca" este fixată în poziţie înclinată. Cozile maielor sînt verticale, perpendiculare cu troaca, iar maiele
cad tot perpendicular. Roata de apă de asemenea diferă faţă de alte zone,
fiind confecţionată din obezi groase, în care sînt introduse cupele ca un fel
de linguri. Numărul de maie de obicei era variabil, între două şi patru, în
mai puţine cazuri şase sau pot. Cele mai multe au două maie. Trei astfel
de pive sînt deja transportate şi remontate în muzee în aer liber, cum
este de exemplu piua din satul Borlova, remontată în Muzeul Satului,
piua din satul Prigor, dusă la Muzeul tehnicii populare de la Sibiu şi
piua din Băuţar, remontată la Muzeul satului bănăţean din Timişoara.
In ce priveşte vîltorile, acestea sînt identice cu cele din alte zone,
cu deosebirea că ele sînt amplasate fie sub construcţia pivei (Prigor,
Rudăria), fie lingă construcţia din imediata apropiere (Borlova, TurnuRuieni, Teregova). In Sicheviţa ele sînt montate atît sub construcţie cit
şi în afara ei. Aici se întîlnesc cazuri cînd „văiala" sau vîltoarea este
amplasată sub construcţia unei mori de apă. In raza hotarului comunei
există chiar locul numit „La Văiale", ceea ce denotă că cele mai multe au
fost amplasate în trecut în această parte a satului. In prezent mai funcţionează vreo trei în Sicheviţa, una în Borlova şi alta în Turnu-Ruieni.
ln zona Banatului subcarpatic, pivele şi vîltorile, la fel ca şi morile,
erau destinate necesităţilor strict interne ale gospodăriei ţărăneşti, spre
deosebire de alte regiuni (zona Gorjului), unde se prelucrau şi produsele altor beneficiari, uneori din sate foarte îndepărtate.

INSTALAŢII

PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI

ln această categorie avem în vedere joagărele sau fierăstraiele acţio
nate cu ajutorul apei. Numărul mare de joagăre sau „gatere" (denumire mai frecventă în satele cercetate) existente pînă la sfîrşitul secolului
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al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, în Banatul subcarpatic,
s-a redus simţitor o dată cu defrişările masive de păduri pentru mărirea
suprafeţelor destinate păşunilor, fîneţelor şi agriculturii~
.
In cursul cercetărilor noastre au fost semnalate doua astfel de )oagare,
unul în Teregova şi altul în Tisoviţa (ambele scoase din uz).
Nu încape îndoială că ele au existat şi în alte sate. Joagărele deserveau mai mulţi beneficiari, atît din satul respectiv cit şi din alte localităţi apropiate, fiind deci o industrie care depăşea limitele stric.te al~
economiei naturale închise. Beneficiarii plăteau prelucrarea materialului
lemnos fie în bani, fie în produse în natură.
w

*

*

*

In concluzie, departe de a fi abordat toate aspectele legate de dezvoltarea tipologică a instalaţiilor tehnice din această parte a Banatului,
chiar descrierea amănunţită nefiind în sfera prezentei comunicări, desprindem totuşi cîteva laturi esenţiale deosebite faţă de alte regiuni,
şi anume:
a. Toate instalaţiile tehnice acţionate de apă, studiate de noi, tipurile respective, sînt în zona Banatului subcarpatic mult mai vechi
şi de proporţii mul mai reduse decît în alte regiuni; în sprijinul acestei
afirmaţii adăugăm faptul că în multe din satele parcurse morile de
apă cu ciutură poartă denumirea de „rişniţă", din cauza proporţiilor mici,
fiind deci „rîşniţe" acţionate de apă.
b. Funcţionalitatea şi destinaţia lor a fost în strînsă legătură cu economia naturală închisă şi cu specificul ocupaţiilor tradiţionale respective, satisfăcînd cu precădere necesităţile interne ale gospodăriei ţărăneşti.
c. Aceste instalaţii, în special morile de apă, constituiau proprietatea
colectivă a mai multor „coproprietari-rîndaşi", asociaţi pe criterii de
rudenie sau vecinătate. Dreptul de moştenire se fărîmiţează pe măsura
transmiterii lui urmaşilor, de la 24 ore, dreptul deplin, la 12, 6, 3 ore şi
uneori chiar mai puţin, în funcţie de numărul urmaşilor şi de cota de
contribuţie la întreţinerea instalaţiilor. La pive şi vîltori, la instalaţii
de distilat rachiuri proprietatea individuală asupra instalaţiei se împleteşte cu modul de folosire în colectiv, prioritatea fiind de partea rudelor şi a vecinilor apropiaţi, cîteodată ele constituind sursa principală de
venit pentru proprietarii lor. Şi în acest caz, proprietatea se transmite,
prin moştenire, urmaşilor.
d. In zona Banatului subcarpatic, spre deosebire de alte zone, instalaţiile tehnice formează ansambluri întregi, înşiruite pe acelaşi fir de
apă. In legătură cu acestea, considerăm şi susţinem insistent ca unele
dintre ele, sau grupuri de instalaţii, să fie declarate rezervaţii etnografice şi să se asigure conservarea lor „in situ", în special cele din
Topleţ, Rudăria, Teregova, păstrate pînă azi într-o stare mai bună, asigurîndu-se totodată şi funcţionalitatea lor, ca o mărturie vie a ingeniozităţii tehnice a poporului român.
GHEORGHE DINUŢA
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Problema concordanţei dintre folclor şi realitate prezintă interes pentru etnograf, muzeolog şi folclorist deoarece, aşa cum arătam cu alte
ocazii1, pentru studierea anumitor forme de manifestare ale civilizaţiei
tradiţionale folclorul rămîne singurul mijloc de documentare. Asupra
importanţei sale sub acest raport s-a pronunţat încă din anul 1845 George
Bariţiu care în îndemnul său pentru culegerea sistematică şi cercetarea
folclorului nota că în felul acesta „S-ar putea completa istoria" 2 • Contribuţii însemnate la studiul acestei probleme şi-au adus Grigore Tocilescu şi Alexandru Amzulescu care au stabilit legătura dintre atestarea
folclorică şi documentele istorice de epocă despre anumite personaje.
C. S. Nicolăescu-Plopşor demonstrează corelaţia dintre folclor şi arheologie. Noi ne propunem să stabilim în ce măsură au existat şi se
mai păstrează încă anumite obiecte despre care se vorbeşte numai în
folclor. Pentru aceasta am ales o serie de obiecte pe care le urmărim
în investigaţia de teren. Ca prim rezultat al cercetării noastre amintim
existenţa încălţămintei metalice cunoscută mai ales sub forma de opinci
de fier. Judecind după at.estările folclorice ale opincile de fier constatăm că se vorbeşte destul de des despre prezenţa lor în realitatea
românească. Astfel, Inia Dinia cere fiului ei Trişti Copil să-şi facă opinci
de fier şi să le poarte pînă s-or toci de tot, să rămînă numai nojiţele
şi abia atunci o va găsi3. Ionică Făt Frumos o caută pe Ileana Cosînzeana
pînă cînd „Se roseseră opincile cele de fier incit de abia mai rămăsese
o talpă subţirică ca frunza" 4 • Ioniţă o caută şi el tot pe Ileana Cosînzeana, încălţat cu sole de fier 5 • Alt erou pleacă să-şi caute nurori încăl
ţat cu opinci de fier 6 • Chiar buciumaşii lui Ştefan cel Mare încalţă opinci
1 Ion I. Drăgoescu, Folclol'ul ca izvol' de cel'cetal'e etnogl'aficd, comunicare la Sesiunea
Muzeelor, Bucureşti, 1966. Prezenta lucrare reprezintă, de fapt, varianta adăugită şi îmbună
tăţită a acelei comunicări, ca urmare a numeroaselor observaţii, sugestii şi chiar atestări
de materiale primite din partea unor etnologi, folclorişti şi muzeologi cărora autorul le
aduce şi pe această cale mulţumirile sale.
t George Bariţiu, Colecţie de documente vechi, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură" din 15 mai 1845. Articolul nu este semnat de George Bariţiu, dar, aşa cum am
stabilit în lucrarea noastră. Geol'ge Bal'iţiu, pioniel' al muzeogl'afiei l'omâneşti, publicată în
Rev. Muz. nr. 6/1966, George Bariţiu este autorul lucrării citate.
3 Antologie de litel'alură populară, vol. II, Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti 1956, p. 147.
' Ibidem, p. 211-212.
5 Ibidem, p. 205.
• Ovidiu Bîrlea, Antologia prozei populal'e, EPL, Bucureşti, 1947, vol. I, p. 347.
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de fier şi pleacă „să vînture ţara în lung şi-n lat doar i-a găsi ursita 7
domnitorului"B. Cunoaştem şi trei basme, dintre care unul cult, în care
soţia pedepsită toceşte o pereche de opinci de fier pînă-şi află soţul, iar
în altă variantă eroina toceşte chiar trei perechi de opinci de fier în
căutarea bărbatului 9 . Acest tip de încălţăminte este atestat în toate genurile folclorului nostru. Aşa bunăoară, într-o poezie populară se vorbeşte
de faptul că însăşi soarele care vrea să se căsătorească cu o fată pămîn
teană este trimis la Nălbatul-Faur pentru ca acesta să-i facă:
Scară

de arginţel,
Toiag de oţel
Opince de fierto.

iar alta

glăsuieşte:

Ce ţi-e ţie Giurgiu meu?
Ce-au ajuns de capul tău
Doar merindea ţi-ai sfîrşitu
Ori banii ţ-ai cheltuitu
Doar opinci de feru ai ruptu
Ori purcarii ţi-ai perdutu?H.

Intr-un descîntec ialomiţean „De speriat", se vorbeşte despre un om
cu ochi ca de foc, cu gură de jăratec, cu mîini de oţel şi cu opinci de
fier 12 • Intr-o cimilitură eroul îl asigură pe vinovat că „să umbli după
mine şi cu opinci de fier şi tot nu te iert" 13 • Despre un om bun sau
despre un lucru bun, greu accesibil, se crede că-l afli numai dacă umbli
cu opinci de fier, în sensul de multă umblătură 14 • După credinţa unui
informator chiar şi Maica Domnului şi-a pus opinci de fier atunci
cînd s-a dus să-l vadă pe Isus Hristos la mormînt 15 • Alt informator crede
că şi sfinţii ar fi purtat astfel de încălţăminte 16 • In sfîrşit, o informatoare ne-a precizat că ştie din poveşti bătrîneşti că dracul a umblat
cu opinci de fier pînă a reuşit să găsească doi oameni buni 17 •
G. T. Ki.rileanu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Editura Mănăstirii Neamţ, 1924, p. 228.
Antologie de literatură populară, vol. II, Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1956, p. 288;
Ovidiu Bîrlea, op. cit., p. 555; Antologia basmului cult, Bucureşti, 1968, p. 364.
• Antologie de literatură populară, vol. II Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1956, p. 264.
lD H. Giuglea şi G. Vilsan, De la romd.nii din Serbia, Bucureşti, 1913, p. 217.
11 Miron Pompiliu, Balade populare romane, Iaşi, 1870, p. 42.
12 I. A. Candrea,
Folclorul medical romd.n, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944,
p. 119.
18 Tudor Pamfile, Cimilituri romd.neşti, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1908,
p. 48.
u I. A. Zanne, Proverbele Romtinilor, vol. III, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1899, p. 262.
10 Informaţie culeasă de la Ciubotaru Catinca, comuna Cucoreni, jud. Botoşani, 81 ani,
casnică; comunicată la 14. V. 1965.
18 Informaţie culeasă de la Vişan Vasile, comuna Topolog, jud. Constanţa, pensionar,
fost agricultor, 94 ani; comunicată la 11. VIII. 1965.
17 Informaţie culeasă de la Giosan Veronica, comuna Ciocăneşti, jud. Suceava, 51 ani,
salariată la primăria comunală; comunicată la 18. V. 1965.
7

8
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Aşadar, după investigaţia folclorică şi anchetele de teren ar fi existat în trecut opinci de fier necesare călătoriilor lungi, efectuate în
locuri greu accesibile. Despre faptul că aceşti oameni ar fi purtat astfel
de încălţăminte nu avem decît o vagă mărturie scrisă. Este drept că,
în mitologie, Sf. Gheorghe ar fi fost pedepsit să poarte încălţă
minte metalică 18 , iar despre I. A. Vaillant există mărturia că şi-ar
fi aplicat nişte potcoave speciale, din metal, la încălţăminte, atunci
cînd a urcat pe muntele Ceahlău 19 • Dar toate acestea trebuiesc demonstrate pe bază de material faptic. Aceasta cu atît mai mult cu cit mai
mulţi informatori ne-au asigurat că au văzut 20 , au auzit 21 despre asemenea încălţăminte iar alţi informatori ne-au relatat despre aplicarea
la încălţăminte a unor „tălpi" metalice 22 . Includerea opincilor de fier
în repertoriul obiectelor de cătuat în cercetările de teren a devenit pentru noi o sarcină specială, deşi iniţial aveam încă o destul de mare neîncredere în existenţa lor, întrucît consideram ca nejustificată purtarea
lor. Primul exponat l-am cules în vara anului 1960, din comuna Şuiei,
judeţul Argeş. Ea este confecţionată dintr-o foaie de tablă şi este relativ
mare pentru a putea fi aplicate mai multe obiele, spre a se putea
rezolva problema izolării termice. Ea este prevăzută cu nituri speciale
care permit o mai mare stabilitate în mers pe terenul accidentat, deoarece, aşa cum am aflat ulterior, ea era folosită de către muncitorii forestieri, iarna, pentru ca aceştia să nu alunece în pantă. Ea juca deci şi
rolul „miţei''. O cercetare mai atentă, apelînd chiar şi la opiniile unor

Mineiul lunei aprilie, Editura Patriarhiei Române, Bucureşti, 1910, p. 206.
C. Turcu, Un călător francez acum un secol prin judeţul Neamţ: ]. A. Vaillant, în
Anuarul Liceului de băieţi din Piatra Neamţ, 1933-1934, p. 34.
20 Informaţie culeasă de la Şerban Constandina, satul Bănănăi-Piteşti, 70 ani, casnică;
comunicată la 21. III. 1965; Mănica Steliana, satul Zmeuriş, comuna Malul, jud. Dîmboviţa,
67 ani, casnică; comunicată la 24. VIII. 1961; Muscă Maria, comuna Dealul Frumos, jud.
Sibiu, 94 ani, casnică; comunicată la 2. III. 1964. Informatoarea ne-a relatat că a purtat
19

19

şi

bunicul ei opinci de fier şi că le-a văzut la acesta ; Irimie Gheorghe, satul Dragsin,
comuna Boluşeni, jud. Botoşani, 60 ani, agricultor; comunicată la 13. V. 1965 şi Rotaru
Gheorghe satul Plopenil Mari, corn. Ungureni, jud. Botoşani, 91 ani, pensionar, fost agricultor; comunicată la 15. V. 1965.
"' Informaţie culeasă de Ia Chirilă Ion, ucrainean, com. Ciucurencu, jud. Tulcea, 60
ani, agricultor; comunicată la 11. VIII. 1965.
02
Informaţie culeasă de la Gheorghe Aramă, comuna Gura Dobrogei, jud. Constanţa,
63 ani, agricultor; comunicată Ia 9. VIII. 1964. Informatorul precizează că a văzut atît
opinci de fier cit şi opinci „pingelite" cu metal, Ia ciobani; Vasiliuc Ion, comuna Vlăsineşti,
jud. Botoşani, 82 ani, pensionar, fost agricultor; comunicată Ia 15 V. 1963. Informatorul
a ţinut să ne precizeze că astfel de încălţăminte a purtat şi el în tinereţe; Diaconu Constantin, satul Scăueni, com. Berislăveşti, jud. Vîlcea, 77 ani, pensionar, fost pădurar; comunicată
la 18. VIII. 1961. Informatorul ţine să precizeze că Costică Ion din satul Seaca, corn.
Sălătrucel, jud. Vîlcea, obişnuia să-şi aplice pe opinci bucăţi de metal. El era pădurar şi
în anul 1929, Ia un control din partea ocolului silvic, Costică Ion a fost văzut cu ele şi
a fost concediat deoarece s-a considerat că este o ruşine pentru un pădurar să umble cu
astfel de încălţăminte. Informatorul mai adaugă că în trecut „a fost lumea necăjită, bre I";
Mănică Tănase, satul Poduri, com. Paltin, jud. Vrancea, 79 ani, fost pălmaş; comunicată
la 29. IX. 1964. Informatorul ne-a relatat că la începutul secolului nostru fraţii Toma şi
Traian Spulber din com. Spulber, jud. Vrancea, puneau „talpă de hier" la încălţămintea
oamenilor, „pe comandă".
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specialişti din domeniul metalurgiei şi a mecanicii fluidelor, ne-a permis
constatarea că problema flexibilităţii era rezolvată într-un chip fericit
prin anumite decupeuri laterale, a căror importanţă nu am înţeles-o încă
de la început. Pentru etnografie ea mai prezintă şi interes tipologic,
deoarece repetă întocmai formatul celei tradiţionale, Aşadar, atestarea
lor în folclor nu este întîmplătoare, deoarece cercetările ulterioare ne-au
permis cunoaşterea altor exemplare. Peste tot ele sînt dintr-o singură
bucată, excepţie făcînd exemplarul găsit în comuna Cornereva, judeţul
Caraş-Severin, unde ele sînt cunoscute sub numele de „opinci de plec"
- prin „plec" înţelegîndu-se, în terminologia locală, tabla, fierul. In
realitate, din punct de vedere tehnologic numirea este improprie, deoarece opincile găsite sînt confecţionate dintr-o tablă de oţel carbon, care
iniţial a avut cu totul altă întrebuinţare, fiind folosită, în special, la
construcţia unor recipiente, pentru diferite instalaţii industriale şi care
apoi, prin deteriorare, au devenit „fier vechi", din care s-au confecţionat,
sporadic, şi asemenea încălţăminte. Ion Marican, din cătunul Paule,
comuna Şuiei, judeţul Argeş, a purtat prin anii 1925-1926 asemenea
încălţăminte 23 • Nicolae Nuţă, din comuna Vîrfuri, judeţul Dîmboviţa, a
parcurs prin anul 1928 un drum de peste 60 de km., pe jos, încălţat cu
opinci din tablă galvanizată. Se pare că şi în comuna Retevoeşti, judeţul Argeş, mai trăieşte un bătrîn care a purtat asemenea încălţăminte.
De altfel, etnomuzeologul C. Berbecaru de la muzeul judeţean din
Tîrgovişte a publicat un studiu despre opincile de fier 24 , iar noi o altă
lucrare. Despre opinca găsită în comuna Şuici 25 , judeţul Argeş, constatăm că este identică, ca formă, cu cea purtată în localitate, singura
deosebire fiind aceea că diferă materialul din care este confecţionată 26 •
Pentru a avea o rezistenţă mai mare toate încheieturile sînt lipite, iar
pentru introducerea „tîrsînilor" opinca este prevăzută cu două copci
laterale, iar la spate cu o gaică - aceasta fiind numirea locală a copcii.
Cel de al doilea tip de opincă metalică este cea de Cornereva, care
a fost colecţionată de noi în toamna anului 1962 27 . Aceasta este mult
mai perfecţionată decît prima, deoarece îndoitura perfectă a tablei şi
precizia cu care este confecţionată, faptul că este forjată, trădează munca
unui meseriaş specializat în confecţionatul opincilor de fier. Pentru o

de la Vetrilă M. Gheorghe, cooperator 48 ani, com. Sălătruc, jud.
la data de 7. IX. 1960; Olteanu D. Gheorghe, cooperator, 59 ani; comunicată la
data de 7. IX. 1960. Acesta a ţinut să mai declare că a văzut în trecut mai multe asemenea
opinci în partea locului; iar Oprea V. Gheorghe, cooperator, 44 ani, din com. Şuiei, jud.
Argeş, ne-a declarat, tot la acea dată că, pe cînd era copil, nu numai că a văzut dar a şi
încălţat „din curiozitate" opinci de fier împrumutate de la un vecin.
•« Valeriu Berbecaru, O pereche de opinci de fier descoperite în jud. Dîmboviţa, în Valachica, Tîrgovişte, 1969.
" Numirea de „opincă de fier de Şuiei" este dată de noi, după numele localităţii în
care ea a fost descoperită.
to Autorul aduce şi pe această cale mulţumirile sale unui colectiv de tehnicieni de la
Uzinele Steagul Roşu din Braşov care au stabilit compoziţia metalului.
2 7 Autorul mulţumeşte şi pe această cale lui Nicolae Cemescu, pensionar, fost sanitar
în comuna Comereva, jud. Caraş-Severin, pentru ajutorul dat în depistarea acestui obiect.
••

Argeş,
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Opincile de fier
bună articulaţie opinca este prevăzută cu balamale, acolo unde ea
supusă îndoielii datorită articulaţiei piciorului, iar prin forma sa
aminteşte de cea numită „opincă sudică cu caractere mixte", ea fiind
asemănătoare cu cele din piele care în trecut au cunoscut în zonă o
frecvenţă destul de mare. Aceasta este o opincă masivă şi grea, dar care
permite o articulaţie perfectă a piciorului. Şi aceasta trădează urme de
multă folosire şi, asemenea celei de Şuiei, este prevăzută cu nojiţe
pentru introducerea tîrsînilor cu care apoi va fi legată de picior.

mai
este

Cel de al treilea tip de opincă masivă, fără flexibilitate dar prevă
cu un dispozitiv special, pentru terenul în pantă, a fost culeasă din
zona Băii de Aramă, deci pe terenuri foarte accidentate, în zona Turdei
(la carierele de piatră) şi în părţile Caransebeşului. Şi acest tip este
identic cu cel clasic şi specific zonelor respective, cu deosebirea că
acestea sînt mult mai masive.
Cel de al patrulea tip deja nu mai este o opincă pentru a fi purtată
ca încălţăminte de protecţie, dar păstrează funcţionalitatea de protecţie.
Este vorba de încălţămintea folosită la Dirth Trak. O menţionăm totuşi
pentru a demonstra că şi în vremurile noastre, moderne, omul apelează
la metal pentru a-şi confecţiona o încălţăminte de protecţie.
Deşi nu putem vorbi de al cincilea tip de încălţăminte metalică,
menţionăm totuşi că am aflat şi de existenţa unor aplice metalice la
încălţămintea tradiţională, la cea clasică şi chiar la unii galoşi sau saboţi
din lemn care amintesc perfect de cei olandezi şi care s-au întîlnit şi
se întîlnesc încă la noi. Notăm că spre sfîrşitul primului război mondial
asemenea aplice ştanţate au intrat în dotarea armatelor austro-ungare
şi au fost răspîndite şi la noi. Factorii care au determinat apariţia acestei
piese de port nu pot fi decît cei social-economici. In condiţiile orînduirii feudale şi mai ales în capitalism, o dată cu avîntul industriei şi
cu deschiderea de tot mai multe cariere lucrătorii au trebuit să recurgă
la această încălţăminte de protecţie. Nu este exclus ca această încălţă
minte să fi fost folosită în mod sporadic şi pentru călătoriile obişnuite,
mai ales de către navetişti. Pentru factorul economic pledează şi faptul
că în perioadă de criză economică omul a apelat la mijloace multiple
de rezolvare a problemei încălţămintei. In colecţiile Muzeului etnografic
al Transilvaniei, din Cluj-Napoca, la Muzeul regiunii Porţile de Fier
din Turnu Severin, la Muzeul din Făgăraş, la Muzeul din Agnita, la
Muzeul „Dimitrie Cantemir" din Huşi şi la Muzeul sătesc din comuna
Poiana Sibiului se păstrează „opinci" de lemn care s-au purtat în trecut. !n comuna Lisa, nu departe de Făgăraş şi într-o serie de sate din
jurul Ruşilor acest meşteşug - confecţionatul „opincilor" din lemn a cunoscut o dezvoltare destul de înfloritoare în anii celui de al doilea
război mondial. Dar pentru a demonstra că într-adevăr în anumite
perioade de criză economică a fost folosit şi metalul pentru confecţionatul încălţămintei metalice sau numai a anumitor părţi din încăl
ţăminte mai amintim că în timpul celui de al doilea război mondial a
existat la Oradea - pe atunci ocupată de hortişti - un cismar specia-

zută
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lizat în aplicarea de bucăţi de tablă metalică în loc de talpă, metodă
mai înainte şi în alte ţări. In Imperiul Austro-Ungar, către
sfîrşitul primului război mondial, unele unităţi de rezervă ale armatelor
austro-ungare au fost echipate cu bocanci cu talpa de lemn, prevăzută
însă cu o carcasă metalică, de tipul celor păstrate în colecţiile muzeelor
din Botoşani şi Aiud. Este interesant de remarcat că asemenea încăl
ţăminte a fost fabricată iniţial pentru unităţile de rezervă, din spatele
frontului, însă, probabil, au fost folosite şi pentru unele unităţi din
linia întîia, de vreme ce această încălţăminte a pătruns şi pe teritoriul
ţării noastre. Acest fapt mai ridică însă şi o altă problemă. Se ştie că
încă Gr. G. Tocilescu dădea o mare însemnătate materialului folcloric
ca izvor de cercetare etnografică. Vorbind despre aceasta, Gr. G. Tocilescu precizează că „etnologia, antropologia, mitologia, etnopsihologia,
ştiinţa antichităţilor, istoria culturii ba chiar şi istoria literaturii găsesc
în folclor, în producţiunile naive ale poporului, nesecate comori de
informaţiuni, moştenire a veacurilor trecute, cel mai temeinic, mai folositor şi mai bun m~terial al lor" 28 . Nu ne putem pronunţa încă cu
certitudine asupra perioadei de apariţie a opincilor metalice. După cîte
cunoaştem, arheologia nu a descoperit încă asemenea piese în săpăturile
efectuate, iar prima piesă datată şi cunoscută nouă, din folclorul naţio
nal, în care se vorbeşte despre opincile de fier, a fost publicată în
anul 1862. Deci ar părea, iniţial, că acestea erau cunoscute la jumătatea
secolului trecut. Dar noi nu putem şti nici cînd a fost culeasă piesa
respectivă şi nu ştim nici de cînd datează această piesă. Nu ştim cînd
a fost introdusă în folclorul care vorbeşte despre purtatul opincilor
de fier. In cazul în care s-ar putea stabili perioada în care a fost creată
această variantă a basmului sau dacă s-ar putea stabili istoriceşte din
vreun document al vremii purtatul opincilor metalice, atunci desigur
că s-ar putea atesta cu certitudine şi timpul în care acestea apar. Este
foarte adevărat că există unele date lapidare, într-o serie de documente
de la arhivele din Zlatna, despre purtatul opincilor de fier de către
minerii din această zonă, acestea fiind chiar recomandate de către
medic. Mai notăm că Odiseea relatează faptul că Athena, ducîndu-se să-l
îmbrăţişeze pe Telemac, îşi pune opincile de aur care o duceau peste
ape şi pămînt, iar exemplul citat despre chinurile lui Sf. Gheorghe ne
permite şi el să deducem că încălţămintea metalică era cunoscută încă
din antichitate. In orice caz depistările noastre prezintă un interes general pentru etnologie, unul special pentru istoriografia etnografică şi altul
pentru etnomuzeologie, toate concurînd la stabilirea adevărului ştiin
ţific care ne poate servi drept concluzie finală şi anume că folclorul
atestă realitatea înconjurătoare încadrată în fantezia populară. Deci dacă
pînă în 1967 ne întrebam într-o lucrare intitulată Opincile de fier, piese
folosită

28 Gr. G. Tocilescu, Materialuri folcloristice, I,
1900, p. IV.
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Desigur că cercetările viitoare vor scoate la iveală noi date asupra
problemei în studiu, iar datele etnografice şi obiectele muzeografice pot
să confirme, să precizeze sau să infirme anumite stări de lucruri atestate în folclor. Prin aceasta etnografia, folcloristica şi etnomuzeologia
1şi vor dovedi într-o mai mare măsură importanţa lor ştiinţifică pentru
cercetarea istoriei patriei.

ION I. DRAGOESCU

18 Ion I. Drl!.goescu, Opincile de fier, piese de folclor? în „Almanahul O.N.T.", Ed.
O.N.T., Bucureşti, 1967.

RUDĂRITUL

!N CLISURA

DUNĂRII

Problema meşteşugurilor, printre care şi rudăritul, este larg dezbă
în literatura istorică şi în cea etnografică. Dintre lucrările lui
Nicolae Iorga care prezintă interes pentru studiul nostru amintim cu
deosebire Scrisori şi zapise de meşteri românit, Negoţul şi meşteşugu
rile în trecutul românesc 2• Fundamentale rămîn şi Meşteşugurile în
Transilvania pînă în sec. al XVI-lea, de Şt. Pascua, iar mai nou Meşteşu
gurile în Moldova şi Ţara Românească 4 • Dintre preocupările etnografilor români menţionăm lucrările semnate de C. S. Nicolăescu-Plopşor\
Ion Chelcea6 , Ion Calotă 7 şi Ion Drăgoescu 8 .
In documentele de epocă rudarii sînt atestaţi sub nwnele de „covă
tari ", „blidaTi", „scăfari", „ trocari", „lingurari", „lăcrari", ,lemnari" 9 , „coşari" etc. Ei pot fi însă socotiţi şi „blănari", „butnari", „scolptori" şi
„strungari în lemn". Notăm că aceeaşi grupă etnică se numeşte în
Transilvania şi, parţial, în zona montană de interferenţă a restului ţării, „băieşi". Observăm de asemenea că termenul de „rudărit," sau
cel de „băieşit" nu corespunde vechimii istorice a meşteşugului şi că
el nu acoperă întreaga populaţie sau grupă etnică, rudarii neputînd fi
consideraţi „acea categorie de meşteşugari în lemn verde" 10 . In cadrul
observaţiilor şi al cercetărilor de teren efectuate asupra meşteşugarilor
tută

1 N. Iorga, Scrisori şi zapise de meşteri rom6ni publicate pentru Societatea Naţională de
Credit şi Industrializare, Bucureşti, 1926.
• N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul rom6nesc, în Istoria Românilor tn chipuri
şi icoane, voi. III, Ed. Minerva, Bucureşti, 1906.
3 Şt. Pascu, Meşteşugurile din Transilvania ptnă în secolul al XVI-lea, Ed. Acad. R.P.R.,
Bucureşti, 1964.
4 Şt. Olteanu, Constantin Şerban, Meşteşugurile din Moldova şi Ţara Rom6nească, Ed.
Acad. R.S.R., Bucureşti, 1968.
6 C. S. Nicolăescu Plopşor este considerat, prin lucrările sale, primul rurarolog al

ţării.

Ion Chelcea, Rudarii, Editura Casa Şcoalelor.
Ion Calotă a tratat în special probleme de dialectologie rudărească.
8 I. Drăgoescu cercetează meşteşugul rudăritului, gurbanul şi împerecherea (Tîrgul de
fete la rudarii din zona Muscelului).
• N. Iorga, I sloria industriilor la rom6ni, publicată pentru Societatea de credit industrial,
Bucureşti, 1927, p. 22, 23.
io Ion Calotă, Graiul unei familii de rudari, Craiova, 1969, p. 7.
6
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care lucrează în prezent în Clisura Dunării am constatat că între ei sînt
unii care practică de obicei această îndeletnicire dar cunosc şi, la nevoie,
practică numeroase alte ocupaţii şi meşteşuguri, în timp ce alţii sînt.
de obicei, agricultori şi se îndeletnicesc numai ocazional cu prelucrarea
lemnului. In zona Porţilor de Fier am surprins ambele grupe. Informatorul principal, Stan Turcitu, ne-a declarat: „io am mai multe
meserii la bază da meseria mea principală e albiile. Io sînt şi agricultor şi forestier" sau „mie îmi zice toată lumea maistor că dacă pui
mina pe coasă geme coasa în mina mea. La muncile agricole nu mă
întrece nimeni" 11 • Spre deosebire de el, alţi informatori din cea de-a
doua categorie, ţin să precizeze: „sîntem rudari de ălbii". Constatăm
că prin această expresie prin care informatorul încearcă să se dea tot
meşteşugar el trădează faptul că între el şi rudari se face o distincţie
care este de fapt între diferitele categorii de meşteşugari, precizîndu-şi
chiar o anumită categorie, poate chiar socială, în cadrul comunităţii. Şi
mai departe informatorul continuă reţinut: „facem linguri, ălbii, tot dăştia
zişi meseriaşi sau meşteri da meşter a fost Manole. Noi sîntem doar
meseria.şi" 12 •

Intrucît informatorul se trădase într-un mod prea evident că vrea
atribuie o calitate, am revenit după alte întrebări şi iată ce ne-a
declarat: „noi lucrăm de obicei ălbii, fuse şi linguri. Dacă însă nu
găsim loc de construcţie atunci lucrăm şi în gospodărie pentru că noi
sîntem membrii C.A.P." 13 • Pentru a ne convinge şi mai bine de adevă
ratul sens al celor stabilite am plasat pe neobservate aceeaşi întrebare
despre îndeletnicirea lor şi răspunsul ne-a venit aproape identic: „noi
facem, de obicei, ălbii, fuse, linguri. In caz că nu găsim de lucru la
deastea muncim la C.A.P. pentru că sîntem înscrişi la gospodărie. Aici
sîntem veniţi la demolări" 14 •
Despre noua îndeletnicire a rudarilor deveniţi demolatori, informatorul precizează: „am venit aici, la Orşova, o echipă de rudari ca să
lucrăm ca salahori. N-am mai lucrat la a.şa ceva dar merge" 15 •
In concluzie, termenul de rudărit nu mai poate fi acceptat de specialişti pentru următoarele motive: a) el nu acoperă întreaga grupă
etnică sau toată populaţia, ci este un regionalism; b) meşteşugul este
nou pentru această grupă etnică - dacă avem de a face cu o grupă
să-şi

Inf. Stan Turcitu, 61 ani, com.
Idem.
11 Idem.
"Idem.
1• Idem.

11

11
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etnică şi apare la
stăpînilor de sclavi,

ei în cadrul meşteşugarilor specializaţi de la curţile
ale feudalilor şi mai tîrziu chiar sub burghezie.
Deci pentru ei este un meşteşug însuşit mai tîrziu datorită anumitor
condiţii social-istorice. Meşteşugul este străvechi şi specific în primul
rind populaţiei locale băştinaşe chiar dacă între timp rudarii băieşi s-au
ocupat pe alocuri relativ mai mult de acesta. Nu poate fi acceptată nici
denumirea de „meşteşugari în lemn verde" sau cea de lucrători în
„lemn moale (verde)" 16 şi pentru simplu motiv că ei nu prelucrează
numai lemn verde -prin „lemn moale" Ion Chelcea înţelegînd de fapt
lemnul verde - deoarece răspunzînd acestei afirmaţii informatorul ne
precizează: „Lemn verde? Să admitem că găsesc un lemn doborît de an!
Să nu-l lucrez? Să risc să rabd de foame că-i lemnul uscat?". Şi mai
departe informatorul continuă: „am lucrat lemne tăiate de acum doi
ani. Totul este ca lemnul să nu fie putregăios pentru că atunci nu se
poate lucra" 17 . Faţă de această situaţie, ne gîndim că nu ar fi greşit să-i
numim „meşteşugari în lemn moale". In numirile unora dintre meşteşu
gurile naţionale se întîmplă ca acestea să fie dictate de materia primă
pe care ei o lucrează. De exemplu, se cunosc fierari, pielari etc., dar cei
mai mulţi îşi trag numirea de la produsul finit. Va trebui, deci, căutată
o denumire mai adecvată. Aceasta cu atît mai mult cu cit dacă le zicem
lemnari ei nu pot fi deosebiţi de alte categorii de meşteşugari care
prelucrează lemnul, iar ca să le zicem „meşteşugari în lemn moale"
nu putem pentru că ei nu prelucrează toate esenţele moi. Toţi aceştia
sînt „lemnari" deoarece prelucrează lemnul. Dar în prezent lemnăritul
Îf! general s-a divizat în ramuri distincte dintre care deosebim: rotăritul,
dulgheritul, tîmplăria, dogăritul etc. La rîndul lor unele dintre acestea
s-au subdivizat. Se impune deci ca meşterului căruia poporul nu ia
dat o numire atotcuprinzătoare să încercăm să i-o dăm noi, aşa cum
am văzut că s-a mai încercat. Localnicii le spun „trocari" 18 , „covătari" 19 .
Ei îşi zic „albieri" sau „ălbieri", „lingurari", „fusari" etc.
Pentru a încerca un istoric al obiectelor de uz casnic, gospodăresc,
meşteşugăresc sau chiar de mică industrie, vom aminti mai întîi repertoriul produselor. In felul acesta vom da posibilitatea specialiştilor să-şi
precizeze interesul acestei teme pentru studiul interiorului gospodăriei,
a etnografiei meşteşugurilor şi a celei muncitoreşti iar nouă ne va fi
mai uşor să facem incursiuni paleoetnologice, istorice şi chiar unele
încercări etnosociologice. Vom prezenta în lucrare numai albieritul, latura
principală a ocupaţiei ,pentru că aceasta deţine, totuşi, cea mai mare

18
17

18

10

Ion Chelcea, Rzidarii din zona Bechet - Calafat, Craiova, 1968, p. 7.
Vezi nota li.
Idem.
Inf. Ţăranu Pantelimon, 65 ani, com. Jupalnic, jud. Mehedinţi.
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pon.dere în ocupaţia lor. Menţionăm
tanţilor pe categorii de obiecte:
Nr.
crt.

Denumirea produsului

o

1

1
2

3
4

5
6
7
8
9
IO

11
12
13
14
15
16
17
18

linguri
fuse
sucitoare pentru
mosoare
brigle

tăiţei

făcăleţe

furci de tors
suveici
ălbii de spălat
ălbii de porci 20
troace de porci
scafe de mălai
căuce de apă
postăviţe pentru frămintat
funduri de mămăligă
mese rotunde 21
scaune de cismar
piuliţe de usturoi

însă

tabloul produselor

Cine le

şi

al execu-

confecţioeanzi!.

2

femeile
femeile
femeile
femeile
femeile
femeile
femeile

şi bărbaţii
şi bărbaţii
şi bărbaţii

bărbaţii
bărbaţii
bărbaţii
bărbaţii

bărbaţii
bărbaţii
bărbaţii
bărbaţii
bărbaţii

bărbaţii
bărbaţii

Aşadar, constatăm un inventar destul de bogat şi o destul de
tuată diviziune a muncii. După informaţiile lui Boarnă Vasile,

accenCiurel
Ion şi Ţăranu Pantelimon, localnicii confecţionau în trecut asemenea
obiecte nu.mai pentru uzul propriu. Rareori se mai dădeau de zestre
asemenea obiecte deoarece, de obicei, îşi confecţiona fiecare fierar gospodar inventarul necesar. Se mai obişnuia ca asemenea obiecte să se
confecţioneze în marea familie, prin care înţelegem tatăl, fiii şi nepoţii.
Dar de vîndut ei nu vindeau niciodată. Iată şi două fişe de teren în
legătură cu problema respectivă: „la noi nu au fost oameni care să
facă alea din lemn. Troace cumpărăm de la cei veniţi din părţile dvs. 22 ,
sau din Ardeal. La fel şi împletituri. Troace îşi mai făceau oamenii şi
singuri, cum a făcut socrul meu" 23 • Sau: „în anul 1941, am adus o salcă
sălbatică tocmai de la Ogradena. Din ea, socrul meu, Vîjoi Vasile, a
făcut două postăvi de porci deşi nu mai făcuse pînă atunci" 24 • Intrucît
aceste relicte surprinse de noi prezintă interes paleoetnografic redăm
măsurătorile şi observaţiile noastre: lungimea 2 metri, lăţimea 0,60 metri, adîncimea 0,35 metri, gsosimea peretelui 0,50 metri.
20

Idem.
Vezi nota 12.
u Vezi nota 20.
2a Idem.
24 Idem.
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In exterior este cioplită foarte frumos, din bardă şi ajustată cu ajutorul cuţitoaiei. In interior postava este cioplită destul de grosolan desigur datorită lipsei de unelte adecvate. Albiile nu au nici un fel
de retuşări. După imaginea care o sugerează o astfel de postavă, executată de un nespecialist, pentru uzul casei, tragem următoarele concluzii
care se impun paralel cu tabelul:
1. Meşteşugul a cunoscut producţia în cadrul restrîns al familiei pînă
către zilele noastre.
2. In cadrul meşteşugarilor specializaţi constatăm păstrarea celei mai
vechi şi mai simple diviziuni a muncii, şi anume diviziunea naturală a
muncii.

CONŢINUTUL MEŞTEŞUGULUI

1. Alegerea timpului de tăiere a lemnului. In această privinţă poporul nostru a dobîndit vaste cunoştinţe folositoare. Se ştie că „este
cel mai bine de tăiat arborii primăvara, pînă la aprilie, pînă se dezgheaţă puţin lemnul, înainte de a-i da frunza. Asta pentru că atunci
este mustul lemnului mai închis. Nu este seva pornită. Dacă e seva
închisă ţine albia mai bine. Pentru mine nu contează cînd îl tai, pentru
că este acelaşi lucru, aceeaşi muncă, dar pentru omul care cumpără nu
e bine că se crapă albia repede şi atunci nu pot să mă mai duc nici eu
cu marfă pe acolo" 25. Pe lingă importanţa etnologică a cunoşNnţelor
despre perioada de tăiere atragem atenţia şi asupra conştiinciozităţii care
se degajă din cea de a doua parte a declaraţiei lui Stan Turcitu. Asemenea afirmaţii care interesează entopsihologia vor mai apare pe parcurs.
2. Stabilirea speciilor necesare: Intrebat de unde ştie ce are de confecţionat, informatorul ne-a declarat: „noi facem ce ştim că se caută
şi se vinde mai repede şi mai bine. Nu facem mese rotunde că nu ni
le cere. La comandă facem şi de-alea. Tot la comandă facem şi albii.
Aici în Banat facem nişte albii mari cu 500 lei bucata în care ei opăresc
porcii".
Pentru aceasta, în funcţie de necesităţile de desfacere, meşteşugarii
caută şi speciile:
a) Plută de Canada care este mai bună, este mai moale, mai cîlţoasă,
suportă mai bine la căldură şi nu crapă repede.
b) Salcia e mai tare în fibre, crapă mai repede.
u
nicată

5 -

Această informaţie, ca şi toate
de acelaşi informator: Stan

Studii

şi comunicări

cele care urmează pînă la
Turcitu (vezi nota 11).

de etnografie-istorie

sfîrşitul lucrării,

este comu-
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c) Plopul alb este şi el tare la fibră, se crapă mai repede ca salcia
are un fel de meş. „Cum bagi fierestrăul în ea şi plezneşte. Se crapă
în patru".
3. Alegerea lemnului bun pentru confecţionat. Răspunzînd la această
întrebare, informatorul s-a exprimat plastic: „noi cercăm plutele ca
doctorii pe oameni. Aşa cum dau ei cu ciocănelul ăla de cauciuc tot
aşa dăm şi noi cu toporul în plute, şi aşa le ştim dacă sînt sănătoase".
Am stabilit că ei numesc „lemn sănătos", bun pentru confecţionat, acel
lemn care este drept, cu firul scăzut lent în grosime, care are chiciură
pe el şi mult al bete, spre deosebire de cel „bolnav", care are „ol",
numit şi „meş" sau „viţel". Este „găunos", are „bodigae", adică are
„răsuflătură mare", este „putregăios" şi are „nod" şi „încreţătură în
coajă", care formează „bubă". Iată şi o fişă de teren în care redăm
declaraţia informatorului: „firele (arborii) le cunosc pentru că sînt de
meserie ca şi un doctor. Se cunosc şi după creşterea lor, că ele au
«intervale» pe ele cu «noduri rele» şi «chiciură», «boalfe», «lociugi».
Acesta e semn că pluta e bună. Dacă lemnul are «bube pe el» nu-l
folosim. Dacă are o gaură sau mai multe de păsări atunci sînt sigur
că vreun metru sau doi din tulpină mai în jos de gaură lemnul nu
este bun, nu se poate folosi".
Aşadar, meşteşugarul trebuie să aibă cunoştinţe de „doctor" în meseria lui.
4. Doborîrea firului. Această operaţie nu se deosebeşte cu nimic de
tăierea oricărui arbore care se efectuează după metoda clasică, fapt
care ne determină doar să menţionăm operaţia, fără a o descrie.
5. Curăţitul de crăci. Oricît ni s-ar părea de curios, acestei operaţii
i se acordă o mare atenţie deoarece, aşa cum vom vedea în faza urmă
toare, tot materialul găseşte o întrebuinţare precisă. Pentru aceasta în
timpul curăţatului se trece la o sortare a materialului în funcţie de
şi

destinaţia fiecărei bucăţi.

6. Selectarea materialului. In cadrul acestui proces, deosebim urmă
toarele momente principale care prezintă interes pentru studiul problemei:
a) lemnul de construcţie este pus deoparte.
b) crăcile mai groase rămîn, de obicei, prin contract, celui care a
vîndut plutele.
c) lemnul masiv, dar spart, impropriu pentru confecţionat, este folosit
de meşteşugari pentru încălzit în gospodărie, este vîndut pentru ars
cărămidă, la povarnagii sau la uscătorile şi afumătorile de prune. El
este dimensionat şi aşchiat în funcţie de destinaţia dinainte stabilită.
d) clabăţul este folosit pentru acele obiecte confecţionate de femei,
este ars în gospodăria temporară, pe „şantier", sau este vîndut.
e) vreascurile sînt parţial folosite de meşteşugari, în gospodăria înjghebată ad-hoc, sau sînt adunate de terţe persoane.
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firului curăţat, meşteşugarul „plănuieşte", „gînfiecare fir, fiecare porţiune astfel ca lemnul să fie
folosit cu maximum de eficienţă. Este o plăcere să urmăreşti felul cum
meseriaşii măsoară firul mai întîi din ochi, îl ciocănesc, sau organizează
adevărate şedinţe de producţie.
8. Dimensionarea. O dată stabilit rostul fiecărei porţiuni a firului
se trece la dimensionarea precisă şi însemnarea lemnului pentru tăiere.
N-am observat folosirea metrului. Totul se execută cu ajutorul toporului. Meşteşugarul este atît de rutinat incit nu are nevoie de această
unealtă modernă şi nu greşeşte niciodată, în calculul său.
9. Retezatul. Operaţia se execută cu ajutorul joagărului de două
mîini după metoda clasică, specifică oricărei retezări de trunchi.
10. Crăpatul lemnelor. Operaţia se execută cu ajutorul penelor de
lemn sau din metal şi al toporului. Cîteodată, la tulpinele mai groase
se apelează şi la baros. Pentru această operaţie meşeşugarul trebuie să
fie foarte atent, pentru ca aşchierea să fie dirijată în funcţie de necesităţi şi să nu meargă după torsiunea lemnului, deoarece „atunci cind
o felie nu are nici un pic de nod noi mai scoatem o felie şi chiar două
din ea, bineînţeles mai mici". Şi mai departe, descriind ·Operaţia, informatorul continuă: „dăm şanţ pe mărgini cam de un lat de mină adîncime, tăiem la capete atît cit ne trebuie, şi apoi cu penele dăm miezul
7. „Planul". In

faţa

deşte", „calculează"

afară".

11. Datul la linie. Este o operaţie secundară, neobligatorie, impusă
prezenţa nodurilor pe felie, în exterior, ce trebuie curăţate.
12. „Uşurarea" sau „scobirea prin nuăntru". Operaţia se execută cu
ajutorul toporului şi al penelor. Se taie la un capăt o adîncitură, apoi,
dacă meşterul vrea să scoată o albie mai mică, din miez, el taie şi la
capătul celălalt aceeaşi adîncitură şi apoi cu ajutorul penelor scoate
miezul. Dacă nu este cazul atunci el scoate „clăbeţele" cu ajutorul căruia
el poate să facă un nou obiect.
13. Trasul la bardă. Aceasta este numirea confecţionatului propriuzis în prima sa fază, respectiv cioplitul în interior cu ajutorul unei
berzi speciale.
14. Trasul la cuţitoaie. Operaţia constă de fapt în ajustarea pe dinafară cu ajutorul cuţitoaielor, mai mult pentru motive estetice. Trasul
la cuţitoaie prezintă şi o importanţă practică, în sensul că, fiind perfect
rotundă, albia poate fi folosită şi ca leagăn pentru copil.
15. Trasul la teslă. Acestea sînt, de fapt, ultimele retuşări în interiorul albiei.
16. „Strînsul albiei". Aceasta este cioplitura finală cu scopul de a
îndrepta marginile albiei, de a elimina aşchiile.
17. Uscatul. Pentru a evita acţiunile soarelui fierbinte şi cele ale
curenţilor de aer albiile finite sînt puse cu gura în jos, direct pe pămînt,
la umbră, iar peste ele, mai ales la capete, se pun surcele. In felul
acesta albiile se usucă lent şi nu pleznesc.
de
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ORGANIZAREA MUNCII
Am constatat că meşteşugarii respectivi sînt foarte sociabili. Aproape
este de neconceput să plece la muncă un rudar de unul singur.
Rudarul pleacă aproape întotdeauna însoţit de soţie şi copil chiar şi
în cazul în care a găsit lemn puţin. In Clisura Dunării am surprins
mai mult echipe. Reţinem pe cea a informatorului principal:
că

Nr.

Numele

crt.

şi

o

-

I

Turcitu Stan
Turcitu Florea
Micu Constantin
Cimpoieru Petre
Bogdan Ilie
Boţogan Constantin
Mita!;& G. Ion
Mitală I. Ion

1

2
3
4

5
6
7
8

Apartenenţa faţă

prenumele

de

şeful

echipei

2
şeful echipei
fiu
ginere
ginere
văr
văr

cumnat
cumnat

Am stabilit că cealalată echipă care a lucrat în zonă, respectiv cea
a lui Boţogan Constantin - fratele informatorului - care a lucrat în
zona gării Orşova, şi cea condusă de Drăgan Ion, socrul informatorului,
care a fost întovărăşit cu Tudorache Iancu, stabilit în comuna Berzasca, au fost organizate tot pe aceleaşi principii. Legat tot de această
ultimă echipă mai observăm că „şefii" nu lucrează efectiv, ci doar
girează şi dirijează munca. Ceva mai mult, Drăgan Ion este chiar angajat în producţie. Deci, în afară de gradul de rudenie, de sînge, ca o
reminiscenţă patriarhală dovadă în plus despre vechimea meşte
şugului, am surprins şi această tendinţă de acaparare de bunuri, tendinţă de stăpînire şi am zice chiar o formă de exploatare, deoarece
Drăgan dirijează numai cu banii. Acest fenomen, deşi izolat, prezintă
interes pentru etnosociologie şi ar trebui, credem, să ocupe locul cuvenit în cercetările viitoare.

DESFACEREA PRODUSELOR
1.

CONSIDERAŢII ŞI

PRINCIPII DE DESFACERE A PRODUSELOR

Pentru vînzarea rapidă ş1 m condiţii avantajoase a mărfurilor meşte
ţin seama de o serie întreagă de considerente. Am văzut mai
înainte ce gîndeşte un informator despre calitate. Redăm mai jos şi o
şugarii

68

Rudări.tul

din Clisura

Dunării

opm1e despre acurateţea lucrului: „O albie pierde dacă este pătată.
O vinzi la preţul jumătate". Politica preţurilor este fixată pe loc. Trebuie, deci, operativitate deoarece atunci cînd „este marfă multă pe
piaţă vindem mai ieftin să nu rămînem cu ea" sat: „vindem marfa şi
pe bani şi pe ce are omul de vînzare dacă ne interesează pe noi, în
special porumbul. Vindem şi la buna înţelegere. Dacă eu cer 32 lei pe o
postăviţă, omul îmi dă 25 lei şi sîntem mulţumiţi amîndoi". Socotim
demn de reţinut şi felul cum aleg ei zona de desfacere a produselor.
Pentru aceasta apelăm iarăşi la spusele unui informator: „noi ne interesăm în primul rînd unde s-a făcut porumbul mai bun şi acolo mergem.
Punem marfa la tren şi ajungem să zicem la Alexandria. Acolo găsim
la cine să lăsăm marfa şi plecăm prin sate. Apoi, (ălbiile) le cărăm cu
spatele. Mergem mai ales pe sate că la oraşe stă lumea la blocuri unde
e baie, au (oamenii) maşini de spălat, şi nu cumpără nimeni. Mergem
şi la obor că mai ia cite cineva".
In concluzie constatăm că rudarii sînt meseriaşi, planificatori, merceologi şi vînzători ai propriilor lor produse. In condiţiile în care populaţia urbană nu mai cumpără deloc produsele lor; în condiţiile cînd chiar
şi în mediul rural ei întîmpină o serioasă concurenţă din partea obiectelor din metal şi mase plastice, din partea creşterii nivelului de confort ca urmare a pătrunderii şi aici a băii şi a maşinii de spălat, ei
reuşesc să perpetueze încă meşteşugul şi chiar să prospere. Considerăm
că reuşita lor se datoreşte faptului că ei simt pulsul vieţii economice.
Am mai constatat de asemenea că ei nu regretă dispariţia meşteşugului
deoarece ei ştiu că în trecut l-au practicat în condiţii grele. Ei îşi mai
amintesc şi acum de acele timpuri cînd se întorceau de pe sate şi cînd
trebuiau să spună copiilor că „pîinea-i greu de cîştigat în părţile alea''.
Pentru aceste motive ei se adaptează perfect la condiţiile noi oferite de
regimul nostru.

JON I. DRAGOESCU

ASPECTE ETNOGRAFICE IN DEPRESIUNEA ALMAJULUl
(CARAŞ-SEVERIN)

In toamna anului 1971 s-a efectuat o cercetare etnografică în cîteva
sate din zona Bozovici, situată în Depresiunea Almăjului, avîndu-se în
vedere două obiective principale:
1. Cunoaşterea diferitelor aspecte legate de cultura materială tradiţională a locuitorilor din aşezările respective,
2. Achiziţionarea pentru Muzeul judeţean de etnografie şi istorie
locală din Caransebeş a unui număr cit mai mare de obiecte etnografice
de valoare artistică sau documentară care să constituie obiectul prezentării într-o expoziţie permanentă în sălile muzeului respectiv.
Cu toate că înainte de deplasarea în zonă au fost studiate cîteva
lucrări de bibliografie generală, care se referau la judeţul Caraş-Severin 1 ,
datorită lipsei unor studii de specialitate referitoare în mod special
asupra zonei Bozovici, cît şi datorită timpului scurt avut la dispoziţie
pentru observaţia directă, nu ne putem îngădui o descriere exhaustivă
a tuturor aspectelor etnografice din zonă şi nici măcar a celor încadrate
strict în domeniul artei populare sub toate aspectele sale. Se poate
spune că cercetarea noastră a avut mai mult un caracter de periegheză,
de prospectare a unor fenomene majore, de semnalare a lor în scopul
orientării unor viitoare studii cu mult mai aprofundate. Numai după
aceea se va putea stabili cu certitudine locul Almăjului în complexul
etnografic al Banatului şi implicit al României.
Aşezările rurale ce au format obiectul observaţiei noastre sînt: Bozovici, Bănia, Borlovenii Vechi, Lăpuşnicul Mare, Moceriş, Eftimie Murgu
(fost Rudăria), Pătaş, Prigor, Prilipeţ şi Putna (fig. 1).
1
Istoria· Romllniei, I-IV, Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R„ 1960-1964; Din istoria
Transilvaniei, voi. I-II, Bucureşti Ed. Acad. R.S.R., 1960-1961; Şt. Pascu, Voievodatul
Transilvaniei, voi. I, Cluj, Editura Dacia, 1971; C. Suciu, Dicţionar istoric al localitdţilor
din Transilvania, voi. I-II, Bucureşti, Editura Acad. R.S.R., 1967-1968; Pesty Frigyes,
A Szoreny bansdg es Szt5reny vdrmegye tt5rlenete, voi. I-II, Budapesta, 1884-1885; L. Nagy,
Notitiae politico geographico statisticae incluti Hungariae partiumque eidem adnexaru vol. II.,
Buda, 1929; Evlia Cselebi torok vildgutdzo magyarorszdgi utazdsai (editată şi tradusă de
Im.re Karacson), voi. I-II, Buda, 1904-1908; I. Lotreanu, Monografia Banatului, Timişoara, 1935; I. Păsărică, Frumuseţile naturale ale Banatului, Bucureşti, 1936; I. Rusmir,
Echipa de cercetări monografice şi realizd:ri practice din comuna Borlovenii Vechi şi Pătaş, în
„Transilvania'', Sibiu, an 6-7, nr. 6/1936, pp. 589-598.
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HARTA ZONEI CERC[ TATE
DEPIU51UNEA ALM~7vtu1

ZONA BUZOVIC.t

Fig. l.

Răspîndite geografic în zona depresionară mărginită de Munţii Semenicului, iar la sud de Munţii Almăjului, satele acestea formează un
buchet în bazinul superior al Văii Nerei. Toate sînt de tip adunat, care
după opinia etnologului N. Dunăre constituie „forma de bază a satului
românesc" 2 • Potrivit tipologizării propuse de R. Vuia, satele acestea,
cu excepţia localităţii Bozovici, aflată în plin proces de urbanizare, se
încadrează în următoarele tipuri:

1. sat de-a lungul drumului (Bănia, Borlovenii Vechi, Gîrbovăţ, Pătaş, Prilipeţ, Prigor);
2. sat mare compact (Lăpuşnicul Mare);
•. N. Dunăre, Interdependenţa ocupaţiilor tradiţionale la romdni, factor de stabilitate
continuitate, în „Apulum", VII/2, Alba Iulia, 1969, p. 548.
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3. sat de vale adunat (Moceriş);
4. sat de-a lungul drumului şi de vale (Eftimie Murgu);
5. sat de vale răsfirat (Putna).
In această zonă, cu un pămînt prea puţin favorabil culturii cerealiere şi agricole în general, cu excepţia pomiculturii, dar care posedă
locuri de păşunat întinse şi bune, păduri din abundenţă, zăcăminte
bogate ale subsolului (oamenii culegînd odinioară firicele de aur chiar
din albia Nerei3), au apărut aşezări omeneşti cu multe mii de ani înainte.
Nu ne propunem să insistăm asupra istoriei acestei milenare vetre româneşti. E de ajuns doar să amintim că urmele arheologice descoperite
la l3ănia ne duc în urmă cu cîteva mii de ani - la începutul epocii
bronzului. De atunci şi pînă azi ţinutul Almăjului a fost locuit în mod
neîntrerupt. In recenta sa lucrare de sinteză, profesorul Ştefan Pascu
arată că în sec. IX-X „societatea era organizată în obşti săteşti, pe
văile rîurilor şi în depresiunile naturale. V or fi existat asemenea obşti,
conduse de juzi, jupani, şi cnezi, ajutaţi de oameni buni şi bătrîni pe
Valea Cernei, în depresiunea Mehadiei în cea a Nerei, pe valea Caraşului, în depresiunea Caraşovei, pe Valea Bîrzavei, în depresiunea Bozovici. Este explicaţia existenţei pînă tîrziu în evul mediu a numeroaselor
districte româneşti bănăţene, unele, vreo 7-8, bucurîndu-se de largi
privilegii, altele, vreo 15, neprivilegiate. Este explicaţia organizării semiautonome a Banatului în întreg evul mediu" 4• Totalitatea acestor obşti
din sudul şi sud-estul Banatului vor forma comitatul Caraş, nume sub
care documentele încep să-l pomenească începînd cu anul 12005 .
Veacurile următoare vor aduce şi primele menţiuni scrise despre
satele din Valea Nerei: Eftimie Murgu (fost Rudăria) 1410, Moceriş 1439, Bozovici, Bănia şi Prilipeţ - 1484, Lăpuşnicul Mare - 1540,
Prigor - 1550, Putna - 1577, Pătaş - 1603, Borlovenii Vechi - 16906 •
Un document de la 1559 aminteşte de un district al Almăjului din
care făceau parte, pe lingă altele, satele Rudăria şi Prilipeţ. Documentul
nu pare prea explicit - districtul Almăjului depindea de un Castellanus
districtus Mihald (adică Mehadica, ce figura ca aşezare şi în veacurile
IX-X7 ), sau se compunea din proprietăţi ale mai multor feudali, proprietăţi care se dispută între descendenţii familiei Fiath Ana de Caransebeş şi Marsinay Ferencz8 . Oricum, aceste sate almăjene trebuiau să
fie destul de importante şi prospere din moment ce pentru aplanarea
conflictului se deplasează la faţa locului în anul 1566 Vajda Bona,
pîrcălabul („porkolab") Caransebeşului şi prim-preotul Brathovan Marton (care după nume par să fie amîndoi români). Cu atît mai eronată
3
I. Păsărică, op. cit. p. 22.
• Şt. Pascu, op. cit., p. 33.
• Ibidem p. 134.
1 C. Suciu, op. cit.
7
Şt. Pascu şi colaboratorii, Atlas ist01·ic,

harta nr. 35.
a Pesty F„

op. cit.

Bucureşti,

Ed.

didactică şi pedagogică,

1971,

p. 391.
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ne apare afirmaţia lui Pesty potrivit căreia „valahii au ocupat în număr mare ţinutul Caransebeşului cu siguranţă ... la începutul secolului
al XIV-lea" 9 •
Se ştie că dezvoltarea istorică a Banatului a decurs în condiţiuni
deosebite de cea a Transilvaniei. Chiar dacă sarcinile feudale au fost
mai uşoare decît în Transilvania, în schimb se adăugau altele, legate de
situaţia sa de graniţă. Obligaţiile militare cit şi cele privind lucrările
publice nu erau dintre cele mai uşor de suportat. In anul 1768 s-a
hotărît înfiinţarea Batalionului I românesc pentru paza graniţei pe linia
Orşova-Caransebeş 1 0. In Almăj a luat fiinţă o companie (1773) ce se
compunea din mai multe sate, printre care Borloveni, Lăpuşnic, Moceriş,
Gîrbovăţ, Bănia, Rudăria, Prigor, Putna şi Prilipeţ 11 .
Dacă în prima jumătate a sec. al XVIII-lea în fruntea Banatului
stătea un guvernator în calitate de comandant militar peste toate cele
11 districte (printre care şi cel Orşova-Almăj), prin Decretul dat de
împărăteasa Maria Tereza la 29 septembrie 1751, Banatul trece sub
dominaţia civilă. Dar, militară sau civilă, stăpînirea austriacă a produs
vii nemulţumiri în sinul ţărănimii almăjene apăsată de greutăţi. In
Banat au loc răscoale mai ales între anii 1736-1739. In iarna lui
1738-1739 răsculaţii sînt înfrînţi, satele arse, locuitorii ucişi. O rezistenţă mai mare au opus ţăranii răsculaţi din Almăj, pînă cînd, în cele
din urmă, şi ei sînt înfrînţi în localitatea Bănia 12 . Locul stăpînirii austriece
este luat apoi de cea maghiară, cu nimic mai uşoară decît prima; în
1778 Banatul este încorporat Ungariei, împărţindu-se în trei comitate:
Caraş, Timiş şi Torontal1 3 •
In contextul unor nemulţumiri crescînde ale locuitorilor Almăjului,
nu este întîmplător că în sec. al XIX-lea s-a ridicat la luptă Eftimie
Murgu (1803-1870), revoluţionar de frunte al mişcării naţionale a românilor din Banat şi Transilvania, tocmai din acest ţinut - satul Rudăria,
care azi îi poartă numele.

*
*

*

In anul 1872 Xantus J. a întreprins o călătorie prin Transilvania şi
Banat, „spre a compune o colecţiune etnografică pentru expoziţiunea
universală din Viena", care urma să se deschidă în anul următor. Redactorul revistei „Familia" - Iosif Vulcan - a avut ocazia să vadă aceste
obiecte prezentate într-o expoziţie organizată în prealabil la Pesta. Piesele etnografice respective erau adunate din „districtul Năsăudului, din
comitatul Hunedoarei . . . din comitatul Maramureşului ... , din Caraş şi
Timiş". Incîntat de cele văzute la această expoziţie, Iosif Vulcan notează:
• Ibidem, p. 395-396.
Istoria României, III, 1964, p. 520.
11 V. Grozăvescu, Istoria Banatului timişan, (II) în Familia, nr. 10/1888, p. 112.
1 2 Istoria României, III, p. 423.
u Ibidem, p. 490.
10
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„Nu ştiu ce să admirăm mai mult? Invenţiunea genială sau executarea
surprinzătoare? Compoziţiunea originală sau coloritul neimitabil? Arta
ideală sau pracNca reală? Tot ce ştim şi ce putem este să ne închinăm
cu respect ingeniului care poate să producă aşa opuri frumoase" 14 •
După cite cunoaştem, este prima menţiune referitoare la participarea
unor piese etnografice din Caraş la o mare expoziţie tematică. La o
sută de ani de la acea dată, judeţul Caraş-Severin avea să deschidă la
Caranşebeş o frumoasă expoziţie permanentă de etnografie în care se
încadrează şi cele cîteva piese de mare valoare artistică achiziţionate din
zona Almăjului.
Ceea ce, însă, expoziţia nu poate cuprinde sînt' multiplele aspecte
etnografice conservate în zonă. Tocmai de aceea prezenta lucrare îşi
propune schiţarea cîtorva puncte din complexa realitate etnografică din
zona Bozovici: casa, adăposturile temporare, interiorul, mobilierul, instalaţiile tehnice ţărăneşti şi olăria.

CASA

ŢARANEASCA

CU

PEREŢI

DIN LEMN

Incă

în sec. al XIX-lea existau în satele din Valea Nerei case cu
din nuiele împletite şi lipiţi după aceea cu ciamur. După informaţiile culese în sate, numărul acestora era extrem de mic, frecvente
fiind mai ales colibele cu pereţi de. nuiele. Astăzi nu se mai păstrează
nici o casă de genul acesta şi n-am întîlnit nici măcar colibă (încă un
argument al rarităţii lor în secolul trecut). Că ea a existat totuşi, ne-o
dovedeşte, pe lingă informaţiile orale, folclorul local din Banat, înregistrat în veacul trecut:

pereţi

„Casa

măicuţii

lngrădită-i

mele
cu nuiele,

E lipită cu imală
Inlăuntru e ticneală."

Dar continuarea acestui cîntec ne relevă
jumătate a secolului trecut, şi a casei de
prietatea unor săteni mai înstăriţi:

prezenţa
cărămidă

în Banat, în a doua
- se înţelege, pro-

„Dar casa socrului meu,
Bată-mi-o-ar Dumnezeu,
Făcută-i din pămînt ars

u I. Vulcan, Arta
p. 104.

ţărancelor

romane la

expoziţia

de la Viena, în „Familia'', nr. 9/1873
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Inlăutru-i tăt năcaz;
Văruită-i tăt

Inlăuntru-i

cu var,
vai şi-amar"15

Criticul de artă Paul Petrescu subliniază că tipul de casă cu pereţi din·
nuiele „a premers construcţiilor de bîrne" 16 •
In stadiul actual al cercetărilor se poate afirma cu certitutine că
cel puţin în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea casa general răspîndită
în această zonă era aceea cu pereţii din cununi de bîrne orizontale
suprapuse, cu bîrne aparente la exterior şi „văcăluite" cu „imală" în
interior. Inaintea tencuirii, în bîrne se practicau din loc în loc tăieturi
cu toporul. In aceste tăieturi se fixau în poziţie oblică faţă de planul
vertical al peretului pene de lemn ce aveau menirea să susţină stratul
de tencuială. Tehnica aceasta era cunoscută sub denumirea de „lipitură
cu pană'·.
Imbinarea bîrnelor la colţuri se făcea în cele trei sisteme clasice
pentru arhitectura populară românească, avînd în această zonă denumiri
diferite faţă de alte ţinuturi din ţară. Cînd cheotorile erau rotunde,
sistemul se numea „în scrivală" (fig. 15); cheotoare dreaptă, cu un cui
de lemn bătut pe verticală prin mai multe bîrne se chema „top·•; al
treilea sistem avea aceeaşi denumire ca şi în alte părţi ale ţării: „coadă
de rîndunică".
Acoperişul casei vechi din Almăj nu este nici scund ca în Dobrogea,
Muntenia şi Oltenia (sau în general în Balcani), dar nici pe atît· de înalt
ca în Maramureş sau Ţara Moţilor; el este de proporţii mijlocii, cam
în raport de 1 : 1,5 faţă de înălţimea pereţilor.
Invelitoarea era din şindrilă de fag, fiecare bucată de şindrilă avînd
în medie lungimea de 75 cm, iar lăţimea „cit de lată de la inimă", cum
spun localnicii, adică atît cit permitea duramenul lemnului, căci rareori
pentru şindrilă se întrebuinţa şi partea din alburnul tulpinii copacului.
După ce bucăţile de şindrilă erau tăiate cu „cuţitoaia", urma operaţia de
„diregere", cînd cu un toporaş se îndreptau muchiile şi se făceau teşi
turile la capăt. Şindrila era fixată de „lăceţi" (sau „lănteţi") în trei
moduri deosebite: a) „tăbliu"; b) „dublu"; c) „posleţiu".
Acestea sînt cîteva caracteristici generale ale casei cu pereţi de
bîrne în zona Almăjului. Urmărind, însă, acest tip de casă în variantele
sale diferite, sub raportul planimetriei se observă o întrepătrundere a
mai multor variante într-un sat sau altul. Din vechile construcţii se mai
păstrează următoarele tipuri de case cu pereţi din bîrne:
1. casa cu
2. casa cu
3. casa cu
P. Barbu, Cîntece
P. Petrescu, Arta
Meridiane, 1968, p. 21.
15
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tîrnaţ pe toată lungimea construcţiei;
două sau trei camere fără tîrnaţ;
foişor.
şi strigături
populară în

din Banat, în „Familia", nr. 35/1884, p. 420.
istoria artelor plastice în România, I, Bucureşti, Ed.
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Fig. 2.

Casă

veche din

Almăjului

Bănia.

Pe baza unor exemple, le vom analiza pe fiecare în parte spre a
surprinde elementele definitorii ale fiecăreia.
1. Casa cu tîrnaţ. In Valea Nerei se păstrează multe construcţii,
datînd de la sfîrşitul sec. al XIX-lea, dar care sub aspect planimetric
continuă tradiţia caselor cu tirnaţ din veacurile anterioare. Tîrnaţul se
prelungeşte pe toată lungimea construcţiei în partea sa frontală. Nu
intîlnim nici un caz în care casa de locuit să aibă tirnaţ şi pe alte
laturi în afara celei frontale. Planul arhaic cu prispă parţială în faţa
camerei focului, descoperit de pildă prin săpăturile arheologice de la
Ariuşd, plan care a fost semnalat şi în Depresiunea Almăjului de către
etnografi1 7 , azi este dispărut complet, sau poate numai în satele cercetate de noi nu l-am depistat şi, prin urmare, nu poate fi exclusă prezenţa sa în alte sate din Valea Nerei.
Fundaţia casei se compune dintr-un şir de bolovani de riu legaţi intre
ei cu „imală", ridicîndu-se pînă la aproximativ 40 cm deasupra solului.
Pereţii sînt din bîrne, fie lipite cu un strat gros de ciamur apoi văruiţi
(fig. 2), fie aparente.
Casa are o singură intrare din afară spre interior pentru toate camerele. Intrarea este în tindă. Din această încăpere se trece în camera
curată (dinspre stradă) şi în cea destinată păstrării alimentelor. Nu insistăm mai mult asupra acestui tip de casă deoarece el este larg răspîn
dit în forme identice şi în alte multe zone din ţară, precum restul Banan Ar'ta

popular'ă 1'0m4nească,

Bucureşti,

Ed. Acad. R.S.R., 1969, p. 17.
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tului, Bihor, Maramureş, Sălaj - ca să cităm doar cîteva. O trăsătură
esenţială a acestui tip de casă este asimetria încăperilor ce o compun.
2. Casă fără tîrnaţ (prispă). Din vechile tipuri de case se păstrează
în număr destul de mare şi cele care nu au tîrnaţ pe niciuna din laturi.
Tipul acesta de casă, atestat din vechime la poporul român (întîlnit în
secolul al XIX-lea încă în număr mare în Bihor, de pildă), se întîlneşte
frecvent şi în alte zone etnografice, ca de exemplu în cîmpia Transilvaniei.
Peste subasmentul de piatră se aşează cununa de bîrne groase numită „prăgari" (denumire împrumutată de la faptul că bîrna aceasta mai
de jos este de fapt şi pragul casei). Pereţii sînt de obicei din bîrne rotunde (mai rar cioplite în patru muchii), doar descojite, îmbinate la
capete în chetori rotunde, cu capetele petrecute în afara planului vertical al peretului cu circa 15-20 cm. Uneori bîrnele peretului nu sînt
lungi atît cit să ajungă pe toată lungimea construcţiei. In acest caz, s-au
utilizat bucăţi mai scurte ale căror capete se prind prin cep în bîrne
verticale, numite „şoşi", plasate în dreptul peretului despărţitor dintre
camera curată şi tindă. Rar de tot, cum se poate vedea în fig. 3, s-a
adoptat şi procedeul ca peretele din faţă al tindei să fie făcut din blăni
groase de stejar fixate la un capăt în cunună iar la celălalt în talpa
casei. Acest lucru nu reflectă o caracteristică a vechii case din Almăj,
amintindu-l doar ca o excepţie de la regula generală, adică pereţi din
bîrne orizontale.
Şi în acest caz, există o singură uşă de acces în interior, prin tindă.
Lipsind prispa (tîrnaţul), grinzile de susţinere a şarpantei sînt mai lungi
ca de obicei, astfel incit linia streaşinei este mult depărtată faţă de pereţii casei (cam 60-70 cm). Bîrna cea mai de sus a peretului poartă
denumirea de „talpa sub grinzi", deoarece formează suportul de susţi
nere al acestora. Capetele căpriorilor sînt fixate în cep în cunună. Că-
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Fig. 3. Casă veche din Pătaş. Plan şi schiţă de ansamblu.
1. pat; 2. laviţă; 3. masă; 4. dulap; 5. cuptor; o. scaun; 7. podişor;
8. cună cu horn; 9. podişor.
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priorii acoperişului, în acelaşi raport numeric cu grinzile, sînt plasaţi din
metru în metru pe toată lungimea construcţiei.
Invelitoarea este cea tipică pentru întreaga depresiune a Almăjului,
adică aceea în patru ape, de formă prismatică, cu două feţe trapezoidale
şi două (la capete) triunghiulare. Urmărind mai multe construcţii din zonă
se constată că, în general, fiecare acoperiş este format din 7-8 şiruri
de şindrilă. In partea de nord a casei, suprafaţa acoperişului are un rînd
de şindrilă în plus, ceea ce generează o înălţare a coamei cu circa 2530 cm. Datorită acestui fapt stropii de ploaie, orientaţi de vînt în direcţia nord-sud, nu vor pătrunde în podul casei. Nu este mai puţin adevărat că această coamă îmbracă şi o funcţie estetică nu lipsită de importanţă mai ales în cazul unei construcţii cum este cea de la Pătaş, de
pildă, cînd alte elemente decorative de exterior lipsesc.
Hornul, care, după informaţiile culese, pînă în ultimele patru decenii
nu era de cărămidă, ci numai din nuiele împletite, lipite cu ciamur şi
apoi căptuşit cu bucăţi de şindrilă, aşa cum se vede la o casă veche din
Bănia (fig. 2), se înălţa deasupra învelitorii cu circa 100-120 cm. Spre
deosebire de casa din Pătaş, la cea din Bănia acoperişul este însă deosebit, în sensul că acesta din urmă are numai două ape. „Fruntarele"
sînt căptuşite pînă la nivelul cosoroabei tot cu şindrilă de fag. Şindrila,
conform celui mai des procedeu întîlnit în zonă, este bătută în şiruri
duble. Forma hornului este cea a unui trunchi de piramidă încheiată
sus cu un acoperiş tot în două ape. Solzii de şindrilă la casa din Bănia
sînt mai mici decît la Pătaş (lungimea de 50 cm, lăţimea de 15 cm, grosimea de 2-3 cm). „Lăceţii" de care este prinsă şindrila sînt la o distanţă de circa 50 cm. unul de celălalt. Pe baza informaţiilor locale, chiar
dacă exemplarele sînt puţine la număr, se poate trage concluzia că în
zona studiată acest tip a avut pînă în urmă cu 70-80 de ani cea mai
mare răspîndire.
3. Casa cu foişor. Un exemplar tipic, dar nu singular, de casă cu
foişor (căruia în unele sate oamenii îi zic tot „tindă"), din zona Bozovici, este cea a Elisabetei Goşa din Lăpuşnicul Mare, nr. 366. Casa are
o vechime ce depăşeşte o sută de ani.
Substrucţia din piatră de rîu a construcţiei este mult înălţată deasupra solului astfel incit a permis amenajarea la subsolul ei a unui
„podrum" (pivniţă), a cărui uşă de acces este orientată spre curte (neavînd în faţă nici un fel de prispă). Sub foişor este plasată, de asemenea,
o încăpere ce serveşte drept coteţ pentru păsări.
Şi aici, pereţii sînt tot din bîrne rotunde, ca şi la exemplele anterioare, iar apoi văruiţi peste stratul de tencuială. Acoperişul, în două
ape, învelitoare din şindrilă măruntă (30X15 X 2 cm).
Foişorul constituie caracteristica de bază a acestui tip de casă. El
aduce o notă de inedit, de varietate în sobrietatea faţadei casei ţără
neşti, fiind considerat, de altfel, unul din elementele cele mai specifice
arhitecturii populare 18 • Foişorul are o adîncime de 2 m şi o lăţime de
n Gr. Ionescu, Arhitectura

populară

romdneasc4,

Bucureşti,

Ed.

tehnică,

1957.
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I
1. pat;

2.

cămara

laviţă;

3. masă;
4. cuier;
5. cuptor;
6. prăjină;

J

7. cuier;
8. dulap;
9. cuina cu hornu
10. dulap.

Sc81'a-

Fig. 4.

Casă

veche din

Lăpuşnicul

Mare. Plan.

4 m, adăpostind intrarea numai pe lăţimea tindei. Intr-o parte are scara,
iar în cealaltă portiţă de intrare în încăperea pentru păsări de la demisol, procedeu întîlnit şi în zona Haţegului1 9 . Foişorul este un loc de
trecere dar, în acelaşi timp, el oferă un spaţiu de depozitare a unor
obiecte de uz casnic. Pe timp de vară se obişnuia de multe ori ca în
foişor să se şi doarmă. Intre stîlpii foişorului există o balustradă zidită,
căptuşită cu scînduri, înaltă de circa 80 cm. Stîlpii susţin învelitoarea
într-o singură apă a foişorului, fapt care, după opinia cercetătorului
P. Petrescu, indică un „sistem constructiv de inspiraţie germanică" 2 0. !n
ansamblul său foişorul, chiar fără contrafişe, fără motive decorative crestate la stîlpi, creează un joc de lumini şi umbre surprinzător la faţada
construcţiei, generînd, în ansamblu, un farmec aparte.

CASA CU PEREŢI DIN PIATRA

Inconjurată ca o cetate de jur-împrejur de munţi, Depresiunea Almă
jului oferă din abundenţă, alături de lemn, ca material de construcţie
şi piatra de calcar. Se poate urmări prezenţa timpurie în aceste sate a
casei cu pereţi din piatră. In satul Lăpuşnicul Mare, de pildă, la sfîrşiu

H. H. Stahl, P. Petrescu,
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Vezi nota 17.
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Fig. 6. Casă cu „ podrum" (Putna) .

Fig. 7. Casă de tip „cot" (Moceriş).
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Fig. 11. Scaun ele fag cit spcilar rTestal
( Lăpu ~nic ul Mar e/.

Fig. 12.

Adăpostirea

pentru iarnă a cocenilor de porumb
într-un copac (Prigor)

Fig. 13. Femei din

Pătaş purtîndu-şi

copiii în

leagăn

de spate.

Fig. 14. Purtatul copilului în leagăn pe spate (Pătaş).

Fig. 15. Sistem de îmbinare a bîrnelor în cheotoare rotundă ,.scrivală"
(Eftimie Murgu).

Fig. 16. Casă veche din Putna.

Fig. 17. Fîntînă în uliţa satului (Lăpuşnicul Mare).

Fig. 18. Ciutură în mişcare la o moară de apă (Prigor).

Fig. 19. Locul de deviere a apei în canalul de tip
la o moară din Valea Hudărica.

rirugă

Fig. 20. Zăgazul, stavila şi scocul unei mori cu ciutură.
din Valea Rudărica.

Fig. 21.

Moară

cu

ciutură

(Putna).

Fig . 22. Peisaj cu mori de apă ţe Valea Rudăriea.

Fig. 23. Scocul

Fig. 24. Firiz

văialei

şi moară

cu

din Prigor.

ciutură rMoceriş).

Fig. 25. Cazan de

Fig. 26. „Ciup de

răchie"

răchie

(Putna).

lucrat la

Lăpuşn<icul

Mare.

Fig. 27. Gard de nuiele

Fig. 28. Cruce din cimitir

(Prilipeţ).
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tul secolului al XIX-lea numărul caselor cu pereţi din piatră egala pe
cel al caselor de lemn 21 .
Planul casei cu pereţi de piatră este tot de formă dreptunghiulară.
El nu diferă cu nimic de cel al casei cu bîrne. Doar pereţii groşi din
plan (fig. 5) ne indică că e vorba totuşi de un alt tip de locuinţă ţără
nească deosebit de cel din lemn.
Piatra necesară construcţiei se lua, în satul Lăpuşnicul Mare, unde
şi numărul acestora este mai mare, din locul numit „Valea Satului".
In pereţi bolovanii sînt legaţi între ei printr-un amestec de var cu
nisip.
Şarpanta este identică celei de la construcţiile din lemn, iar învelitoarea este din şindrilă de fag care încă se mai face şi azi în pădure,
la locul numit „Răduţ". De altfel, la începutul secolului nostru atît la
Lăpuşnicul Mare cit şi în celelalte sate, aproape toate casele erau numai
cu învelitori de şindrilă. Numai după primul război mondial a început
să se aducă tot mai mult solzi de ţiglă măruntă de la Pîrvova.
Sub camera din faţă a casei prezentate în fig. 5 este amenajat podrumul cu uşă de acces pe latura dinspre stradă a casei. La alte case, cînd
frontul este pe linia uliţei, porţita podrumului este orientată spre curte,
p€ latura lungă a casei.
Aşa cum arătam mai sus, locuinţa tipică pentru această zonă are
acoperişul prismatic, dar nu lipsesc, la fel ca în Maramureş, nici învelitorile în două ape numite şi aici tot „nemţeşti", sau cele cu două ape
- „şută", adică avînd pinionul în formă de trapez, ca şi în Bihor sau în
21
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ale Transilvaniei 22 . Evident, în Banat influenţa şvăbească în
apariţia acestei ultime variante de acoperiş este plauzibilă.
O variantă a casei cu pereţi de piatră, apărută în mod frecvent mai
ales după anul 1900, este aceea în care ceea ce iniţial era „podrum" se
transformă într-o cameră de locuit, cel puţin într-o parte a construcţiei.
In cazul acesta, casa are de fapt două nivele, parterul avînd, pe lîngă
pivniţă, şi o cameră, cel puţin, care serveşte drept bucătărie. Astfel de
casă are la nivelul superior un tîrnaţ pe toată lungimea sa, din care se
trece în tindă şi de aici în celelalte camere. Acest tip de casă se află
mai ales în satele Putna (fig. 6), Pătaş, Lăpuşnicul Mare şi Bozovici.

alte

părţi

CASA NOUA DIN CARAMIDA

De circa un sfert de veac cărămida a luat în mod masiv şi definitiv
locul lemnului sau al pietrei. Satele sînt înnoite aproape complet. Planul tradiţional, de tip longitudinal, a fost părăsit, luîndu-i locul modele
dinţre cele mai diverse, greu de sintetizat.
Este preferat, în general, de locuitorii din aceste sate mai cu seamă
aşa numitul plan „cot" (fig. 7), adică un unghi drept, cu frontul de la
stradă mai lung decît cel dinspre curte. Poarta de intrare pentru căruţă
este pe sub şarpanta casei, despărţind de fapt spaţiul locuibil în două
părţi: într-o parte rămîne o singură cameră folosită ca bucătărie, la care
se mai adaugă în unele cazuri şi o cămară pentru alimente, iar în cealaltă parte camerele curate.
Dacă pînă în urmă cu 5-10 ani la înălţarea pereţilor se utiliza
uneori numai „cărămida crudă" (chirpici), sau şiruri de cărămidă arsă
alternînd cu cele de chirpici sau chiar piatră (fig. 8-9), casele construite
în ultimii 2-3 ani nu mai sînt decît aproape de cărămidă.
O tradiţie statornicită de veacuri nu peste multă vreme va dispare cu
desăvîrşire. In ritmul în care se construieşte azi în această zonă, exemplele pe care le-am prezentat mai sus vor fi de domeniul trecutului istoric. O cercetare comparativă, să zicem, de pildă, pe 50 de martori de case
vechi, n-a fost posibilă deoarece aceste tipuri de case străvechi sînt în
număr destul de mic totuşi. Le-am înregistrat însă ca „fapte" tipice
pentru o anume epocă din istoria acestor locuri, pent-ru a ilustra un
anume stadiu al unor eforturi creatoare zămislite peste veacuri pînă să
se ajungă la tipurile de case actuale cu nimic mai frumoase, dar evident
cu mult mai confortabile decit cele dintîi.
11

82

T.

Bănăţeanu,

Arta

populară

din nordul Transilvaniei,

Bucureşti,

1969, p. 57-58.

Aspecte etnografice în Depresiunea Almiijului

INTERIORUL

Indiferent că locuinţa ţărănească din această zonă are trei sau mai
multe camere (căci locuinţele cu o singură cameră au dispărut atît de
timpuriu incit oamenii nu-şi amintesc de ele decît din spusele bătrîni
lor), una din ele, cea dinspre stradă, este mai mare decît celelalte. Camera dinspre stradă poartă denumiri diferite: „sobă" 23 , „casa din faţă",
„casă". Ea este destinată odihnei membrilor familiei sau primirii oaspeţilor. In toate satele se respectă o anumită simetrie a dispunerii în spaţiu a mobilierului de bază: pe pereţii lungi ai camerei sînt plasate cele
două paturi; lingă fiecare pat este o laviţă lungă, cu sau fără spătar,
iar între ele masa (fig. 10). In alte case, cum este cea din Lăpuşnicul
Mare (fig. 5), în locul laviţelor sînt cite două „scamne" cu spătar de o
parte şi alta a mesei. Prezenţa acestor piese de mobilier este semnalată,
spre comparaţie, şi în alte multe părţi ale Transilvaniei şi Banatului 24 .
La capătul unui pat, în mod frecvent a celui de pe peretele din stînga
intrării din tindă, este dulapul pentru haine care în ultimile 4-5 decenii
a înlocuit aproape peste tot străvechea ladă de zestre. In alte cazuri,
dulapul şi cuierul sint pe peretele celălalt, deoarece lingă cuptor este
aşezată laviţa şi masa, masă care nu mai apare intre cele două paturi.
Semnalăm acest tip de interior tocmai pentru raritatea sa, căci nu l-am
intîlnit în zonă şi la alte locuinţe. Exemplul de la Lăpuşnicul Mare poate
să fi fost generat de spaţiul îngust al interiorului, mai ales în cazul
cînd în cameră se instala pentru o bună bucată de timp războiul de
ţesut (fig. 4).
De remarcat că în general pe peretele dinspre stradă al camerei
curate almăjene nu se află, ca de obicei, în toate părţile ţării, o laviţă
după masă, dar şi chiar scaunele sint rar de tot plasate în această parte
a mesei. Camera curată mai cuprinde cuptorul lipit întotdeauna de peretele despărţitor cu tinda, deoarece fumul din „cămin" este trecut prin
perete în „băbura cunei".
Ruda de culme, sau cum se mai cheamă în zonă - „prăjina" - este
fixată întotdeauna deasupra căminului pe o linie transversală pe axul
longitudinal al casei. „Prăjina" are şi aici o funcţie similară culmei din
Maramureş unde ea este „elementul cel mai important în compoziţia
ornamentală"25 a interiorului ţărănesc.
Alături de aceste elemente nelipsite din camera curată almăjană, mai
apar de la caz la caz şi alte mobile: podişoare, leagăne, scaune mici cu
11 Tot aşa se cheamll., de fapt, şi în alte zone precum în Zarand, Bihor, vestul Banatului
o parte a Olteniei; cf. H. H. Stahl, Casa ţăf'ănească la f'om6ni în secolul al XI X-lea.
Aspecte unitaf'e, caf'actef'istice f'egionale, în AMET, Cluj, 1963, p. 123.
14 B. Zderciuc, G. Stoica, Ct'eslături tn lemn în af'la populaf'ă f'omânească, Bucureşti,
Ed. Meridiane, 1967, p. 11.
H T. Bll.nll.ţeanu, op. cit., p. 225.
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şi peretele tindei.

orînduite în

spaţiul

cuprins între

capătul

unui pat

Paturile sînt scunde. Peste salteaua de pînză se aştern lipideie de
iar peste ele acoperit·oarele de pat numit „pocroviţe" sau „pro(De remarcat asemănarea între acest termen şi cel de „pricoiţă",
desemnînd acelaşi obiect în Valea Jiului). Procoviţele sînt ţesute în răz
boi, în patru iţe, au o formă dreptunghiulară şi se compun de obicei
numai din doi laţi de pînză. Urzeala este fie din lină, fie din bumbac,
sau chiar cînepă, dar băteala numai din lină. Decorul lor este simplu,
geometric, cu vîrste alternative alb cu negru. Peste procoviţe în unele
case se aşează şi „stranie" (ţesături albe şi groase de lină). Rar de tot
apar şirurile de perne ornamentate numai la capetele vizibile, cu alesă
turi în război.
Pînă la primul război mondial, la ferestre erau perdele albe de pînză
de casă. După aceea a urmat o scurtă perioadă de timp cînd s-au făcut
perdele de iînă, pentru ca în ultimii ani acestea să fie înlocuite cu altele
din bumbac procurate din comerţ.
Pe peretele din faţă al camerei de oaspeţi, şi mai rar pe cei alătu
raţi, la o distanţă de circa 40 cm de la tavanul de scînduri, sînt atîrnate
în şiruri orizontale farfurii de pămînt sau de porţelan intercalate între
icoane (înainte vreme din lemn) de hîrtie. Pictura pe sticlă a fost sporadic răspîndită în aceste sate. Blidele sînt încadrate de ştergare mici cu
alesături la capete. Intr-un singur caz am găsit asemenea blide, dar fără
ştergare, prinse pe grinda masivă (longitudinală şi mediană) a casei, care
în aceste sate poartă denumirea de „urs".
Camera curată din zona Bozovici nu se remarcă printr-o bogăţie a
elementelor decorative ieşită din comun. Este mai de grabă simplă, sobră,
reflectînd în bună măsură starea materială nu tocmai prosperă în trecut
a acestor locuitori dintr-o zonă izolată şi unde roadele pămîntului se
obţineau cu destul de mare trudă.
Camera din mijloc se cheamă „Nndă" sau .,casa din mijloc". Ea adă
posteşte vatra care întotdeauna este lipită de peretele opus celui cu
intrarea de afară. Vatra se numeşte „cuină" şi se compune, în principal dintr-un postament clădit, înalt de circa 60 cm, făcut din piatră sau
cărămidă. De la aproximativ un metru de tavan porneşte în sus coşul
de nuiele împletite şi lipite apoi cu imală, care captează fumul şi-l conduce desupra acoperişului. La jumătatea coşului este fixată pe orizontală
o bîrnă groasă cu scopul de a susţine cîrligul de lemn sau lanţul de care
atîrnă ceaunul de deasupra focului. Pe laturile dinspre interiorul tindei,
coşul cuinei rămîne liber, nu se sprijină pe stilpi. Cînd în asociere cu
vatra este şi cuptorul pentru pîine, atunci acesta este plasat în spate,
iar prepararea mîncării se face pe „vătruţa" din faţa sa.
In tindă se mai află o masă, un podişor, poliţe pentru vase şi alte
obiecte mărunte de trebuinţă zilnică.
Ferestrele puţine şi deosebit de mici lăsau în interior o lumină slabă.
La începutul secolului nostru în aceste sate mai puteau fi văzute intecînepă,
coviţe".

84

Aspecte etnografice în Depresiunea

Almăjului

resante şi arhaice procedee de iluminat tinda pe timp de noapte. Pe un
perete, la o oarecare înălţime de podea, era fixată o placă de piatră.
Perpendicular pe ea era aşezată o altă placă (care putea şi lipsi) în poziţie verticală. Pe placa de jos se ardeau aşchii mărunte şi uscate luminînd tinda. Fumul se ridica liber pe lingă perete şi intra în coşul cunei.
Amenajarea respectivă pentru iluminat se chema „copileţ". Dar cu mult
înainte de dispariţia copileţului, se utilizau pe scară largă lămpile cu
braţe de lemn şi butelii de sticlă umplute cu seu de animale şi opaiţele
de metal. De circa 40-50 de ani nimeni nu mai foloseşte decît lămpi
de sticlă cu petrol, procurate din comerţ, înlocuite în ultimii ani cu
lumina electrică. Lămpile cu petrol se mai întîlnesc la colibe 26 .
Din tindă o uşă duce în camera destinată păstrării alimentelor, „că
mară" (fig. 4-5).
Condiţiile similare de viaţă pe întreg teritoriul ţării au generat în
mod incontestabil o unitate planimetrică şi stilistică a interiorului românesc27, or, interiorul almăjan nu distonează, ci se încadrează prin
ceea ce are esenţial acestei unităţi specifice poporului român de pretutindeni.

MOBILIERUL

Mobilierul ţărănesc din zona Bozovici n-a format obiectul specialiunei comunităţi rurale aşa cum s-a întîmplat în alte părţi ale ţării.
In fiecare sat oamenii înainte vreme îşi făceau fiecare mobilierul de trebuinţă, mai ales că, lucrînd mulţi la pădure o bună bucată din an, se
pricepeau fiecare la prelucrarea lemnului. Din deceniul al doilea al
secolului nostru a început să pătrundă tot mai mult în aceste sate mobilierul tipic de tîmplărie procurat din comerţ. Ba şi localnicii au început
să copieze acele modele de laviţe sau paturi cu materialul ce-l aveau
la îndemînă. Au fost preluate forme şi tipuri de ornamente florale ce
înainte vreme erau cu totul sporadice sau chiar lipseau.
Vechile paturi erau simple şi joase, lucrate mai mult din fag. Laviţele lungi pînă la doi metri erau făcute din scînduri groase de fag sau
stejar, aveau spătarul ornamentat cu linii paralele crestate cu „păr
canul".
Scaunele mici, cu patru picioare, au spătarul frumos profilat prin
crestare sau traforare cu ferăstrăul. In întreaga Transilvanie s-a răspîn
dit în secolul al XIX-lea un tip de scaun de provenienţă orăşenească
şi care a fost adoptat în toate zonele etnografice. El este obiect de artă
zării

Inf. Hînda Nicolae, Putna, nr. 63.
R. Capesius, Specificul interiorului
VII/2, Alba-Iulia, 1969, p. 515 şi urm.
18
17

ţărănesc

romanesc din Transilvania, în Apulum,
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numai m măsura în care face parte din interiorul ţărănesc,
fiind lucrat de fiecare gospodar ce lua tiparul de la vecinul său sau din
alt sat. Un asemenea tip de scaun (fig. 11) era răspîndit încă în prima
jumătate a secolului trecut în toată Europa centrală, de unde a pătruns
şi în Transilvania şi Banat, dar şi în sudul Văii Jiului chiar 28 sau Moldova.
Mobilierul cel mai des întîlnit în Almăj este foarte simplu şi scund,
adică cel de tip mediteranean (mai scund decît tipurile carpatic şi central-european), indiferent că e vorba de pat, masă, laviţă sau scaun.
Etnografii sînt de părere că acest tip se datoreşte unei „influenţe a
lumii orientale şi balcanice" 29 , ceea ce, evident, nu poate fi contestat.
Lada de zestre, local denumită „ladă de ţoale", se făcea de către diferiţi oameni din satul respectiv fără ca aceasta să constituie o ocupaţie
măcar temporară a lor. Era simplă, joasă, cu capacul plat, făcută din
fag şi rar ornamentată cu linii crestate cu horjul, paralele sau încrucişate, atît pe capac cit şi pe cele trei suprafeţe vizibile. Dimensiunile sale
erau: 1,30 cm lungime, 0,70 cm lăţime, 0,80 cm înălţime. Oamenii nu-şi
aduc aminte să se mai fi lucrat de circa 40 de ani. Locul lor a fost luat
de lăzile de brad vopsite pe care le cumpără la tîrguri sau de la tîmplari de acasă.
Hambare se păstrează în schimb în număr destul de mare. Sînt tot din
fag şi au o capacitate de pînă la 300 kg grăunţe. Locul hambarului este
în cămară sau într-o parte a tîrnaţului.
Podişoarele au în general înălţimea de circa 1,30 cm, sau chiar ceva
mai mult. Au două nivele, fiecare cu cîte două uşiţe ce se închid la
mijloc. Sînt numai din scîndură de brad.
Cuptorul din „casă" (sau „căminul") este confecţionat din cărămidă
arsă sau nearsă, iar deasupra are o plită de fontă. Fumul se ridică printr-un horn oblic, străbate peretele şi se răspîndeşte în coşul cunei din
tindă.
„Prăjina" este o simplă bară atîrnată de una din grinzi şi are în primul rînd o funcţie utilitară, căci, fiind plasată deasupra căminului, are
menirea de a usca hainele gospodarului. Dar ea a rămas în camera curată şi cu un scop decorativ. Pe ea se aşează şi ţesăturile mai frumoase,
precum procoviţele de lină, sau ştergarele alese, mai cu seamă în preajma
unor sărbători mai mari de peste an.
O piesă de mobilier, dar cu funcţii deosebit de interesante prin
natura împrejurărilor în care se utilizează, este leagănul. Poate fi considerat pe drept cuvint una dintre cele mai interesante şi mai frumoase
creaţii ale meşterilor din Valea Nerei, atit pentru forma sa, cît şi pentru
18

T.

Bănăţeanu,

op. cit., fig. 64; N.

fig. 65.
u
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rafinamentul motivelor ornamentale ce o caracterizează (şiruri de împletituri de lemn, cruciuliţe reliefate sau pirogravate). De aceea vom
insista mai mult asupra acestei piese. Leagănul, de formă ovoidală sau
dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, este lucrat din lemn de brad sau
de tei de către meşteri specialişti din Bozovici, unde se cumpără de către
locuitorii din satele învecinate. Cînd copilul este în leagăn mulţimea
ţesăturilor şi procoviţelor de lină îi sporesc şi mai mult farmecul. In
casă leagănul poate fi suspendat de grinzi, iar cînd mama este cu copilul în sat leagănul este legat în spate cu „obrînii", adică două baiere
groase făcute fiecare prin împletirea a trei şnururi răsucite din „canură
de lină", fiecare de altă culoare. Intr-un studiu apărut nu de mult profesorul I. I. Rusu arată că: „ ... pe un relief al coloanei lui Traianus din
Roma; scena LXXVI înfăţişează un grup de daci, populaţie paşnică, bă
ieţi, bătrîni şi femei, două cu copii în braţe, alta purtînd pe cap un leagăn în chip de troacă (mică albie) cu pruncul înfăşurat şi legat ... Forma
leagănului dacic este de tipul cel mai simplu: o albie (covată) din trunchi
de copac, un troc servind drept culcul? pruncilor" 30 • Constatarea este deosebit de preţioasă. In primul rînd ea ne aduce în atenţie un tip de leagăn străvechi, care stă la baza celui purtat azi de femeile din Almăj.
Deosebirea între cele de atunci şi cele de azi este minimă. Purtatul pe
spate al copilului a apărut din nevoi practice. Femeia putea să-şi poarte
copilul mai uşor în timp ce-şi păzea turmele; avea mîinile libere, putînd
lucra concomitent cu supravegherea lui; putea să aducă în mîini coşuri,
vase sau unelte de la cîmp, de la colibă, sau de la tîrg; deplasarea dintr-un loc în altul se făcea cu mult mai repede decît în cazul albiei purtate pe cap. In al doilea rînd, termenul în sine - leagăn - la fel ca
şi cuvintele „gard" sau „vatră", face parte din fondul autohton, preroman, de cuvinte, fiind, deci, cit se poate de vechi31 . Nicolae Iorga
aminteşte că englezul Michael G. Quin, călătorind în 1834 pe Dunăre,
a văzut în Banat „ciobani rătăcind cu turmele, pe cînd femeile ce-i întovă
răşesc poartă în traistă prinsă de gîtul lor pruncu" 32 • Or, n-ar fi exclus ca
aceste „străiţi" să fi fost de fapt leagănele purtate pe spate de către
femei, aşa cum o fac ele şi azi cu atita graţie în Valea Nerei (fig. 13-14).
P. Petrescu subliniază că „structura şi decorul mobilierului ţărănesc
sînt unitare pe întreg teritoriul locuit de poporul nostru" 33 • Din cele
constatate şi prezentate mai sus, se poate vedea cu uşurinţă încadrarea
stilistică şi morfologică a mobilei almăjene în acest întreg armonios.
ao I. I. Russu, Elemente autohtone tn terminologia aşezărilor şi gospodăriei, în AMET,
Cluj, 1966, p. 84.
11 Ibidem, p. 91.
aa N. Iorga, Istoria romr!lnilor prin ctllători, ed. a II-a, vol. IV, Bucureşti, 1929, p.
99.
•• P. Petrescu, Decorul mobilierului /ărănesc, în Arta plastictl, XIV (1969), nr. 7,
p. 14.
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ADAPOSTURILE TEMPORARE

Păstoritul ocupa pînă nu de mult locul cel mai însemnat în economia
oamenilor din aceste sate. Nwnărul mare al animalelor, şi mai ales al oilor,
a determinat şi preocuparea pentru adăpostirea lor în condiţiuni cît mai
bune. Nu s-a practicat însă niciodată în aceste sate păstoritul transhumant, după cunoştinţele noastre, ci un păstorit local, cu pendulare redusă de la „sălaş" la casa din sat, în funcţie de anotimp.
„Sălaşele" sînt adăposturi temporare pentru animale, răspîndite pe
dealurile din vecinătatea satului, alături de care s-au construit şi „colibi"
pentru păstori. Numărul lor este mare şi azi (zona nu este cooperativizată decît în mică parte), aşa cum era şi înainte vreme, după cum rezultă dintr-o monografie a unui sat din părţile Bozoviciului34 • Sălaşul
este în asociere cu coliba35 , grajdul, şura, coteţul. Locul unde sînt sălaşul
şi coliba poartă denumirea de „săciu". In unele sate, colibele sînt apropiate una de alta, două sau chiar mai multe încît ele formează adevărate
microunităţi de tip past·oral, asemănătoare crîngurilor din Ţara Moţilor,
Zarand sau Bihor.
Coliba cu anexele sale este o construcţie foarte simplă, cu pereţii din
bîrne rotunde, descojite, prinse la capete în cheotori (fig. 15), cu sau
fără tavan, cu acoperiş de şindrilă în două sau patru ape. Poate avea
una sau mai multe încăperi destinate pentru adăpostirea animalelor şi
una sau două încăperi pentru „baci". Inainte vreme, în fiecare sat, oamenii se asociau în grupuri de şapte-opt familii şi păşteau animalele
împreună, turma aceasta de animale chemîndu-se „pîlc". După „zmîlţ"
(măsuratul oilor, corespunzător sîmbrei din Maramureş), avea loc o
petrecere mare cu lăutari, mîncare şi băutură. Cel care avea mai mult
lapte la oile sale era primul „baci". Pe parcursul sezonului de păşunat
urmau apoi, prin înţelegere, alţi baci36 •
In încăperea baciului stau, alături de pat, masă şi scaune, obiectele păcurăreşti necesare: „strungăreaţa", „măsaiul", „călaiţa", lingura
mare de lemn, strecurătoarea ţesută din păr de lină, „vîrzovul" şi alte
obiecte 37 •

" V. Popovici, Monografia comunei Pătaş (sol, graiu, credinţă şi obiceiuri locale), Caran1914.
" Termen ce are acelaşi înţeles ca şi în cazul adăposturilor temporare similare din
Munţii Apuseni; cf. V. Butură, Adăposturile temporare în sud-estul Munţilor Apuseni, în
AMET, Cluj, 1958, p. 95; la fel în Valea Jiului, cf. N. Dunăre şi colab„ op. cit„ p. 174
11 Inf. Vodă Petru, Lăpusnicu Mare, nr. 172.
a1 Inf. Nemeş Vasile, Eftimie Murgu, nr. 264.
sebeş,
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ACARETURI
Cînd „săciul" era mai departe de sat, iar acareturile de la colibă nu
ofereau suficientă scuteală împotriva frigului, animalele erau aduse pe
timp de iarnă în sat. De aceea, în gospodăria ţărănească din vatra satului ocupă un loc destul de însemnat acareturile. Ca suprafaţă construită ele depăşesc de obicei aceea a casei de locuit.
Tipul de plan al acestor anexe gospodăreşti este întotdeauna dreptunghiular, compartimentat în mai multe încăperi: grajd, coteţ, colnă pentru căruţă sau alte unelte, şură (fînariţă) pentru nutreţuri. Pe timp de
vară, mulţi locuitori din sate obişnuiau chiar să doarmă în aceste şuri.
In secolul trecut folclorul bănăţean atestă această practică:
„că taica-i dus la lemneaa
maica se culcă devreme
eu mă culc afară-n şură
vino bade de mă fură39.

Sub aspectul plasării în gospodăria ţărănească, în cele mai dese cazuri acareturile sînt construite la capătul casei de locuit, perpendicular
pe axul longitudinal al! acesteia. In acest caz, acareturile au uşi de acces
atît spre curte cit şi spre grădină. Alteori, acareturile sînt în continuarea
casei, astfel incit sub acelaşi acoperiş sînt de fapt trei tipuri de construcţii casa, şura şi grajdul (fig. 16) - în ordine, de la stradă spre
interiorul curţii. Nici în Almăj, după cum, de pildă, nici în Haţeg 40 , în
continuarea casei nu este niciodată grajdul, ci şura pentru fin. Rar de
tot, cînd curtea este foarte largă, acareturile sînt plasate paralel cu casa
de locuit.
Din punct de vedere al tehnicii de construcţie a acareturilor nu insistăm asupra lor, deoarece urmează în general tehnica de construcţie,
evident simplificată, a casei de locuit.

FINTINA
In satele de sub munte apa potabilă se obţine direct din izvoarele
naturale care de cele mai multe ori nu sînt decît foarte uşor amenajate
special pentru acest scop. Intotdeauna însă sînt ferite de sursele de inas „La lemne" ne aminteşte de o altă ocupaţie străveche a populaţiei din această parte
a ţării, şi anume lucrul la pădure, care în zona Almăj s-a practicat intens în tot cursul
veacului al XIX-lea.
•• I. E. Iancovici, Doine din Banat, în „Familia", nr. 1/1889, p. 127.
co H. H. Stahl, P. Petrescu, op. cit., p. 107.
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fectare. Exigenţa locuitorilor, tendinţa tot mai accentuată spre o alimentare cu apă cit mai curată, dar şi insuficienţa sau chiar lipsa în unele
sate a izvoarelor de suprafaţă, a dus la apariţia unor amenajări speciale
pentru obţinerea apei potabile, fîntîni, care în partea locului se cheamă
„bunare" (singular - „bunari").
Cînd pînza freatică este la mică adîncime (Putna, Moceriş), fiecare
familie are fîntîna sa, plasată într-o parte a curţii. Desigur, în cazul
cind pînza de apă se afla la o adîncime mai mare, forarea unui bunari
fiind costisitoare (Lăpuşnicul Mare), fîntînile sînt săpate în uliţă sau la
intersecţia mai multor uliţe, servind mai multor familii. In acest caz
fintîna este deci o proprietate de grup, sau de obşte, care răspunde şi
contribuie material la amenajarea şi păstrarea ei în condiţiuni cit mai
igienice.
Vechile fintîni aveau pereţii căptuşiţi cu piatră de rîu, iar ghizdul
de bîrne groase prinse la capete în cheotori. La Lăpuşnicul Mare sau
Prilipeţ erau multe fîntîni tot cu ghizd în plan patrat, dar făcut nu din
lemn, ci de piatră sau cărămidă. Noile fîntîni forate recent nu mai au·
pereţii de piatră, ci „oale" de ciment turnate în forme speciale de către
meşteri care se îndeletnicesc anume cu acest meşteşug şi care cutreieră
mai multe sate. Diametrul lor este identic bunarelor vechi: 1-1,5 m.
Modalităţile de ridicare a apei sînt diferite de la sat la sat, sau chiar
de la o casă la alta în cadrul aceleiaşi comunităţi rurale:
a) cînd apa este aproape de suprafaţă ea se scoate cu o cantă de
ceramică sau, mai nou, cu o găleată de tablă agăţată de cirligul unei
prăjini;

b) fîntîna cu cumpănă (pîrghie după sistemul contragreutăţilor);
c) fîntîna cu roată presupune amenajarea paralelipipedică cu ghizdul
înălţat, un sul gros de lemn pe care se înfăşoară funia sau lanţul,
învîrtirea sulului făcîndu-se prin intermediul roţii de lemn fixată la
capătul său;

d) fintîna cu scripeţi, de dată mai recentă, reduce cu mult efortul
de scoatere a apei, mai ales în cazul unor puţuri adînci de 15--20 m.
In scopul preîntîmpinării unor scurgeri de apă externă în bunari, la
Lăpuşnicul Mare, de exemplu, (fig. 17), fintîna este adăpostită de o
construcţie cu totul specială: un careu pătrat cu latura de 3 m are la
colţuri stîlpi masivi din cărămidă, care susţin un acoperiş prismatic41 cu
învelitoare din şindrilă de fag.
n Procedeul se întîlneşte şi în alte zone din ţară, cum ar fi satele Novaci şi Săcelu
din judeţul Gorj; vezi T. Mozeş, Af>'rovizionarea cu api/. potabili/. a populaţiei rurale din
Oltenia subcarpatici/. şi Banat, în Rev. Muz., VII (1970), nr. 5, p. 446.
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TEHNICE ŢARANEŞTI

Moara de apă. ln puţine zone din ţară se păstrează un număr aşa
de impresionant de mori de apă într-un spaţiu geografic atît de redus
cit este cel studiat de noi în zona Bozovici. In toamna anului 1971 erau
încă în stare de funcţionare un număr de mori de apă după cum urmează: în Moceriş 4, în Eftimie Murgu - 9, în Prigor - 2, în Pătaş
- 8, în Borlovenii Vechi - 5, în Lăpuşnicul Mare - 20, în Putna - 4.
Nu am întîlnit nicăieri altfel de mori de apă decît cele cu „ciutură".
Mori de apă cu roţi hidraulice cu rotire pe verticală nu se găsesc în
aceste sate. Ciutura (fig. 18) este butucul cu raze ale căror capete exterioare sînt cioplite în formă de cupe, cupele avînd o înclinaţie uşor oblică
pentru ca atunci cînd şuvoiul de apă loveşte suprafaţa de contact randamentul să fie sporit.
La capătul de sus al axului ce pleacă de la ciutură e fixată prin
două pene roata umblătoare a morii, care, rotindu-se, macină cerealele
mai mărunt sau mai mare, în funcţie de apropierea sau depărtarea roţii
prin ridicarea sau coborîrea axului întreg prin intermediul blănii de la
capătul de jos al acestuia. Peste pietre se aşează un capac de formă circulară făcut din scînduri de brad, capac de care se fixează coşul de
deasupra. Capacul opreşte pătrunderea unor impurităţi între pietre, anulează pierderea de făină pe timpul măcinării, preîntîmpină eventualele
accidente ale celor care supraveghează măcinatul, susţine mecanismul
de reglare al ritmicităţii căderii boabelor din orificiul pietrei de sus spre
a fi măcinate. ln rest, moara cu ciutură nu dispune de nici un alt mecanism special. Este, deci, cît se poate de legitimă părerea că cel mai vechi
tip de moară, cunoscut de poporul român, era cel cu ciutură. Numai
după aceea au apărut instalaţiile de măcinat cu roţi hidraulice verticale,
cu mult mai complicate decît cele cu ciutură 42 .
Insăşi construcţia care adăposteşte instalaţia este cît se poate de
simplă. Clădirea încalecă iazul, fără nici un fel de fundaţie în unele
cazuri, în altele are o substrucţie de piatră de rîu la cei doi pereţi orientaţi pe direcţia cursului apei. Celelalte două laturi nu au fundaţie, lăsînd
să treacă apa pe sub întreaga construcţie. Pe Valea Rudărica este frecvent procedeul înălţării construcţiei morii pe piloni de lemn bătuţi adînc
în albia rîului.
Bîrnele orizontale ale pereţilor morii fie că se prind la colţuri prin
cep în stîlpi verticali, fie că se îmbină în sistemul cheotorilor (fig. 21).
!nălţimea pereţilor nu depăşeşte 4 m, după cum nici laturile construcţiei
nu depăşesc de obicei lungimea de 4-5 m.
•• C. Irimie, Cercetări etnografice privind istoria tBhnicii populars la rom8ni, în Cibinium,
Sibiu, 1967-1968, p. 8 şi urm; Idem, Tipuri tradiţionale de instalaţii tehnice populare tn
zonele sudice ale Hunedoarei, în Sargetia, Deva, 1968, p. 540.
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Forma acoperişului, cu învelitoare de şindrilă (fig. 21), iar mai nou
de ţiglă, este prismatică, dar mai des piramidală. In interior moara nu
are, în multe cazuri, nici măcar tavan.
Randamentul acestui tip de instalaţie tehnică ţărănească este în funcţie de debitul de apă avut la îndemînă, dar chiar: şi cu un debit ceva mai
mare productivitatea rămîne, totuşi, destul de scăzută. De altfel, un coş
mai mare, o dată umplut cu cereale, permite proprietarului să lase moara
multă vreme să meargă nesupravegheată. Acest fapt, la care se adaugă
cîştigul infim al morarului, ne explică de ce nici azi, după cwn nici
înainte vreme 43 , morăritul n-a constituit ocupaţia de bază pentru nici
un locuitor din aceste sate.
Se poate spune că morăritul era de fapt o ocupaţie anexă pentru să
teanul păstor, agricultor, pomicultor sau lucrător la pădure. Sursa de
existenţă nu era în primul rînd „uiumul" pe care-l percepea pentru mă
cinat, ci ocupaţia sa de bază. Apoi, multe mori erau proprietatea unui
grup de familii, unde fiecare dispunea de o cotă parte din timpul propice pentru măcinat, conform unor înţelegeri statornicite decenii de-a
rîndul.
Instalaţiile tehnice din zona Bozovici, în totalitatea lor, sînt de multă
vreme în atenţia etnografilor. In iunie 1962, cercetători de la Muzeul
Brukenthal din Sibiu au studiat zona aceasta avînd ca „obiective tematice problema morilor cu ciutură şi instalaţiile tehnice pentru prelucrarea textilelor" 44.
Dincolo de randamentul lor scăzut, se impune prin urmare o cunoaştere şi înregistrare a lor, o apreciere a ingeniozităţii de construcţie
ce a stat la baza apariţiei acestor modeste instalaţii, care, de mii de ani,
nu şi-au încetat existenţa. în condiţiile progresului economic de az.i
aceste mori cu ciutură nu mai pot dăinui prea multă vreme pentru
scopul pe care l-au avut de veacuri. De aceea se cuvine conservarea lor
cit mai temeinică în muzeele etnografice în aer liber, dar, mai mult
decît aceasta, este nevoie de o grabnică conservare a lor „în situ", pentru că reflectă azi stări de lucruri caracteristice pentru o anumită perioadă a dezvoltării societăţii omeneşti de pe pămîntul patriei noastre.
Păstrarea complexului de mori, măcar de pe Valea Rudărica, se impnne, căci s-ar oferi turiştilor motive de popas de neuitat, iar specialiş
tilor dovezi palpabile ale geniului creator al poporului. Cu minime cheltuieli, este dintre puţinele locuri din ţară care ar putea şi ar trebui să
fie declarat drept „Parc etnografic naţional". Or, păstrarea acestor mori
cu ciutură „în situ" ar răspunde în mod clar unor cerinţe fwidamentale
sub aspect expoziţional - ştiinţific reflectînd:
- continuitatea culturii populare,
41 St. Pascu, Meşteşugurile din Transilvania ptnă în secolul al XVI-Zea, Cluj, Ed. Acad.
RPR, 1954.
" C. Irimie, Cercett!Jri etnografice de tip e"pediţionar itinerant tn activitatea Muzeului
Brukenthal, în „Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de etnografie şi artă populară",
Bucureşti, 1969, p. 38.

92

Aspecte etnografice în Depresiunea

Almăjului

unitatea creaţiei populare,
autenticitatea plasării în spaţiu,
specificul faptului de cultură,
respectarea şi continuitatea funcţionalităţii acestor mori.
Toate aceste principii fundamentale au fost subliniate cu competenţă
de către etnografii N. Ungureanu şi C. Irimie, care au venit şi cu propunerea concretă a păstrării acestor valori de cultură materială în satul
Eftimie Murgu, zona Rudărica 45 •
Moara de apă, cea mai veche maşină a omenirii, cum o consideră
W. Ruben în lucrarea sa 46 , ne apare ca un rezultat al eforturilor creatoare ale omului din trecute vremi. In cazul morii cu ciutură intervine
un principiu imanent care stă la baza uriaşelor agregate hidrotehnice
de azi.
Văiala. Din multele văiale ce trebuie să fi fost odinioară în această
zonă 47 , azi se mai păstrează doar două, ambele în satul Prigor, pe Valea
Scocului. In denumirea curentă, „scoc" este jgheabul care conduce apa
de la canalul (iazul) de tip „irugă" la roata hidraulică a instalaţiei. Faptul
că un pîrîu (afluent· al Văii Prigorului) a luat denumirea de „Valea
Scocului" este, presupunem, un argument al prezenţei destul de timpurii
în istorie a unor instalaţii tehnice ţărăneşti pe această vale. Văiala este
un complex, de fapt, de instalaţii, compunîndu-se, în ambele exemple,
dintr-o piuă pentru bătut postavul şi o vîltoare pentru îngroşatul acestuia.
Aşezarea în spaţiu a văielii nu diferă cu nimic de cea a morii cu
apă. Canalul (irugă) este derivat din albia rîului la o distanţă de circa
200 m. de văială. Roata hidraulică a văialei este verticală. De aici forţa
motrice este condusă prin axul ei masiv şi cele patru pene cu care este
prevăzut la maiele de bătut, care, ridicîndu-se şi coborîndu-se în mod
ritmic, bat ţesătura aşezată în „albie", care este în „podul" văialei. Tot
in pod se mai află şi cuptorul de cărămidă (numit „cămin") pe care
se fierbe apa într-un cazan de aramă, apă cu care din cînd în cînd se
stropeşte ţesătura în timp ce maiele „o învălesc".
Din jgheabul principal se ramifică unul secundar, care conduce un
şuvoi de apă la vîltoare. In vîltoare se îngroaşă, prin apă şi rotirea
permanentă imprimată de jetul de apă, „procoviţele", „ceoarecul" îngroşîndu-se numai cu maiele. Cînd piuarul consideră că pînza este suficient
de „învălită" opreşte văiala, scoate ţesătura şi o întinde la uscat pe un
fel de b:rncă lungă de circa 20 m, numită „trîmbă·;.
45 N. Ungureanu,
C. Irimie, Conservări „in situ", în „Muzee cu caracter etnograficsociologic din România", Muzeul Brukenthal-Sibiu, 1971, p. 60-61.
48 W. Ruben, Die Miihle - )flteste Maschine der Menschheit, Berlin, 1952.
47 De pildă la una din cele 8 mori de apă ce funcţionează încă în satul Pătaş, locuitorii
îi zic „La văială", ceea ce ne indică faptul că mai de mult a existat aici o instalaţie tehnică
de acest gen (inf. Popovici Petru, Pătaş). Înainte de al doilea război mondial, la Rudăria
funcţiona o văială ce lucra tot timpul, cu excepţia timpului friguros cînd apa îngheţa.
Azi ea nu mai există, la Eftimie Murgu (Rudăria) venind prigorenii ce au văiale. În fiecare
duminică ei vin şi ridică de aici „stranele", le duc pe Valea Scocului, le bat şi le readuc
înapoi, pretinzînd plata în bani sau cereale (inf. Nemeş Vasile, Eftimie Murgu, nr. 264).
Şi în satul Putna existau pînă în 1915 două instalaţii de „văiegat" ţesăturile din lînă.

93

Ioan Godea
Construcţia ce adăposteşte văiala nu se deosebeşte cu mm1c de cea
a morii descrise mai sus. Şi văiala are pereţii din bîrne orizontale şi
acoperişul prismatic, cu două feţe triunghiulare şi două trapezoidale
nu prea înalte.
l.Tn tip de văială din aceasta cu bătaie oblică, pendulatorie aşa cum
sînt cele două păstrate pe Valea Scocului, a fost dusă şi montată în
secţia în aer liber din Dumbrava Sibiului a Muzeului Brukenthal.
Firizul. Pădurile oferind din abundenţă material lemnos, aproape
fiecare sat avea înainte vreme cel puţin o instalaţie hidraulică de tăiat
scînduri. Azi, la Moceriş, Eftimie Murgu, Pătaş şi Borlovenii Vechi se
mai păstrează cite un ferăstrău numit „firiz", iar în localitatea Lăpuş
nicul Mare două firize.
Construcţia este lungă de circa 15-20 m. Trunchiurile de copac sînt
aduse şi aşezate pe o „podină" de grinzi plasate din metru în metru
pe toată lungimea clădirii. De la roata hidraulică, cu rotire verticală,
forţa motrice este condusă printr-un sistem de pîrghii la ferăstrăul
circular. In satul Eftimie Murgu construcţia firizului se sprijină cu talpa
direct pe pămînt, pe cînd în satul Moceriş întreaga construcţie este fixată
pe nişte piloni înfipţi chiar în albia rîului (fig. 24). Şarpanta se reazimă
pe stîlpi şi nu pe pereţi din bîrne orizontale.
Firizul este construit fie separat de altă instalaţie (Eftimie Murgu),
fie alături de o moară de apă cu ciutură, cum este cazul la Moceriş.
Aceasta este încă un exemplu de instalaţie tehnică populară complexă.
Cazanul de fiert ţuică şi targa de fript prune. Arătam mai sus că
una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor din satele zonei Bozovici este
pomicultura. Se cultivă aici mai ales mărul şi prunul.
Pînă acum trei• decenii fiecare familie ducea recolta sa de poame
pe diferite pieţe, cum ar fi cele din direcţia Oraviţa, Reşiţa, Timişoara.
Transportul se făcea cu căruţa. Inainte vreme exista şi practica ca locuitorii din satele învecinate, care nu aveau fructe suficiente sau chiar
deloc, să vină la Putna, de pildă (unde erau foarte multe, dar existau
şi oameni care nu aveau mijloace de transport), să cumpere aceste
fructe pe care le comercializau apoi în satele din „pustă", adică din zona
de cîmpie a Banatului. Fructele se vindeau pe bani, dar mai des pe
cereale, căci de acestea aveau nevoie, în primul rînd, locuitorii acestor
sate din zona Bozoviciului.
O parte din mere sau prune erau vîndute proaspete, iar altă parte,
aşa cum spun localnicii, „fripce", adică uscate.
Tehnica de uscare a fructelor nu se deosebeşte de alte zone din
ţară. Fructele bine coapte se luau din pom, se lăsau pe vatra casei pînă
erau „foiete" (moi). După aceea se aşezau pe leasa de nuiele a „tărgii
de fript prune". Intreţinîndu-se un foc uşor în acest cuptor înalt de
circa 70-80 cm, fructele se uscau după cîteva ore 48 •

n Inf. Hînda Nicolae, Putna, m. 63.

94

Aspecte etnografice în Depresiunea

Almăjului

Tot din prune se prepara un fel de marmeladă numită „pigmez".
Prunele „pomnice" (fără sîmbure) se fierbeau într-un cazan mare de
aramă, sau în vase mari de ceramică, tot pe acelaşi cuptor, de la care
se lua doar targa de nuiele de deasupra.
Din recolta de prune cea mai mare parte era destinată preparării
ţuicii „de 30 de ştricuri" (grade). Pînă prin anul 1940, în multe sate
distilarea borhotului se făcea de către fiecare familie în parte, cu instalaţie proprie. Instalaţia aceasta, rudimentară în felul ei, consta în fierberea într-un vas mare de ceramică, de la care era dirijat jetul de
vapori încărcaţi cu alcool către un ciubăr unde se condesau datorită
aerului rece î~treţinut de apa rece dintr-un vas de sub el, acesta
fiind tot de brad, după cum spune Nemeş Vasile, din satul Eftimie
Murgu. De circa trei decenii nimeni nu mai utilizează acest sistem
neeconomicos, în sate existînd cazane de fiert rachiu cu o capacitate
de producţie incomparabil superioară aceleia amintite anterior.
Cazane de fiert ţuică sînt în număr foarte mare în satele din bazinul
N erei. In Pătaş, de exemplu, sînt nu mai puţin de 14.
Distileria propriu-zisă este adăpostită de o construcţie destul de
mică, în general, cu pereţi din bîrne pe trei laturi şi cu un acoperiş
într-o singură apă (fig. 25). In alte sate, cum ar fi Lăpuşnicul Mare sau
Pătaş, sub acelaşi acoperiş sînt adăpostite două instalaţii, construcţia
în ansamblu fiind doar cu puţin mai mică decît o casă de mărime
potrivită.

Fierberea se face în cazane mari de aramă, iar condensarea vaporilor
are loc într-un circuit de conducte, tot de aramă, care trec printr-un
bazin cu apă rece. Apa se aduce din rîu printr-un sistem ingenios.
O roată cu diametru de circa doi metri, sau chiar mai mult, se roteşte
în albia rîului datorită fluxului apei care loveşte în paletele sale. Din
două în două, sau din trei în trei palete, roata e~te prevăzută cu mici
cupe de tablă, care, umplîndu-se din rîu, ridică apa şi o toarnă, datorită
poziţiei lor oblice faţă de verticala roţii cu palete, într-un jgheab de
scînduri care o conduce în bazinul cazanului.

OLAR IA

In localitatea Lăpuşnicul Mare mai trăiesc încă cinci olari bătrîni,
dar care azi nu mai practică meşteşugul olăriei. Uneltele s-au distrus
în bună parte, cuptoarele de ars vasele la fel. Din informaţiile culese
rezultă că între cele două războaie mondiale. în această localitate olăria
se practica pe scară largă. Ultimul olar a incetat să mai lucreze de
fapt numai în urmă cu doi ani. Numărul celor care ştiau să lucreze
era destul de mare, dar efectiv lucrau în jur de şapte olari. Făceau vase
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pentru comuna lor care este destul de mare sau pentru cele învecinate.
frecvent produsele lor şi la piaţa săptămînală din Bozovici.
Tipologia vaselor de ceramică de Lăpuşnicul Mare era destul de
variată: oale pentru prepararea mîncării, blide, căni de apă, ulcioare,
ciupuri de rachie, oale mari pentru fiertul pigmezului, vaze pentru
flori. Cu excepţia vazelor de flori, în general toate vasele erau smăl
ţuite cu nuanţe închise de smalţ verde sau maro pe care-l procurau din
comerţ. Gama motivelor ornamentale era destul de redusă: motive florale semănînd cu floarea soarelui sau margareta, spicul în diferite
culori, la care se mai adăugau liniile, punctele şi motivele în relief puncte dispuse în cercuri concentrice, butoni. O atenţie sporită, sub
aspect ornamental, se acorda ciupurilor de rachie (fig. 26), pe care
de multe ori se scria şi anul execuţiei.
Olarii din Lăpuşnicul Mare nu puteau însă acoperi nevoile tuturor
satelor învecinate. Aşa se explică faptul că în aceste sate am întîlnit
multe vase provenite din centrele de la Biniş, Birchi.ş (Banat), Tîrnăviţa
şi Obîrşa (Hunedoara), precum şi ceramică provenită probabil din nordul Olteniei. In timpul cercetării noastre am întîlnit chiar doi olari din
satul Obîrşa în timp ce-şi desfăceau produsele în centru comunei Bănia
- Nedea Nicolae şi Florea Sabina. Ei ne-au precizat cu această ocazie
drumurile frecvente ale olarilor din satul lor:
I. Obîrşa - Caransebeş - Teregova - Iablaniţa - Bozovici
- Pătaş - Bănia.
2. Obîrşa - Ilia - Făget - Timişoara;
3. Obîrşa - Hălmagiu - Vaşcău - Beiu.ş - Ceica - Tinca Beliu Cernei.
Desfăceau

IOAN GODEA

MOTIVE ORNAMENTALE 1N ARHITECTURA DIN MARGA
(CARAŞ-SEVERIN)

Prin studiul de faţă intenţionăm să contribuim la cunoaşterea a două
tehnici de înfrumuseţare în arta arhitectonică a comunei Marga (Caraş
Severin), şi anume aceea a decoraţiei în tencuială şi a traforajului în
lemn.
DECORAŢIA

IN TENCUIALA

Acest procedeu tehnic, folosit la ornamentarea faţadelor, nu este
prea complicat. Mai întîi meşterul aplică pe zidul din lemn 1, piatră ori
cărămidă (arsă sau „crudă"), un strat de mortar, numit „lipitură" 2 , în
scopul realizării unei suprafeţe cit mai plate. Al doilea strat de tencuială, „muruială", trebuie să fie mai subţire şi mult mai neted decit
primul. Pe acele porţiuni pe care urmează să apară mot-ivele decorative,
tencuiala se aşterne într-o nouă pătură, chiar în mai multe, în funcţie
de preferinţele proprietarului pentru un desen mai mult, ori mai puţin
reliefat. Se desenează apoi, cu mina liberă, mai recent „cu chipariu"
(şablonul), conturul ornamentelor, zgiriind cu un cui ori cu un băţ
ascuţit la un capăt, suprafaţa astfel tencuită. Ultima etapă de lucru
constă în detaşarea materialului de prisos din ultimul strat de mortar
aplicat pe zid.
Decorul realizat de meşter, fără şablon, are mai multă viaţă, mai
multă căldură şi putere de convingere, aşişderea picturii naive realizată
de talentaţii meşteri iconari. Ce-i drept, aşa cum ne-a mărturisit unul
dintre informatori: „Atuns cin lucrăm numa cu mina, trebuie măi
multă

f ~ce

(zăbavă)"3.

Aruncind o privire de ansamblu asupra motivelor decorative am
constatat că stilul de realizare este atît cel geometric cit şi cel negeometric, existînd, totodată, destule elemente compoziţionale din categoria
ornamentelor liber desenate.
Sub aspectul conţinutului tematic, deosebim motive cosmomorfe, zoomorfe, fitomorfe, antropomorfe, simbolice şi abstracte (fig. 1).
Înainte de a tencui, casa din bîme „să s'ercuieşce". Operaţia consU în aplicarea pe
a unor şipci în poziţie oblică şi paralelă.
• „Lipitura" este o pastă rezultată dintr-un amestec de apă, nisip cernut şi var stins.
1 Inf. Olaru Ion, 52 ani, cam. Marga.
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In categoria ornamentelor cosmomorfe se înscriu cîteva reprezentări
schematizate ale soarelui şi stelei: „crusa" (semnul „X"), „roata" (cercul
simplu}, „roţife" (cercurile concentrice}, „pătratu cu stă" (rombul înscris
în dreptunghi), „stăua" (morişca incizată, în mijloc cu semnul „X").
Vîrtejul şi semnul „X" le-am mai întîlnit şi pe ceapsă, catrinţă, pe
petecul de opreg şi pe foaia din spate a pieptarului „cu roţ", în cu totul
alte variante, potrivit cu tehnica şi materialul folosit la confecţionarea,
mai. precis, în decorarea respectivelor piese de costum.
Cea de a doua grupă - a motivelor zoomorfe - cuprinde: capul de
berbec executat în tehnica basoreliefului şi amplasat deasupra ferestrelor (ornamentul realizat în gips trădează influenţa mediului urban},
cerbul şi barza, acestea din urmă fiind expuse ca imagini întregi, nefragmentate, cu mult sub mărimea naturală a vietăţilor pe care le reprezintă (fig. 2). Din informaţiile culese de la locuitorii acestei aşezări,
cel de-al treilea element - barza - motiv avian, a fost cîndva destul
de frecvent, aşadar un element decorativ tipic pentru ornamentica clădi
rilor de aci. Astăzi mai poate fi văzut doar pe faţada casei cetăţeanului
Tămaş Nicolae şi aceasta cine ştie pentru cită vreme.
Elementul decorativ fitomorf cel mai frecvent este floarea în glastră,
cunoscută aici sub denumirea de „brad", ornament ştiut, de pildă, şi
de meşterii care au contribuit la înfrumuseţarea bordeielor din sudul
regiunii Craiova4• Aplicarea acestui ornament în tencuiala faţadelor contravine unei credinţe mai vechi a localnicilor prin care la casa cu brazi
în faţă se abat tot felul de nenorociri pînă cînd va rămîne pustie (probabil o reminiscenţă a conceptului care a generat valoroasa creaţie
„Cîntecul bradului" din ciclul „Folclorul obiceiurilor", ieşit din uz) 5 .
„Cununa", coroniţa de frunze expusă pe cîteva case (fig. 2), ne duce
ou gîndul la „cununa de sîmziene", ori la „cîntecul cununii", care posibil
să fi existat cîndva, deşi, astăzi, nici o informaţie nu-l atestă. Varianta
„sere cu primburi" (cerc cu panglici atîrnînd de-o parte şi de alta)
îmbie la cu totul alte interpretări prin asemănarea cu „cununa dze
foionfiu" 11 împodobită cu panglici multicolore, montată pe steagul de
nuntă şi la găteala capului „cu conci".
Repertoriul reprezentărilor vegetale se completează cu motive florale
diverse, mai mult sau mai puţin stilizate şi cu ramurile de frunze aşe
aate sub geamuri şi ele cîndva, probabil, posedind o funcţie apotropaică
(.5ă ne gîndim la sărbătoarea „Todorusălor'", cind mărganii de altădată
puneau la ferestre rug pentru a împiedica pătrunderea în casă a forţe
lor răului)".
Din categoria elementelor decorative antropomorfe ·am înregistrat
doar două exemplare. Primul este o transpunere plastică a organului
• Gheorghe Foqa, Elnuffll tl1ecwaliJ11 la bortlei1l1 dis n.dul regit1flii Craio•a,
1957, p. 19.
• Inf. Beg Ana, 61 ani, com. llarga.
1 „Foionfiu" = fonfiu (Vinca berbacea).
7 Inf. Preda Lidia, 45 ani, com. Marga.
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vizual omenesc. Redarea irisului, conjunctivei bulbare şi a pleoapelor
prin două cercuri concentrice bine proporţionate, mărginite pe verticală
de două triunghiuri avînd bazele uşor curbate, este foarte sugestivă
(fig. 1). Al doilea motiv decorativ antropomorf reprezintă o femeie a

Fig. 2. Ornamente fi to-
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cărei coafură şi ţinută vestimentară aparţine mediului citadin. Această
imagine este alăturată capului de berbec şi realizată în aceeaşi tehnică.
Ansamblul decorativ astfel constituit poate fi văzut şi astăzi pe imobilul
cetăţeanului Preda Iova („Iova lu' Nuţ"), care cu cîţiva ani înainte de
cel de-al doilea război mondial l-a transpus de pe construcţia lui Azzola
Giovani, domiciliat în oraşul Oţelul Roşu. Iată, aşadar, un caz care
atestă rolul funcţiei sociale a ornamenticii în arhitectura populară.
Grupa motivelor simbolice este cea mai slab reprezentată. Singurul
element decorativ de acest fel aflat în stucatura caselor din Marga
este crucea.
Cea mai bogată categorie este însă aceea a motivelor geometrice în
care se includ: punctul, linia dreaptă şi curbă, triunghiul, pătratul, rombul şi dreptunghiul (fig. 1). Atunci cînd aceste elemente intră în alcă
tuirea unor „brăuri" (frize), nu au dimensiuni prea mari. Benzile decorative alcătuite din elementele de mai sus pot fi: „brău simplu", „brău
cu forme", „brău crestat", „brău colţat", „brău âeschilinit" etc. 8 . Cînd
nu-i găseşte o asemănare informatorul foloseşte noţiunile de „formă",
„chip" 9 , ca în cazurile „brău cu forme", „chip su' fereastră".
In sfîrşit, deşi nu ţine de ornamentică, menţionăm că şi aici, ca de
altfel pretutindeni, simţul proprietăţii asupra imobilului, precum şi dorinţa de a preciza anul construcţiei sînt înscrise în stucatura faţadei.
Toate ornamentele amintite sînt plasate numai „pă fruntu căşî" (pe
faţadă}, mai ales „pă fruntari" (pe fronton), nicidecum pe pereţii laterali
ori pe zidurile acareturilor. Pe fronton elementele decorative sînt orînduite în benzi cu scopul de a delimita forma triunghiulară sau trapezoidală a acestei părţi a construcţiei. In ultimul caz suprafaţa se desparte
printr-o friză ce cade perpendicular pe ambele baze ale trapezului.
Ceilalţi cîmpi ornamentali cu un loc anume sînt situaţi în jurul ferestrelor podului şi aproximativ la mijlocul celor două panouri create prin
ducerea frizei mijlocitoare.
Compoziţia ornamentală a faţadei se bazează de asemenea pe principiul sublinierii elementelor constructive. Prin urmare, decoraţia în
tencuială se subordonează arhitectonicii pe care o completează, o întregeşte, complexul dobîndind astfel o dublă funcţionalitate utilitar-estetică.
La casele mai vechi coloritul ornamentelor este la fel ca al fondului,
predominînd culoarea albă. In funcţie de timp şi de diferenţa de relief,
umbra contrastează mai mult sau mai puţin cu lumina, realizîndu-se,
pe baza impresiei lăsate de alb-negru, un joc de umbre şi lumini. Construcţiile de dată mai recentă prezintă elemente decorative a căror
cromatică diferă de cea a peretelui. Datorită acestui fapt, desenul se
conturează mai precis, se reliefează, devine mai evident.
Aşadar culoarea slujeşte decoratorului la realizarea simetriei şi alternanţei ornamentelor. Gama cromatică folosită la înfrumuseţarea unei
a Vezi nota 3.

•

„Formă",

„chip" = desen, ornament.
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construcţii de acest tip nu depăşeşte 3-4 tonuri, ocrul fiind culoarea
cea mai frecventă.
In acest scop s-au folosit coloranţi naturali extraşi din solul şi subsolul comunei: negru (din locul numit „Măsşce" şi de la „Părău cu
serilele"), roşu şi galben („La Piune"), oranj (Pf~jba").
La casele ridicate în ultimii zece ani, culoarea suplineşte total efectul
decorativ al ornamentelor în stuc. Preferinţa pentru ocru nu mai este
la modă, verdele de toate nuanţele, mai ales cel în tonuri închise, a
dobîndit întîietatea şi aceasta pentru puţină vreme, deoarece în ultimul
an locuitorii Grozav Nicolae (Laie a „lu' Bugariu"), Mihuţ Simion
(„Simion Gîsa") şi Tamaş Trandafir („Fir Tătar") şi-au vopsit faţadele
în galben de culoarea lămîiei. Să fie galbenul un element cromatic modulatoriu spre alb? Tot ce se poate. Rămîne ca timpul să decidă. Oricum,
primul pas a fost şi făcut: de la faţada monocromă (albă) s-a trecut la
aceea bazată pe policromie, ajungîndu-se din nou, astăzi, la o singură
culoare: verde închis sau galben.
La construcţiile din ultimul deceniu, ca urmare a influenţelor venite
dinspre oraş, au fost introduse noi modalităţi de exprimare artistioi
în scopul înnoirii decorului arhitectonic. Astfel, faţadele lui Beg Nicolae
(Laie „a lui Brata") şi Olaru Ion („Nuţu lu Contrea") expun piesaje
montane executate în tehnica picturii murale, cele ale lui Preda Ion
(Ion „a lu Mielu"), Toltiş Dănilă şi Margan Mihai („Mihai Codu"), prezintă la stradă ori înspre curte corn~e, imitaţii de pilastri, coloane şi
arcade, elemente constructive şi de înfrumuseţare folosite în arta arhitectonică monumentală.

In practicarea meşteşugului în discuţie s-au remarcat, prin măiestrie
zidarii din neamul „Bocereilor", care, de-a lungul a patru
au dat obştei săteşti unsprezece constructori de case. Dintre
ei, doi, intraţi prin căsătorie în sinul acestui neam, vrînd, nevrînd au
trebuit să practice acelaşi meşteşug. Dăm, în completarea studiului,
arborele genealogic al tuturor membrilor familiei, de sex bărbătesc, care
au practicat o astfel de îndeletnicire (fig. 10).

şi talent,
generaţii,

Olaru .fetru

Olaru Simion

Olaru .Petr

Olaru Ion

Olaru .Petru

Olaru Mihai
Fig. 10. Genealogia unei familii de zidari.
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Pentru toţi, zidăria a constituit o activitate anexă şi de sezon, în
stare să sporească veniturile economice realizate din vînzarea fructelor,
a vitelor şi a materialului lemnos.
Cei mai vîrstnici dintre ei au reuşit să acopere nevoile permanente
ale satului şi, pe deasupra, să depăşească acest cadru, făcîndu-se cunoscuţi atît în unele aşezări din Ţara Haţegului (Păucineşti, Zeicani) cît şi
în satele din valea inferioară a Bistrei (Glimboca, Măru, Obreja). Astăzi,
însă, ultimii descendenţi ai familiei Olaru, datorită ritmului rapid de
reconstrucţie a satului, nu reuşesc să satisfacă nici măcar cerinţele localnicilor.
Ca atare, satul este cercetat ad-hoc de meşterii-zidari din Cîrneşti,
Sarmizecetusa, Băuţar şi din alte aşezări, dovedindu-se a fi tot atît de
îndemînatici şi pricepuţi ca şi ei. Puternica înrudire dintre meseria de
zidar şi cea de modelator în lut ne duce cu gîndul la o dublă specializare a primilor meseriaşi din familia Olaru şi anume aceea de „zidarolar".

TRAFORAJUL IN LEMN
Al doilea procedeu decorativ întrebuinţat pentru a înfrumuseţa exteriorul casei de locuit şi a unor părţi ale construcţiilor anexe este traforajul în lemn. Meşterii au aplicat stacheţilor de la gardul ce împrejmuia
grădiniţa de flori din faţa casei tăieturi geometrice din cele mai simple:
triunghi, romb, hexagon (fig. 8 a).
Alte elemente constructive de mică importanţă cum sînt: ferestrele
podului montate în antablamentul casei, „fundurile" (obloanele), susţinătoarele prăjinii de uscat rufe, scîndurile de sub streaşina grajdului,
prin folosirea aceleiaşi tehnici, au fost decorate cu motive tip fitomorf
(laleaua, floarea în glastră) ori simbolice (inima) (fig. 8 a, f).
Un repertoriu în exclusivitate geometric, de o mare bogăţie şi varietate, îl prezintă paziile (fig. 7) - scîndurile prinse orizontal sub streaşina casei de capetele cosoroabelor denumite aici „siptă". Este interesant de observat că, deşi elementul în discuţie are în primul rînd un
rol utilitar, protejînd casa de intemperii, i s-a atribuit o denumire care
vizează funcţia estetică, prin asemănarea cu dantela folosită ca element
decorativ în costumul popular local.
La construirea „tîrnaţului" - astăzi înlocuit cu coridorul de zidărie
şi sticlă lemnul aparent, mai precis scîndurile care mărginesc prispa
înspre curte, au muchiile profilate prin crestare, traforare. Primul exemplar pe care se crează modelul prin desenare devine prototipul, şablonul
pentru toate cele care îi vor succeda. Deşi conturul ornamentelor este
mai puţin sau mai mult adîncit, puternic frămîntat ori, dimpotrivă, lin
ondulat, acestea rămîn în sfera geometricului şi floralului pe care arareori le depăşesc.
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Fig. 3. Cruci traforate (cimitirul satului)
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Fig. 4. Traforarea lemnului la porţile de construcţie mai veche.
Nediferenţiindu-se cu nimic de maniera de înfrumuseţare a prispei,
fîntîna prezintă între ghizd şi căpriori aceleaşi ornamente, alcătuind
astfel, mai ales atunci cînd este amplasată în ograda casei, un ansamblu
decorativ.
Toate elementele de mai sus, cu excepţia paziilor care se vopsesc în
aceeaşi culoare cu faţada, au rămas în tonurile naturale ale lemnului
de brad adus din pădurile apropiate unde se află din belşug.
Şi totuşi, artistul popular şi-a îndreptat mai mult atenţia asupra
porţii, element constructiv multifuncţional care i-a permis să se realizeze
cu mai multă uşurinţă într-un spaţiu mult mai larg oferit de obiectul
însăşi. Lăsînd la o parte exemplarele foarte vechi de felul porţii în
pqrchetaje şi a celei din şipci verticale aplicate deasupra interstiţiilor
dintre scînduri (fig. 5, 6 a), ne vom opri asupra acelora confecţionate prin
tehnica traforării lemnului.
Din această grupă deosebim în primul rînd poarta încadrată de zid
drept pe toate cele trei extremităţi, care prezintă în partea superioară
trafore asemănătoare parmaclîcului prispei ori ghizdului fîntînei.
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rig. 5. Aplice folosite la ornamentarea

porţilor,

obţinute

prin tehnica

decupării.

Cu cîţiva ani în urmă, gospodăria lui Preda Gheorghe („Ghiţă a Predonilor") poseda toate aceste trei părţi constructive realizate într-o ornamentică perfect asemănătoare. Faptul dovedeşte, pe de o parte, preocuparea pentru unitatea complexului decorativ, iar pe de altă parte grija
pentru crearea unei ambianţe plăcute cadrului în care familia îşi desfă
şoară activitatea de fiecare zi.
Spre deosebire de tipul amintit, care nu poate fi decît cu traforele
dispuse vertical, poarta „cu boltă" prezintă în majoritatea cazurilor
scînduri decupate pe margini, aşezate într-o poziţie radială (fig. 6 b). Ornamentica acestora cuprinde reprezentări geometrice (triunghi, romb, cerc,
semicerc), fitomorfe (flori, frunze) şi simbolice (crucea). Culorile folosite
sînt: gri, cărămiziu şi verde.
In sfîrşit, un tip cu totul aparte îl constituie porţile de astăzi, a
căror decoraţie se realizează prin decuparea ornamentelor din material P.A.L. şi aplicarea acestora în scopul obţinerii unui desen în relief
(fig. 9 b). Repertoriul motivelor a crescut, aplicele iau o înfăţişare felurită. Reprezentările geometrice nu lipsesc dar nici nu primează. Spre
deosebire de vechile tipuri de porţi ornamentate parţial, exemplarele
acestea sînt presărate în totalitate cu elemente decorative. Desenele se
succed în cadrul a trei sau patru registre verticale subîmpărţite la
rîndul lor în tot atîtea panouri decorative. Obişnuit, culorile folosite se
cuplează, cele mai uzitate fiind verde-alb şi galben-maron.
Crucile de lemn din cimitirul satului sînt supuse de asemenea tehnicii traforării. Braţele acestora sînt egale (echilaterale), avînd extremităţile tăiate în formă de romb, ori mono şi trilobat (fig. 3). Cei mai
vîrstnici locuitori ai satului ne-au vorbit de existenţa troiţelor la răs
cruci şi la hotarul satului, demult dispărute, care erau înfrumuseţate
prin tăiere, decupare şi traforare.
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Fig. 6. Traforarea

părţH

superioare a

porţii

(detalii).
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Fig. 8. Aplicaţii ale tehnicii traforării: a - stacheţi de gard; b
scindurile de
sub streaşina casei; c
„cătră" (oblon); d ferestre la pod; e element
constructiv la geamul de la faţadă; f susţinător la prăjina de uscat rufe.

Fig. 7. Modele de pazii.
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b.
Fig. 9. a - faţada şi poarta (detaliu) casei lui Ion Mînzu;
b - poarta casei l'Wi Jompan Sămfireag.

Cei mai de seamă meşteri care s-au afirmat în arta prelucrării lemnului, păstraţi de memoria obştii săteşti, au fost Beg Iova („Iova Călini")
şi „lanu Miri". Acestora le-au succedat atiţia alţii, preluind şi transmiţînd mai departe multe din tainele artei lor meşteşugăreşti, reîmprospătîndu-le mereu, actualizîndu-le.
DUMITRU JOMPAN
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NOTE CARACTERISTICE ALE CERAMICII
DIN SUD-VESTUL ROMÂNIEI, SESIZATE IN CENTRELE
DE OLARI DIN SASCA ROMANA, POTOC ŞI SOCOLARI
(CARAŞ-SEVERIN)

Puţin studiată, ceramica din centrele menţionate în titlul
comunicări prezintă note particulare în procesul tehnologic,

prezentei
în forme
şi ornamentică faţă de produsele altor centre de olari din ţară. Sesizînd
unele profile din vechea ceramică a feudalismului timpuriu românesc
care se mai menţin şi astăzi în gama produselor acestor centre, opinăm
pentru o continuitate a olăritului pe aceste meleaguri în jurul vechiului
centru de olari de la Ilidia. Analiza factorilor care au impus acest
element de cultură populară pe scara unei specializări de grup o considerăm utilă, cu menţiunea că prezenta comunicare nu este un studiu
monografic, ci ne vom referi numai la acele aspecte care detaşează centrele menţionate de alte centre cunoscute în spaţiul carpato-dunărean.

a. SCURT CADRU FIZICO-GEOGRAFIC

Platforma Almăjului ce se prelungeşte spre Dunăre la cota de
tţ50 metri, se evidenţiază în sud şi sud-estul acestor aşezări prin vîrful
Bălan de 716 m şi este interferată de ultimele prelungiri ale Munţilor
Semenicului, fierăstruiţi de apele Nerei. Forma principală de relief este
o platformă carstică (Nera - Sasca), cu doline, căi oarbe, peşteri în
zonele limitrofe şi lunca aluvionară a Nerei. Hidrografic, această microzonă este tncadrată de limitele bazinelor Nera Radimna, bazine care
adună 11eţeaua de suprafaţă formată din plraie (Bolborosul, Şuşara etc.)
şi de apele subterane destul de multe în acest mediu carstic. Clima este
ţemperată, cu nuanţe alpine şi chiar mediteraneene în valea Şuşarei,
unde se tntîlneşte liliacul sălbatic, vipera cu corn şi scorpionul. Temperatura medie este de +9°, iar minima în ianuarie ajunge la -21,5°.
Regimul precipitaţiilor este instabil şi se manifestă mai ales sub formă
de averse ce provoacă o eroziune puternică a coastelor despădurite. Media
precipitaţiilor este de 800 mm, iar stratul de zăpadă nu depăşeşte decît
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în cazuri rare grosimea de un metru. Vînturile locale destul de frecvente
sînt: Almăjanul, ce bate pe direcţia sud-vest/nord-vest, Vîntul de la
Dunăre şi Vîntul de la Pustă. Cadrul fizico-geografic, lupta permanentă
a omului pentru existenţă, legăturile dintre diferitele grupări din zonă
şi chiar din afara ei (aproape de hotarul cu R. S. F. Iugoslavia}, iată
cîţiva factori care au constituit complexul determinant al realizării unei
culturi populare din care un element caracteristic îl formează şi ceramica.

b. CADRUL ISTORIC
Un istoric al evoluţiei societăţii omeneşti pe aceste meleaguri se
impune, materialul documentar fiindu-ne pus la dispoziţie de cercetările colectivelor ştiinţifice ale muzeelor judeţene din Reşiţa şi Timişoara. Prezenţa omului paleolitic în zona Porţilor de Fier şi pe tot
traseul Cazanelor ne face să ne gîndim că el nu a putut să ocolească
zona de care ne ocupăm, unde pînă în prezent nu s-au găsit urmele lui.
Emitem această ipoteză pe baza apropierii celor două puncte şi pe
faptul că condiţiile de locuire din această platformă carstică nu se deosebeau de locurile menţionate mai sus, unde avem descoperiri certe.
Culturile neolitice sînt bine reprezentate aici. Locuirea geto-dacă este
evidenţiată de ceramică şi unelte gospodăreşti, precum şi de izvoarele
scrise ce menţionează conflagraţia daco-romană. Ocupaţia romană împînzeşte teritoriul Caraş-Severinului cu castre militare şi puncte de
observaţie, capabile să menţină liniştea noii provincii imperiale. Aici a
fost Ţara lui Glad. In aceste fortăreţe naturale a putut el rezista invaziei maghiare. La 7 km de Potoc, în incinta cetăţii feudale de la Ilidia,
cercetările arheologice au scos la iveală cuptoare de ceramică de sec.
VIII-IX-lea e.n. Ocupaţia maghiară, turcă şi austriacă asupra acestei
zone a constituit o prezenţă politico-militară şi numai rareori elemente de
cultură populară ale acestor etnii au intrat în metisaj cu elemente de
cultură românească sau au format enclave distincte. Acest lucru se evidenţiază şi în ceramică, unde influenţele sint cu totul de suprafaţă (ne
referim la prezenţa motivului ornamental al lalelei, intilnit pe unele
vase din Potoc).

c. MATERIA PRIMA
Pe actualul teritoriu al comunei Slatina-Nera se află un deal fierăs
truit de mici conuri de dejecţie cunoscute de către localnici sub denumirea de „Văi" sau „La Vulturi". Faţă de nivelul actual de călcare al
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depresiunii unde se află dealul, el are înălţimea de aproximativ 300 m
şi lungimea de 700-800 m. Lutul de oale (aşa îl numesc olarii din
Sasca Română, Potoc şi Socolari) are în compoziţia lui un procent destul de mare de caolin. Se poate observa acest lucru după culoarea pastei
şi după faptul că la pipăit în spărtură pasta vaselor are afinităţi specifice
caolinului. Procentul mai mare de caolin se întîlneşte în lutul scos din
straturile de la aproximativ 3 m adîncime. Lutul de oale mai conţine
concreţiuni calcaroase, lucru care impune o operaţiune obligatorie în
procesul tehnologic, aşa-zisul „volţuit". Alte depozite de lut de oale din
apropierea centrelor de olari de care ne ocupăm sînt cele de la „Olăriţa",
de lîngă lacul Bei şi de la locul numit „La vale de sat". Din aceste
puncte se aprovizionau şi se mai aprovizionează puţinii olari rămaşi în
Sasca Română, Potoc şi Socolari.

d.

TRADIŢIA

De ciţiva ani, cercetările de suprafaţă şi săpăturile de control efectuate de Muzeul de istorie din Reşiţa au urmărit pe teritoriul actual al
satului Ilidia (situat la 6-7 km faţă de centrele noastre de olari) descoperirea unei cetăţi feudale sesizată aici de documentele scrise. Cu
acest prilej au fost colectate numeroase fragmente ceramice şi au fost
descoperite cuptoare de olari. Intregul complex se încadrează în secolele
al VIII-lea - !X-lea e.n. Cercetarea materialului din depozitele muzeului ne-a dus la convingerea că există analogii ce merg pînă la identitatea
între profilurile fragmentelor descoperite la Ilidia şi vasele lucrate în
centrele de olari amintite. Vasele de capacitate, îndeosebi chiupurile
lucrate la Sasca Română, Potoc şi Socolari au forma tradiţională a
oalelor-borcan de sec. VIII-IX-lea e.n., cu o buză teşită spre exterior,
gîtul scurt şi albiat şi corpul piriform. Pasta fragmentelor ceramice de
sec. VIII-IX-lea e.n. descoperite la Ilidia conţine caolin în cantităţi
apreciabile (credem că au fost folosite depozitele de lut de oale de la
„Olăriţa" şi „La vale de sat"). Decorul acestor fragmente, format din
benzi de linii incizate (executate cu piaptănul), a fost înlocuit de olarii
din cele trei centre cu benzile de linii pictate pe umărul sau pîntecul
vasului. Meandrele şi colţii de lup realizaţi astăzi de olarul Toc Gheorghe
din Sasca Română pe umărul ulcioarelor („cîrcegelor", cum le numesc
cei de prin partea locului) cu toate că nu mai sînt realizate în tehnica
inciziei, exciziei şi a incrustaţiei, ci sînt pictate cu cornul, rămîn totuşi
rudimente ale neoliticului acestor locuri şi care supravieţuiesc astăzi în
forme evoluate. Brîiele alveolare dispuse in spirală pe corpul vaselor
de capacitate şi pe capace (fig. 8) precum şi brîiele crestate ce vor să
imite funia sînt de tradiţia ceramicii geto-dacice.
8 ·- Studii

şi comunicări

de etnografie-istorie
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PEDO-CLIMATICE

Analiza repartiţiei solurilor pe teritoriul acestei micro-zone, a fertilor ne convinge că agricultura a avut şanse reduse aici. Existenţa
unor suprafeţe mari de redzine nu favorizează culturile agricole, iar
puţinele soluri brun-roşcate de pădure, situate la altitudini, nu dau posibilitatea cerealelor să se coacă. Pe valea Nerei sînt porţiuni care se
cultivă cu legume, iar pe coastele dealurilor întîlnim lanuri mici de
porumb şi viţă de vie. Păşunea ocupă suprafeţe mari, iar păstoritul la
sălaşe este dezvoltat. In prezent, populaţia activă este ocupată în procente avansate în industria minieră şi forestieră. Existenţa materiei
prime de bună calitate, tradiţia puternică şi condiţiile pedo-climatice
puţin favorabile agriculturii au înlesnit specializarea unor forţe de muncă
în domeniul olăritului. Anchetele efectuate au consemnat familii întregi
şi chiar cartiere ce-au avut ocupaţia de olari. Dăm pentru sprijinirea
argumentării un exemplu: Gheorghe Toc, născut în 1919 în Sasca Română, învaţă olăritul de la unchiul său, Ion Veselin zis Mihai. Veselin
învaţă olăritul de la tatăl său numit Ghila. In 1930 în Sasca Română
lucrau 30 de olari ale căror gospodării şi ateliere ocupau o stradă întreagă. Dacă comparăm cifra cu cei 476 de locuitori ciţi avea satul în
acel an, din care populaţia activă nu trecea de 35-400/0, ne dăm seama
de amploarea pe care o luase olăritul în Sasca Română. In Potoc şi
Socolari situaţia se prezenta la fel. Apropiaţi de puternicele centre de
olari de la Biniş şi Jupîneşti, olarii din centrele în discuţie reuşesc să-şi
păstreze note specifice în procesul tehnologic, în forme şi ornament.
lităţii

f. PROCESUL TEHNOLOGIC

I. V ol ţ uit ul

constituie prima lucrare din întregul proces şi se
imediat ce lutul de oale a fost adus de la sursă sau după ce acest
lut a fost lăsat o perioadă de timp la soare să se usuce. Prin volţuit se
zdrobesc bulgării mari şi chiar o parte din concreţiunile de calcar. In
alte centre din ţară această lucrare apare sporadic, pe cită vreme aici
ea este înscrisă obligatoriu în procesul de lucru, avînd repartizat din
atelierul olarului o încăpere separată (fig. nr. 1). Se întinde lutul de
oale în camera pentru volţuit, cameră care are o podea bine bătută
cu maiul şi se trece cu volţul de cîte ori este nevoie peste lutul întins.
Volţul se compune dintr-un cilindru de piatră sau beton (cele mai noi)
şi dintr-un aparat de tracţiune şi împingere (fig. 2). Lucrarea de volţuit
execută
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Fig. 1. Atelier de olar: a - atelierul cu roata olarului si soba
de locuit; b - cameră pentru volţuit şi grajd; c - „cuina" .~i
cuptorul de ars vase

Fig. 2. Voltul

115

Liviu

Mihăilescu

este făcută atît de bine incit după ardere pasta devine compactă iar
aspectul zgrunţlll"os la pipăit în spărtură nu apare.
II. C tL r ă ţi re a se execută după volţuit·, cînd lutul se cerne prin
ciurele (site de mărimi diferite) în albii de lemn, iar restlll"ile rămase
de la cernut se pun în oale de fontă (tuci) la înmuiat, după care din
nou se strecoară prin site în albia de lucru. In pregătirea pastei pentru
lucru, olarii din Potoc înainte de volţuit şi curăţare mai introduc un
proces. Este vorba de combinarea lutului de la „Olăriţa" cu cel de la
„La vale de sat". Procentele de combinaţie erau şi sînt lll"mătoarele:
3/4 lut de la „Olăriţa" şi 1/4 din punctul „La vale de sat". Ancheta
întreprinsă printre cei cinci olari din Potoc şi în special relatările lui
Ion Daş, cel mai bătrîn olar de aici, ne vorbesc despre faptul că lutul
de oale de la „Olăriţa" este foarte gras, iar celălalt nu are grăsime. O
analiză de laborator ar elucida poate acest procedeu destul de interesant·.
III. F r ă m în tare a se face în albie, la început cu mina, apoi cu
picioarele. După frămîntatul în albie lutul este scos pe laviţă şi se
continuă frămîntatul cu mina, rupîndu-se din masa lutului porţiuni mai
mici, numite de olari „buşi".
IV. Dospit tL l nu constituie o fază obligatorie în procesul de
pregătire. Aceasta, din cauza calităţilor bune ale lutului de oale. Unii
olari totuşi mai lasă lutul pe laviţă timp de o zi. Spun ei că în felul
acesta lutul devine mai plastic. In tot timpul zilei se acoperă lutul cu
o cîrpă udă.
V. Formare a se execută cu roata de picior prin aruncarea bulgărului de lut („buş mic") drept în centrul discului superior. Pentru
ulcioare (cîrcege sau bîrdace) fazele de lucru la roată sînt mai multe.
Modelarea vasului se face cu mina, trecîndu-1 prin toate formele, pînă
la forma finală. Toarta se ataşează ulterior.
VI. Usc are a se face la soare, cînd este pămîntul bun, sau la
umbră, vara. Vasele sînt aşezate pe un suport făcut din scînduri şi numit
aici „zăpod". După uscare vasele se ung unele cu humă albă iar altele
rămîn aşa. Vopseaua se dă pe vasul crud cu lingura, vasul fiind aşezat
pe roată şi învîrtit. După uscarea vaselor pe zăpod lll"mează ornamentarea unora cu cornul.
VII. Coacere a. Dacă nu se smălţuiesc, vasele sînt arse o singură
dată, operaţie care se numeşte „pîrlitlll"ă". Multe vase se smălţuiesc şi
atunci după prima ardere vasul este acoperit total sau parţial cu smalţ
şi se arde a doua oară. Smalţul este dat pe vas cu linglll"a, iar uneori
se introduce în recipientul cu smalţ întregul vas.
VIII. C tL p to T tL l. In mod obişnuit, cuptorul este amplasat în încă
perea din mijloc a atelierului, cînd acesta este compus din trei compartimente, iar cînd sînt numai două cuptorul se construieşte în „cuină".
Cuptoarele sînt· lucrate din cărămidă obişnuită, folosindu-se ca liant
pămîntul galben nisipos. Forma lor în general este bitronconică şi sînt
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1/16

JK,.

Fig. 3. Cuptorul de ars vase

încinse cu trei cercuri de fier. Gura de alimentare este tronconică. Deasupra vetrei de foc în interiorul cuptorului se construiesc două sau trei
bolţi semicirculare care separă camera de ardere de cea de coacere, iar
pe altă parte servesc drept suporţi pentru aşezarea vaselor în cuptor.
Cu toate că aceste cuptoare sînt lucrate pentru o ardere oxidantă, cînd
sînt acoperite se poate coace şi ceramică neagră. Prin menţinerea bolţilor
de separare a celor două camere, cuptoarele de aici amintesc de tipul
cuptoarelor preistorice cu grătar; menţionînd însă că prin formă şi
construcţie ele constituie o fază evoluată (fig. 3). Temperaturile obţi
nute prin folosirea lemnului de plop şi brad sînt de 750° -800°.
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g. FORME DE V ASE

Repertoriul formelor însumează peste 41 de tipuri, unele dintre ele
specifice centrelor respective. Se remarcă vasele cu profil în „S" alungit şi oala-borcan tronconică sau semisferică.
1. Forme întinse (străchini, tăiere, castroane platfonii) etc.
2. Forme de capacitate (oale, ulcioare, chiupuri, ceşti, cazane de
ţuică, puşculiţe).

3. Forme neregulate (săpuniere, tămîielniţe,
de călimară, figurine).

solniţe, suporţi

Fig. 4. Oale de lapte
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Fig. 6. Ulcior

Fig. 5. Birdac

Din categoria vaselor întinse străchinele au forma tronconică cu
buza tăiată drept şi rareori rotunjită, umărul sub formă de carenă şi
gîtul drept. In repertoriul vaselor de capacitate se remarcă oalele de
lapte cu profilul în „S" alungit, svelte, cu gîtul înalt şi albiat şi cu buza
evazată (fig. 4).
Ulcioarele au corpul globular, iar dintre ele în eleganţă se evidenţiază bîrdacul cu „muştiucul" dispus pe umăr (fig. 5).
Recipient de mare circulaţie şi cu diverse funcţiuni, chiupul are
scris de multe ori pe el cite o invitaţie de tip „reclamă comercială" (fig. 7).

h. ORNAMENTICA
Am amintit pe parcursul lucrării noastre despre nota tradiţională a
ornamentului, păstrată pe vasele realizate în centrele studiate. Remarcăm încă o dată persistenţa motivului geometric format din benzi de
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Fig. 7. Chiupuri

linii, meandre, colţi de lup, spirale, realizat cu ajutorul vopselei de
sau a smalţului prin procedeul cornului. In general, ornamentul
este conturat şi lipsit de elemente care îngreuiază, aerat. Ornamentul
este dispus în benzi şi situat pe umărul vasului, mai puţin pe pîntec şi
numai rareori ocupă întreaga suprafaţă a corpului vasului. Realizarea
este într-o manieră îngrijită, în special în centrul din Potoc. Pe ulcioarele din Potoc realizarea llllUi sistem ornamental floral este de-a dreptul
uimitoare. Imbinarea armonioasă a unor nuanţe de galben, maroniu
şi albastru realizează o cromatică interesantă (fig. 7).
pămînt

i. DESFACEREA

Varietatea de forme rezultată cîndva din caracterul închis al economiei acestei microzone a favorizat mai tîrziu cunoaşterea şi aprecierea produselor realizate de olari. Cu toate că aveau concurenţa puternicelor centre de la Biniş şi Jupîneşti, olarii din Sasca, Potoc şi Socolari
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F1ig. 8. Vase ornamentate cu brîu alveolar
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îşi vindeau produsele direct sau prin intermediari
ţene, nereuşind însă să depăşească limitele impuse

în toate satele bănă
la est de centrele de
olari din Oltenia, iar spre nord-nord vest nu au trecut mai sus de Arad.
Se spupe că ar fi existat cindva un drum al olarilor de aici prin pustă,
dar confirmarea certă nu o avem.
Majoritatea produselor erau folosite de locuitorii satelor din împrejurimi, schimbul făcîndu-se de cele mai multe ori în natură. Vasele
de capacitate erau vîndute pe cantitatea de produse cerealiere ce intrau
în ele. Fără a avea pretenţia rezolvării în mod exhaustiv a problemei
tratate, prezenta comunicare are scopul de a informa despre centrele
de olari studiate de noi într-un timp scurt.
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INTERIORUL TRADIŢIONAL DE PE VALEA BISTREI
COMUNA ZĂVOI (CARAŞ-SEVERIN)

Locuinţa tradiţională a ţăranului din comuna Zăvoi (jud. Caraş-Se1erin) a făcut obiectul cercetărilor noastre cu prilejul cursului de muzeografie de la Caransebeş din 20 octombrie - 14 noiembrie 1971. Datele
furnizate de noi privesc locuinţa ţărănească de acum 50-60 de ani,
din care doar cîteva exemplare au supravieţuit pînă astăzi, dindu-ne
posibilitatea unei ample cercetări a acestora.
Comuna Zăvoi este situată de-a lungul apei Bistra, fiind străbătută
de afluenţii săi, dintre care mai important este Bistra Mărului. Satele
din această zonă se încadrează în tipul aşezărilor adunate, spre deosebire die vechile aşezări de tip răsfirat ale căror UTme sînt săla
şele de astăzi. Se mai întîlnesc încă denumiri de Sălişte (Măgura), Skeon
(Zăvoi), Cetăţuia (Măru), care ne amintesc de fostele vetre ale acestor sate.
Locuitorii satelor cercetate în majoritate sînt români. In timpul regimului grăniceresc româno-banatic, satele au aparţinut companiei OhabaBistra, situaţia aceasta continuîndu-se pînă în anul 1872, cînd ele au
fost repartizate la Pretura din Caransebeş, judeţul Severin.
Nu se cunoaşte cînd a luat fiinţă satul Zăvoi, el fiind menţionat în
documentele secolului al XV-lea, iar satele Malu, Măgura, Măru, Voislova şi Valea Bistrei, componente ale comunei Zăvoi, în documentele
secolului al XIV-lea.
Locuinţa arhaică a ţăranului era construită din lemn de fag, apoi
piatră, iar recent din cărămidă crudă şi arsă.
Din 1222 de case existente în satele cercetate, 183 sînt de piatră,
343 din cărămidă crudă, iar restul din cărămidă arsă şi din lemn de
fag, acestea din urmă fiind exemplare foarte rare.

INTERIORUL DE PE V ALEA BISTREI
Interiorul de pe Valea Bistrei reprezintă tipul întîlnit în zona moncu cel din Valea Almăjului, culoarul

tană a Banatului, asemănător
Cerna-Timiş şi Clisura Dunării.
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Studiul interiorului s-a făcut plecînd de la elementele fundamentale
de structură şi anume: locul sursei de căldură, sistemul de încălzire,
prepararea hranei, locul amenajat pentru dormit, patul, prăjina (culmea), în funcţie de care sînt aşezate celelalte obiecte din încăpere, legă
tura cu mediul din afara locuinţei, uşi, ferestre etc. In acelaşi timp s-a
ţinut seama şi de legătura Banatului cu alte zone etnografice (Ţara
Haţegului şi Oltenia) şi de elementele comune existente între aceste
zone privind interiorul ţărănesc.
Gospodăria ţăranului1 de pe Valea Bistrei de acum 50-60 de ani
era formată din locuinţă şi dependinţe: şură, grajd, cocină de porci etc.
Ele erau amplasate în curtea interioară denumită „ocol", „voreţ" sau
„casa bătrînă". In această curte se intră prin poarta de lemn de la
stradă, care pentru siguranţă se încuia cu un drug de lemn sau fier,
şi mai tîrziu cu lacăt.
Vechea locuinţă era construită din lemn de fag 2 , din bîrne şi nu era
„văcăluită" (tencuită) pe afară. Avea acoperişul în două ape, bătut cu
şindrilă („preşchilă") de lemn sau ţiglă roşie.
Cel mai frecvent tip de locuinţă întîlnit în zona cercetată era acel
cu două încăperi, cu vatra liberă şi soba oarbă, la care se ajungea printr-un gang de lemn denumit „tîrnaţ" (fig. 1) care la casele mai vechi
lipsea. Prima încăpere era denumită „la foc", „la vatra focului" sau
mai nou „cuină", iar a doua „sobă", „casa de dormit" sau „casa dinainte", deoarece era orientată înainte, spre stradă. Denumirea camerelor
indică şi funcţia ce o are fiecare din ele în cadrul acestui tip de interior.
Interiorului cu două încăperi i se adaugă o a treia încăpere, „cămara" sau
„casa dinapoi", în care se păstrau alimentele. Sub cămară se afla
„podrurnul" (beciul în care se ţinea „răchia"). Vechea locuinţă cu o singură încăpere, polifuncţională, exista numai la sălaşe, în sate fiind
dispărută.
Dacă tîrnaţul

lipsea, direct din curte, prin uşa de lemn de cireş
care se închidea cu o „breavă" (miner) de fier,
se intra „la foc" sau „la vatra focului".
Vatra focului 3 era opusă uşii, fiind fixată în colţul care unea peretele
despărţitor de cel longitudinal din spatele casei. Era lată de 1,20 m şi
de 1,80 m lungime, făcută dintr-un rînd de cărămizi puse „pe lat"
(orizontal) una lingă alta, iar pe marginea vetrei cărămizile erau pe
verticală înfipte în „lungă". „La foc" sau „cuină" podeaua („vatra")
era de pămînt bătut şi la măturat se foloseau crengi de mesteacăn
curăţate de frunze. Gura sobei din camera de dormit era scoasă prin
peretele de cărămidă median, în vatra focului. După ce alimentau soba
cu lemne, cu o ţeavă de fier, numită „dudă", se sufla în sobă iar fumul
„crestată" (ornamentată),

1 Casă de cărămidă crudă cu grinzi de lemn, Zăvoi, nr. 155, ornamentată cu motivul
rozetei şi iederei. Casă veche, Zăvoi, nr. 24, construită în anul 1900, omamentatil.
sub geam cu douil. „roţi" rozetil. cu 8 colţuri şi iederil.. Casă veche, Zăvoi, nr. 49 şi 50.
1 „Noi am avut case de bîrne la părinţi", spune Mălăescu Elena (Lena), 78 ani, satul
Măru, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin. (casă veche de circa o sută de ani).
a Inf. Banceu Iordan, 60 ani, Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
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Fig. 1. Tîrnaţul casei bătrîneşti. „Culmea" de la tîrnaţ
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ieşea prin vatra focului direct în pod şi de acolo prin ţigla casei afară.
Pentru captarea fumului, la unele locuinţe s-a folosit şi coşul suspendat ce se afla deasupra vetrei, pe două grinzi, în direcţia focului. Coşul
era din cărămidă şi pe măsură ce se înălţa se strîmta şi se scotea deasupra casei. Tipul acesta de sobă, denumită şi sobă oarbă, a fost mult
răspîndit în zona cercetată, astăzi fiind pe cale de dispariţie. In locul
sobei de cărămidă, a apărut soba de tuci al cărei fum, prin „gura de
fier" (burlan), ieşea tot la vatra focului. Această sobă e denumită
„şpoiert" şi are plită pentru preparat mîncarea.
In casa de dormit, soba oarbă nu era lipită de perete. „La vatra
focului"4, podul era jumătate, pînă aproape de grindă, de care se lega
lanţul ce cu ajutorul cîrligului ţinea căldarea sau „bădicul" (tuciul) în
care se prepara „coleşa" (mămăliga); aproape de acestea se aflau „pirostăile" (un suport dle fier, pe care se sprijinea tigaia cînd ţ)iceau
mîncare) şi „cigania" (tigaie de tuci) (fig. 2). Laiţa era lipită de peretele
lateral opus celui median (prin care se trecea în casa de dormit) sau
uneori era şi lingă peretele opus intrării de afară.
Mobilierul întîlnit în această încăpere era „persăcul" 5 (dulap) din
lemn de fag făcut cu toporul, neornamentat sau cu ornamente crestate,
confecţionat la Bucova (fig. 3). El se procura în schimbul porumbului.
Se dădea plin cu porumb ştiuleţi o dată sau de două ori. In „persăc"
se ţineau blidele de lemn făcute tot în acelaşi sat. Erau blide de lemn
mari care se puneau la mijlocul mesei şi din care mînca toată familia.
Erau şi „tăn~fe" (farfurii) de lemn mai mici.
Masa mică pătrată6 cu patru-cinci scăunele de aceeaşi formă, din
lemn de fag, era nelipsită (fig. 4). Lada cu făină de mălai servea uneori
şi pentru păstrat alimente (mîncarea): oale cu lapte, brînză etc.
„Şofeiul" (vas de lemn pentru ţinut apa) stătea pe o bancă din lemn
cu stîlpi bătuţi în pămînt, care la suprafaţă se înălţau la cca. 50 cm.
„Şofeiul" era rotund, cu două torţi cu găuri şi două cercuri de fier.
Era ornamentat cu flori făcute cu fierul roşu. pirogravat. Erau aduse de
moţii din Brad de unde le procurau localnicii. Şofeiul cu apă se aducea
pe cap. Sub el punea „oblamnic", o cîrpă folosită şi la dus „cotoriţele" ('toşuri)
Ţesutul de tuci rotund cu mîner „de luat" (de prins) cînd se folosea,
era fabricat la Ruschiţa şi se găsea în apropierea vetrei, iar oalele de
lut de diferite mărimi erau atîrnate, „agăţate", la grindă, de cuie din
fier ţigăneşti sau de lemn de fag. „Culpătoriu" de pus „coleşa" (mămă
liga) confecţionat din lemn de fag, avea coadă cu gaură prin care se
trecea aţa cu ajutorul căreia se atîrna în cui la grindă. „Mestelnicul"
(melesteul) era din aceeaşi esenţă de lemn ca şi culpătorul. Aproape
de vatră se păstra troaca din lemn de fag pentru făcut mălai.

' Inf. Boldea Maria, 74 ani, Zăvoi, nr. 52, jud. Caraş-Severin şi Mălăescu Apostol, 65
Zăvoi, nr. 111, jud. Caraş-Severin.
5 Inf. Moica Petru Cătălina, 62 ani, sat Valea Bistriţei, nr. 84, com. Zăvoi, jud. Caraş
Severin.
1 Inf. Moica Atanasa, 64 ani, sat Valea Bistrei, nr. 44, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
ani,
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ornamentat cu motive crestate.

şi mătca"

(putinei de ales unt) se aflau în această încă
pe ea şi coadă, de care se ţinea cînd alegea untul.
60-70 cm, avînd 15 cm diametru. Se punea în
el laptele acrit şi după ce se bătea cu mătca se alegea untul. Ceea ce
rilmînea {„zara" sau laptele bătut), se mînca cu mămăligă sau mălai,
după mîncăruri de legume.
Pe perete se afla cite un „cuneri" de lemn de care atîrnau „disagii".
Atît mobilierul cit şi obiectele de uz care se aflau în această încăpere
deserveau din punct de vedere funcţional preparării hranei, păstratului
şi servitului ei.
ln podul deasupra căldării, a focului, se punea şi „targa" pe care
uscau fructele {„poamele") şi sămînţa din care se făcea „zăichinul". tn
pod se punea şi „slana" (slănina) la afumat.
Prepararea hranei se făcea la vatra focului7. Cele mai cunoscute
mîncăruri erau varza acră şi dulce,
mălaiul,
„pegmezul" (magiun},
„coleşa"
(mămăligă),
„pita" (pîinea), „păsula" (fasolea), „crumpeii"
(cartofi), „slana" (slănina de porc ·afumată). Porcul tăiat, după ce se
Mătca avea găuri
Bădîniul era înalt de

pere.

7
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pentru servitul hranet.

afuma în pod, se păstra în cămară, ca şi alte alimente. Mălaiul şi pita
se coceau pe vatra focului. După ce focul ardea suficient, jarul se dădea
la o parte, iar pe vatra încălzită se puneau frunze de hrean şi de varză.
Peste aceste frunze se aşeza mălaiul sau pita. Deasupra se punea ţes
tul de tuci iar pe el jarul. La copt· se lăsa una-două ore.
Podul casei de dormit la locuinţa cu două încăperi servea şi de
cămară. In el se ţineau cocenii, iar în lăzi mari făina de griu, de porumb
sau fasolea cu vreji cu tot. Tot în pod se ţineau şi diferite obiecte folosite în industria casnică textilă: furca de tors, pieptenii, urzitorii, răs
chitorii, scaunul de adunat „motche" (vîrtelniţa).
„Pîrlăul"B (ştiubeiul), folosit la „pîrluit" cu cenuşă şi apă fiartă că
măşile şi „măsaiul" de cînepă se ţinea în „şopru".
• Inf. Floarea

9 -

Studii

Mariţa,

şi comunicări

70 ani,

Zăvoi,

de etnografie-istorie

nr. 138,

Caraş-Severin.
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Din această importantă încăpere unde se prepara hrana, se trecea în
„sobă" prin uşa de lemn situată pe acelaşi perete cu gura focului.
Această încăpere avea lungimea de 4,5 m. şi lăţimea 5 m., egală ca
dimensiune cu vatra focului. Podul era de lemn denumit „cirim", iar
podeaua (vatra) de pămînt bătut sau mai tîrziu din „pongele" (scinduri)
de lemn.
La grinda de lemn, în casa de dormit, se punea busuioc, „o floare
sfintă", care păzeşte casa şi „care aduce noroc". De asemenea, se punea
şi cite un măsai ca să înfrumuseţeze 9 interiorul.
Pe peretele de la stradă, opus uşii, se aflau cele două geamuri egale
ca mărime, avînd dimensiunile de 1,32 m. X 1,11 m.
Distanţa dintre ele era de 61 cm. Pe peretele lateral, din curtea interioară, se afla al treilea geam, cam la capătul patului în direcţia lăzii
de lemn cu „ţoale".
Paturile 10 se fixau cu cite un capăt la peretele cu geamuri de la
stradă, ele fiind paralele cu lungul pereţilor. Paturile, de obicei erau
două, însă în funcţie de numărul persoanelor puteau fi 3-4. Erau confecţionate din lemn de cireş sau de brad, lungi de 1,92 m şi late de 1 m.
La capete patul avea „răstalniţă" (scîndură) înaltă de 68 cm. La fiecare
pat se afla cite o „bancă" (scaun) de aceeaşi lungime cu patul - 1,92 m.
şi lată de 35 cm 50 cm. (fig. 5). Scaunele erau cu picioare de lemn
şi aveau răstalniţă. Se confecţionau din lemn de cireş sau fag ca şi
patul. Pentru urcatul în pat se foloseau scaune, iar răstalniţa nu dădea
voie să cadă „pricoiţa" (pătura) de lină, cu care se acopereau noaptea.
Patul era înfundat cu scinduri de lemn. La capătul patului se afla lada
de lemn „cu pui" (crestată), unele exemplare fiind vechi de cca o sută
de ani. Avea picioare de lemn şi capacul drept. In ladă se păstrau „ţoa
lele" (hainele) de sărbătoare: „duruţ", „şubă albă", „cojoace", „măsai"
(prosop), „pricoiţe", „poneve" etc. (fig. 6).
Prăjinilell lungi cit peretele (4,50 m.) se fixau deasupra patului,
prinse de grindă cu cîrlige de fier, iar cea mică, de 3 m., era deasupra
sobei, folosind la uscat „ţoalele de port" (de lucru) (fig. 5). Prăjina era
răspîndită pe întreg teritoriul ţării noastre şi prin faptul că se găseşte
la tipurile cele mai arhaice de locuinţă, ea poate fi considerată ca element de veche tradiţie. Folosită în scopuri practice pentru uscat sau
agăţat hainele de lucru, în acelaşi timp ea avea şi o funcţie decorativă
în cadrul interiorului. Se întilneşte în Moldova, Transilvania (în unele
zone), Banat·, Oltenia şi Muntenia.
Patul ca mobilier cu formă specială apare mai tîrziu în locuinţa ţără
nească (sec. al XIX-lea) şi derivă în cele mai multe cazuri din patul
fix sau laviţa tradiţională. Lazăr Şăineanu, descriind aceste interioare,
spunea: „Mobila cea mai importantă în casele domneşti sau boiereşti era
divanul, un pat de scinduri înfundate, largi şi puţin ridicate, care nu
• Inf. Groza Brînduşa, 75 ani, sat Măgura, corn Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
Inf. Timişan Elena, 52 ani, sat Măru, nr. nr. 148, corn. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
11 Inf. Mălăescu Elena, 78 ani, sat Măru, nr. 125, corn. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
io
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lipseau din nici o cameră şi ţineau loc de pat, canapea, fotoliu, scaune,
toate pe atunci necunoscute" 12.
Masa mare cu „ladă" (sertar), denumit „puiul mesei", era de formă
dreptunghiulară, avea picioare de lemn şi se punea între geamuri, lingă
perete, în aşa fel ca să rămînă o distanţă între masă şi pat, „să se poată
trece, ca să vadă pe fereastă". Masa era acoperită cu „măsai numai cînd
venea preotul la „Ziua Crucii", „Bobotează" şi la alte sărbători. Deasupra
mesei era oglinda, (40 cm. X 50 cm.), agăţată într-un cui în perete, iar
deasupra oglinzii, ca decor, se afla un măsai de cînepă cu dungi („bete")
roşii, albe, negre. Culoarea neagră se scotea din scoarţă de arin şi „cără
boi" (piatră vînătă). Icoanele se aflau pe tot peretele cu geamuri. In
afară de icoane, pe perete puneau şi fotografii de familie cu rame,
„potrele".
Gruparea mobilierului în colţurile încăperilor pentru a crea un spaţiu
liber în mijlocul camerei, folosirea echilibrată a obiectelor cu caracter
ornamental, preocuparea pentru crearea unei ambianţe plăcute sînt specifice poporului nostru, indiferent de particularităţile sale zonale.

TEXTILE DE INTERIOR

Interiorul acesta arhaic era sărac în ţesături de interior, ele deservind doar funcţia utilitară a locuinţei. „Strujacul " 13 (salteaua) era confecţionat din ţesătură de cînepă în patru iţe, în care se punea „ghije"
de porumb (pănuşă); peste strujac se aşternea cite o „poneavă" de cînepă
(cearceaf), iar pentru acoperit noaptea se folosea „pricoiţa" (pătura), din
lină albă ţesută în patru iţe cu dungi negre făcute cu lină vopsită cu
anin şi „cărăboi". Se făcea din trei laţi de ţesătură trase la văiagă.
Pricoiţele se învăigau la piuă la Malu unde era apa curată. Se foloseau
mai nou şi pricoiţe în patru iţe, la care predomină culoarea roşie, cu
vîrste galbene, bleumarin, albe, verzi.
La sărbători mari, în unele case înstărite, paturile se acopereau cu
covoare ţesµte din lină şi bumbac, din două foi cusute la mijloc, ornamentate cu alesături - motiv „riate şi brîuri" - pătrate. La capete
avea brîu tricolor. Aceste covoare se ţeseau la Bucova acum patruzeci
de ani.
Covoarele artistic realizate, ornamentate cu motiv „coţche patrate",
adică romburi dinţate, „roate", cu brîuri pe margine, roate şi cu „ciocoţi"
11 Apud Georgeta Nataliţa Stoica, Organizana interiOYului locuinţei ţărăneşti româneşti
(lucrare de doctorat), Bucureşti, 1969, p. 22. (rezumat).
18 Inf. Floarea Albulescu, 65 ani, sat Măru, nr. 193, com. Zăvoi, nr. 193, jud. Caraş
Severin.
u Inf. Tuştean Maria, 79 ani, com. Zăvoi, nr. 54, jud. Caraş-Severin.
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(jumătate de roată},
săciu" (portocaliu},

aveau o cromatică vie, predominînd culorile „pier„foaca" (roz-deschis}, albastru, albastru „băl" (deschis}, galben, verde, alb pe fond negru. Aceste covoare se făceau la
Băuţar (fig. 7). Erau doi laţi cusuţi la mijloc: „Eu l-am cumpărat
de la Băuţar, acum patruzeci de ani" 15 •
Pernele erau din acelaşi material cu „strujacul". La locuinţele mai
vechi ele lipseau cu desăvîrşire. Acum 60 de ani nu erau penm: „Perini
n-au fost cind s-au căsătorit". Apoi au început să se facă cite una la
fiecare pat, lată cit patul.
Pe prăjinile de deasupra patului, la sărbători mari sau cînd veneau
peţitori la fete, se agăţau „ţoalele" bune (hainele): cojoace, cămeşi, şube,
duruţ, măsaie, pricoiţe. In funcţie de numărul acestor ţoale se aprecia
şi starea socială a proprietarului, prăjina îndeplinind, pe lingă funcţia
utilitară, şi pe cea decorativă, iar hainele ornamentau la aceste zile
interiorul. Pe perete nu se punea ţesături: „mobilă vom găsi, dar de
alea nu" 16 •
Ţoalele 17 se păstrau în lăzile de la capătul patului.
La fiecare pat
era cite o ladă. Mai tîrziu locul lăzilor l-a luat dulapul de haine („ormanul").
Interiorul casei ţărăneşti a avut o funcţie dublă, practică şi decorativă şi apare ca o entitate de sine stătătoare în complexul manifestă
rilor artistice şi culturale ale poporului român. Structura lui trădează
tipare tradiţionale cu un decor realizat din elemente uzitate de veacuri,
înfrumuseţat continuu de cei care-l făureau.
Vatra liberă este cel mai vechi sistem de încălzire întîlnit pe întreg
teritoriul românesc. De la vatra liberă prezentă în locuinţele descoperite
in săpăturile arheologice, la sistemele de preparare a hranei şi de încălzire cunoscute în locuinţele de ast·ăzi, s-a ajuns prin perfecţionarea
continuă a mijloacelor de încălzire a locuinţei şi de preparare a hranei.
Vatra liberă cu coş suspendat 18 este un element de influenţă mediteraneană pătruns la noi prin intermediul grecilor şi romanilor. Aşa se
explică prezenţa lui şi în sud-estul Europei, în Iugoslavia, Albania, Bulgaria ca şi la românii din Balcani. Acest sistem de încălzire întîlnit la
interiorul de Valea Bistrei este cel mai arhaic din ţara noastră, pe care-l
intîlnim şi în alte zone din Transilvania (Ţara Haţegului şi Pădureni)
construit în camera de locuit, iar în Oltenia şi Muntenia în tindă, ca
în Banat.
Soba oarbă apare şi în Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi Bihor, construită în camera de locuit alături de peretele despărţitor în care se
15 Inf. Sîrhu :.\Iaria, 47 ani, n{tscută în \"oislova, com. Z{1n1i, jud. Caraş-Severin. Covoarele le are moştenire <le la sciac-ra sa, Sîrbu Ileana, decedată acum 8 ani în vîrstrt de 60
ani; lnf. Bolclea :.\laria, 7-l ani, Zăvoi, nr. 52, jud. Carnş-Sc\·crin.
16 \"ezi nota
11.
" Inf. :.\foica Brîncluşa, 74 ani, sat l\fftru, c0111. Zft\·oi, jud. Caraş-Se\·erin.
1•
\.eorgeta Kataliţa Stoica, op. cit., p. 17.
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deschide gura de alimentare, cum s-a întîlnit pe Valea Bistrei, în Banat.
Soba oarbă întilnită în acest interior constituie o îmbunătăţire a unui
sistem arhaic de încălzire, ea fiind răspîndită în Bulgaria şi Iugoslavia.
Casa românească tradiţională, de proporţii echilibrate şi decor robust,
oferă în general un spaţiu de locuit modest. In organizarea spaţiului,
categoriile şi modul de organizare a pieselor de mobilier au avut un rol
primordial pentru satisfacerea armonioasă a cerinţelor de confort, cu
dorinţa amenajării unui interior plăcut, odihnitor şi frumos.

ElHILIA PAVEL, ANA POP, OTILIA GAROIU
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1.

OLARITULUI LA

BINIŞ (CARAŞ-SEVERIN)

CONSIDERAŢII

GEOGRAFICE-ISTORICE ASUPRA
LOCALIT AŢII BINIŞ

Localitatea Biniş este situată în nord-vestul judeţului Caraş-Severin,
la 5 km sud-vest de Bocşa, învecinîndu-se la sud cu localitatea Doclin,
la est cu Ocna de Fier şi la vest cu Tirol şi Fizeş.
Din punct de vedere geografic, Binişul se află într-o regiune de
dealuri (Dealurile Doclinului), la vest de Munţii Dognecei, bogaţi în
minereuri feroase. Reţeaua hidrografică este redusă; cu excepţia pîrîului Biniş, care trece prin mijlocul satului, nu există în apropiere nici un
alt curs de apă. Solul deluros, format din depuneri loessiene şi de nisip.
lutos nu este bun pentru practicarea agriculturii. E folosit ca păşune
şi fînaţe.

Vechimea vieţii omului în această zonă coboară pînă în epoci preistorice (epoca bronzului, epoca fierului) 1 • Cele mai multe descoperiri din
zonă datează însă din epoca romană. Şi azi se văd în apropierea Binişului urmele drumului roman Lederata Tibiscum, ce trecea pe b
vest de actuala localitate, în direcţia Berzoviei. Acestui drum localnicii
îi spun „Drumul Irinei" 2 •
După părăsirea romană, populaţia autohtonă se organizează în obşti
săteşti. Astfel de obşti au existat şi în Banat, în Voievodatul lui Glad
(sec. X) 3 • In secolul al Xi-lea, în aceste părţi bănăţene stăpînea Ahtum.
După cucerirea Transilvaniei şi a Banatului de Regatul maghiar, în
urma noii organizări administrative apar comitatele. Din anul 1200 e
atestat şi comitatul Caraş 4 •
Prima atestare documentară a Binişului, care făcea parte din acest
comitat, este din anul 1345, cînd papa se adresează printre alţii şi lui
Ludovic, voievodul de Biniş (Bivinis), pentru a solicita sprijinul în acţiunea de catolicizare a populaţiei autohtone 5 • De la această dată, locaB. Milleker, Delm, reg., I, p. 21 ; Rep. arh. al Rom. (ms.);
B. Milleker, Dtflm. reg., II, p. 20; Pesty, Kl'asso, II, p. 52; Chest. MB, nr.
227 (caiet nesemnat, nedatat).
1 Anonymus, cap. 24, 26, în Scl'iptol'es, I, p. 56-57.
' Şt. Pascu, Voievodatul, I, p. 134.
• Ibidem, p. 452.
1

1
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litatea începe să fie tot mai mult amintită în documentele vremii6 • In
1597, dintr-o diplomă a lui Sigismund Bathory, aflăm că Binişul e dat
în posesia lui Nicolae Neagu, nobil din Caransebeş 7 • Localitatea nu mai
e amintită pînă în anul 1650, cind dieta Transilvaniei declară Binişul
ca bun fiscal (Beninys) 8 • In 1717, o conscripţie aminteşte Binişul ca
avînd 48 de ca.se şi aparţinind districtului Vîrşeţ9 • Vatra veche a satului, la care se referă conscripţia din 1717, se afla undeva între actualul
sat şi Dognecea 10 , avînd numai case din lemn „situate în păduri şi strîmtorile munţilor" 11 • După spusele bătrînilor 12 , pe la 1750, satul a fost
mutat pe locul actual de către proprietarul său de atunci, Petru Neagu.
Dovezi scrise despre acest fapt nu există însă. Din punct de vedere de1 nografic, datele de care dispunem înregistrează o creştere continuă a
populaţiei: la 1839-1376 locuitori, la 1888-1704 locuitori1 3 . Această din
urmă cifră se pare a fi totuşi cam exagerată, sursa noastră nefiind atît
de sigură. Aceasta rezultă şi dintr-o comparaţie cu anii 1927-1928, cînd
date de arhivă, constînd din liste de recensămînt, înregistrează 1520
locuitori la Biniş 14 , din care majoritatea covîrşitoare o formau românii
- 1502 15 .
In prezent, Binişul numără 1268 locuitori şi are 325 de case. Această
scădere demografică faţă de perioadele mai sus amintite se explică prin
transferul continuu, în prezent, al unui număr tot mai mare de populaţie în zonele urbane şi industriale apropiate
(Bocşa, Ocna de Fier).
Din suprafaţa actuală a satului (1569,85 ha) 27,49 ha este teren intravilan, 870 teren arabil slab productiv, restul fiind ocupat de păşuni,
fineţe şi teren neproductiv 16 .
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Cu toate că documentele scrise încep să ne vorbească despre meşte
şugul olăritului la Biniş de la o dată mai recentă, ceramica produsă
la Biniş este de tradiţie veche, amintind prin forme de ceramica grecoC. Suciu, Dicţionar ... , p. 79.
Pesty, Krasso, III, p. 193 (cf. Ilieşiu, ms. MB, p. 55); I. Lotreann, Monografia
Banatului, I, p. 70.
8 Pesty, J(rasso, IV, p. 347.
9 I. Lotreanu, op. cit., p. 70.
10 Ilieşiu, ms. MB., p. 55.
11 I. Lotreann, op. cit., p. 70.
iz Ibidem.
1• Ilieşiu, ms. MB., p. 55.
u F. A. S. Caransebeş, fond Pref. Caraş, dosar 69/1927, f. 2 şi dosar 151/1927, f. 49.
16 F. A. S. Caransebeş, fond Pref. Caraş, dosar 151/1927, f. 49.
16 Aceste date le-am obţinut din Registrul cadastral al comunei Doclin.
1
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romană (blidele, chiupurile, capacele, oalele de lapte), iar prin unele
motive ornamentale de epoci mult mai străvechi (brîul alveolar - dacic,
valul - motiv ornamental din epoca bronzului1 7).
Motivul care a determinat apariţia şi apoi dezvoltarea meşteşugului
olăritului la Biniş a fost legat de condiţiile naturale: existenţa unor
pămînturi lutoase materia primă bună pentru lucrul oalelor - şi
lipsa de terenuri agricole. Ca oricare alt meşteşug şi olăritul s-a născut
în procesul diviziunii sociale a muncii, prin desprinderea de agricultură.
Parcurge şi el perioade de creştere şi descreştere în funcţie de evoluţia
în general a societăţii omeneşti, a mijloacelor de producţie în special,
ce produc schimbări asupra modului de trai al oamenilor. Cea mai
puternică specializare s-a produs în capitalism, o dată cu dezvoltarea
pieţei, cînd olarii au posibilitatea de a lucra tot mai mult, pentru vînzare. Olarii de la Biniş, după informaţiile culese de la olarii bătrîni1 8 ,
se duceau şi se mai duc cu oale cel mai mult „la pustă" (în zona de
cîmpie), de unde prin „troc" procurau cereale şi alte produse agricole
necesare traiului.
B. Slătineanu, interpretînd textul lui Griselini, care în a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea scria: „Bărbaţii se ocupau ... cu confecţio
narea vaselor de bucătărie, şi a altor lucrări de olărit pe care ei şi azi
le mai furnizează" 19 , afirmă că fără îndoială la acea dată „centrul de
la Biniş, care păstrează intacte atîtea tradiţii, va fi fost şi atunci în
floare. Numai în ultima vreme au început şi ungurii să facă olărie la
oraşe (Caransebeş, Lugoj etc.)" 20 •
Informaţiile documentare despre vechimea acestui meşteşug sînt într-adevăr foarte reduse şi de dată recentă. In 1927 existau la Biniş, conform unui recensămînt din acel an, 9 meseriaşi, fără a se indica şi specializarea acestora, dar fără îndoială că între ei intrau şi olari21 • Pe la
1930,. I. Ilieşiu afirmă că „printre ocupaţiile caracteristice, olăritul se
remarcă, aproape fiecare casă fiind un atelier de olar" 22 • In 1932 sînt
amintiţi cu numele, într-un repertoriu al localităţilor din judeţul Caraş,
4 olari la Biniş 23 • Dar, tot acum, B. Slătineanu, în studiul său asupra
ceramicii populare româneşti, spune că la Biniş erau 280 olari, toţi
români şi 200 de cuptoare de ars oale 24 • Considerăm datele culese de
Ilieşiu şi Slătineanu mai verosimile decît cele oferite de actele oficiale
ale vremii. Singura explicaţie ce se poate da faptului că aceste documente amintesc atît de puţin, sau aproape deloc despre olărit, este că

17 ~farcela Focşa, Ceramica populară românească cu val, în Reu. Muz„ 6/1973, p. 546.
1s Inf. Jura Gheorghe. Biniş, nr. 156, 76 ani.
19 Griselini, I st. Banatului, p. 111.
2o ll. Slătineanu, Studii, p. 172.
21 F. A. S. Caransebeş, foncl Pref. Caraş, <losar 151/1927, fila 49.
22 Ilieşiu, 111s. :\I II. p. 55.
2 3 A Jl!tnml
lir111a/11/11i, H>32, p. 1-16.
"' B. :-;1r1tineanu, Studii, p. 233.
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oamenii ascundeau faptul că sînt olari pentru a nu fi impuşi. Infororale culese au confirmat presupunerea noastră 25 •
La Biniş, ca de altfel şi în alte centre ceramice, meşteşugul s-a
transmis din tată în fiu, din generaţie în generaţie. Iată, ilustrat acest
fenomen, în două familii de olari: Iorgovan Stepan (75 ani) a învăţat
olăria de la tatăl său, Iorgovan Ioan (1868-1924), acesta de la Iorgovan
Mîndru, tatăl său, mort înainte de primul război mondial; fratele lui
Iorgovan Stepan, Iorgovan Gheorghe, decedat în 1974, în vîrstă de 77
ani, a fost şi el olar. In familia Stepan: Stepan Ionică (53 ani) şi fratele
acestuia, Stepan Stepan (56 ani) au învăţat olăria de la tatăl lor, Stepan
Ion (1888-1953), care la rîndul lui o ştia de la tatăl său, Stepan Lepa
(1860-1949), acesta de la Stepan Iova (1837-1925), care era fiul lui
Stepan Gruia, olar şi el.
In prezent, la Biniş, din iniţiativa Centrului judeţean de îndrumare
a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă şi a Şcolii populare
de artă din Reşiţa s-a înfiinţat un „Cerc al micilor olari", format din
elevi din clasele IV-VIII ai şcolii generale din localitate.
maţiile

3. MATERIA PRIMA

Olarii de la Biniş au locuri anume de unde extrag pămîntul necesar
lucrului la oale, locuri situate în apropierea satului.
Pămîntul folosit de olari este de două feluri: alb şi galben. Pămîntul
alb este deschis la culoare, conţine aluminiu şi caolin şi mai puţini oxizi
de fier. Ca aspect este nisipos („piesăcos"), are mai multă umiditate şi
de aceea se uscă mai repede. Din cauza nisipului e aspru la pipăit („îi
mai jilav"). Iată cîteva puncte de unde se procură acest pămînt:
- „Ogaşul Cărărilor", situat la nord-est de sat. De aici se extrage
pămîntul de la adîncimea de 8-9 m şi din galerii;
- „Dîmbul Cărării" sau „Cărări" aflat aproape de primul loc, mai
înspre sat, este un loc cu un pămînt foarte bun, ce se scoate de la
5-6 m adîncime;
- Pămîntul alb de cea mai bună calitate se extrage din apropierea
şoselei Bocşa-Biniş (în stînga ei), de pe Dealul Bocşei, la adîncimea
de 7-8 m.
- „Poiană" se numeşte locul situat tot în stînga şoselei Bocşa-Biniş,
la 3-4 km depărtate de sat;
- „Ogaşul lui Cucu" este <9 ripă adîncă de 8-9 m, la nord-est de sat,
de unde se scoate pămîntul din gropi săpate la adîncimea de numai
1-1,50 m;
H

76 ani.
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- „Grădină", la est de sat, locul de unde s-a scos pămînt din gropi
adînci de 4-5 m, cu un dimetru de 6--7 m. După informaţia unor
olari, de aici procurau, pînă în urmă cu doi-trei ani, un pămînt foarte
bun. Azi, practicarea în continuare a gropilor în acest loc e riscantă
din cauza densităţii foarte mari a gropilor, situate una lingă alta.
Pămîntul galben se foloseşte pentru lucrat vasele smălţuite („călă
sîte"). Este mai roşcat (conţine oxid de fier), mai gras, din cauza conţinutului mai mic în nisip („nepiesăcos''). Pentru utilizare nu se adaugă
nisip, pentru ca vasul rezultat să aibă o suprafaţă mai lucie („să rînjască
călaiul"). Acest pămînt se extrage din „Valea Rea", o ripă situată între
Dealul Bocşei şi Dealul „Gruni", în nord-estul satului, de la adîncimea
de 1 m. „Dealu Moşului", alt loc de unde se ia pămînt galben, e situat
în sud-estul satului.
Nisipul („piesăcul") se ia de obicei din locurile unde există pămînt
alb. Cel mai bun nisip se găseşte în locul zis „Din Coastă de la Şofra"
sau „La Sfonţi", situat în mijlocul satului. Dar s-a renunţat la a mai
scoate nisip de aici, pentru că s-au întîmplat mai multe accidente, cauzate de panta prea mare a terenului.
Coloranţii („fărburile") utilizaţi la Biniş sînt coloranţi naturali şi
coloranţi procuraţi din magazin. Culorile întrebuinţate la vasele nesmăl
ţuite („necălăsîte") sînt albul şi roşu.
Albul („albeala") se găseşte în pămîntul alb, la adîncimi mari (locurile „Cărări" şi „Grădină"). Se utilizează amestecat cu apă, pînă capătă
consistenţa unei paste.
Roşu („boiala") se găseşte tot în pămîntul pentru oale. Culoarea roşie
se obţine mai complicat decît cea albă. „Buşul" (bulgărele) de pămînt
se frige mai întîi pe plită, se rîşneşte, apoi se fierbe cu apă
pînă devine pastă. Se răceşte înainte de aplicare.
Smalţul („căla
iul ") folosit de olarii de la Biniş este transparent. Pentru smăl
ţuit se folosesc diferite materiale. In primul rînd, miniu de plumb, care
e o substanţă procurată din comerţ. Se mai foloseşte oxidul metalic de
plumb („litarga") de culoare albicioasă. „Călaiul" se poate „înmulţi" cu
piatră de calcar („o iau din drum"), care se aruncă în foc pînă devine
roşie, se ia apoi şi se aruncă într-un vas cu apă rece, în contact cu care
se despică. Se aleg părţile cele mai albe şi se macină (se rîşnesc), după
care se cern printr-o sită foarte deasă. Abia acum se amestecă cu „căla
iul" (4-5 linguri de piatră la 1 kg de smalţ), cu apă, rezultînd smalţul
ce se toarnă pe vasul respectiv.
Smalţul, după cum spun unii informatori, a început să se folosească
doar din primul deceniu al secolului nostru, aplicîndu-se mai mult pentru rostul său estetic, rezistenţa mai mare a vaselor smălţuite fiind dată
de fapt de dubla ardere la care sînt supuse (o dată vasul nesmălţuit,
apoi după aplicarea smalţului) 26 •
2•

Inf. Stepan

Ionică, Biniş,

nr. 57, 53 ani.
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4. UNELTELE OLARULUI
Vom prezenta uneltele în ordinea utilizării lor.
a. „Carliţa" sau „trochiţa" este din lemn de salcie, scobit la mijloc,
de formă ovală. Se foloseşte la transportul pămîntului de afară în atelier, pentru a fi pregătit de lucru. Cu ea se transportă odată aproximativ
25 kg de pămînt.
b. Sita („sita") se cumpără de la ţiganii - sitari, la tîrguri. Se foloseşte la cernut nisipul.
c. „Secera" sau „coasa" este un fragment dintr-o coasă („frîntă dintr-o coasă"), cu ajutorul căreia se taie în felii „buşul" de pămînt, pentru înlăturarea impurităţilor ce le conţine.
d. Maşina de tăiat pămîntul este compusă dintr-un suport de lemn,
cu patru picioare, masiv. Deasupra acestui suport e fixată, transversal,
maşina propriu-zisă, constînd din: doi cilindri (diametru =
5-6 cm)
metalici, acţionaţi printr-un dispozitiv de roţi dinţate cu rulmenţi, la
un capăt al unuia din cilindri fiind fixată o manivelă, prin învîrtirea
căreia ambii cilindri capătă o învîrtire spre interior ( 1. f" ). Această
maşină se foloseşte la tăiat pămîntul, înainte de a fi frămîntat. Pămîn
tul se introduce între cei doi cilindri care, dată fiind apropierea foarte
mare dintre ei, nu permit să treacă decit pămîntul foarte fin. Această
unealtă a fost adusă la Biniş abia prin deceniul patru al secolului al
XX-iea, împrumutîndu-se de la olarii nemţi din jurul Timişorii.

e. ROATA

Se foloseşte instalată
formată din două discuri
rezistent la umezeală, cel

DE

FACUT

OALE

în atelierul olarului, în faţa ferestrei. Este
de lemn („roţi"), de preferinţă lemn de nuc,
mare jos („aia de învîrtit"), cel mic sus, unite
printr-un „fus" (ax), care înainte vreme era numai din lemn de carpen.
Azi se folosesc roţi cu axul metalic. Axul de lemn se introduce în cele
două discuri, fixat în cite un orificiu de formă patrată, fixarea făcîn
du-se cu „pene de lemn". Discul de jos se „cercuia", adică se prindea
într-un cerc metalic, pentru a avea rezistenţă mai mare.
Roata propriu-zisă era fixată de scaunul („scamnul") de formă alungită, pe care stă aşezat olarul în timpul lucrului. Scaunul, cu cca. 10 cm
mai jos decit roata, are patru picioare aşezate oblic, pentru o cit mai
mare stabilitate. Cele două picioare din faţă au la partea inferioară
practicate cite două orificii, în care se fixează o bucată de lemn de formă
ovală („tălpiţa"). Pe acestea îşi aşează olarul picioarele după ce a imprimat viteza necesară roţii. Baza picioarelor din faţă este unită de o
„lăceaţă" (o bucată de scîndură) numită „punce", în mijlocul căreia e
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practicat un „lăcaş" cu un orificiu mic la mijloc, în care se aşează
vîrful „fusului" după ce a pătruns discul de jos. Inainte, roata era imobilă, din cauză că fusul nu era fixat în „punce", ci în pămînt. In locul
respectiv se îngropa pe jumătate o cărămidă arsă puternic („flaştorită"),
iar pe ea se învîrtea un „zăpar" (cui metalic), fixat în vîrful „fusului".
Locul cărămizii era luat uneori de o bucată de lemn de salcim îmbibată în gunoi din grajdul animalelor, ceea ce-i dădea foarte mare rezistenţă.

Fixarea roţii de scaun se face prin intermediul „cingăriţei". Aceasta
e formată din două bucăţi de lemn, avînd tăiat în fiecare cite un semicerc, prin aşezarea celor două bucăţi de lemn faţă în faţă, rezultînd
„lăcaşul" în care e prins axul. Celălalt capăt al „cingăriţei" e fixat de
scaun.
Roata se acţionează prin învîrtirea „roţii" de jos cu ambele picioare
de la stînga la dreapta, mişcarea de rotaţie transmiţîndu-se celei de sus,
prin intermediul axului, unde cu mîinile se modelează vasul.
f. Piaptănul „piepcenu" este o bucată de lemn de carpen, cireş sau
fag, fără nervuri, de formă dreptunghiulară sau patrată, cu un orificiu
central pentru a fi mai uşor de ţinut în mină. Se utilizează la modelarea formei, iar cu colţurile se realizează valul (zig-zagul, fig. 1).

Fig. 1.

Fig 2.
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g. „Fusul" (fig. 2) este simplu, confecţionat din lemn de tei, ascuţit
la un capăt, iar la celălalt mai lat. Este lung de 13-15 cm. Partea mai
ascuţită se foloseşte la făcut găuri la gura „cîrceagului", partea mai
lată pentru tăiat ţîţa şi gura cîrceagului de pe roată, după modelare.
h. „Cureluşa" este o bucată de nojiţă, ce se foloseşte pentru făcut
canalul pe mănuşa cîrcegelor.
i. „Potlogul" este o bucată de piele de formă dreptunghiulară, folosit
la finisarea buzei vaselor.
j. „Pana" (pensula) pentru vopsit, şi-o confecţionează olarul din păr
de porc, fixat de o bucată de lemn. Ea se foloseşte la ornamentarea cu
culori a vaselor.
k. „Drodul" este o bucată de sîrmă, lungă de 30-35 cm, la capete
învelită în „dîrză" (bucăţi de pînză veche), servind la tăiatul vaselor de
pe roată cînd sînt terminate.
1. „Hîrbocul cu mozgală" (strachină cu barbotină) e aşezat în dreapta
olarului, pe o bucată. de scîndură în continuarea scaunului, în el cură
ţindu-şi mîinile în timpul modelării.
Pentru vasele smălţuite se folosesc în plus: lingura de lemn, cu care
se toarnă smalţul pe vas; rîşniţa de piatră, folosită la rîşnitul „pietrei cu
călaiul".

5. EXTRACŢIA PAM!NTULUI

Intrucît toate locurile de unde se lua pămînt bun pentru oale sînt
situate în izlazul comunal, nu se plătea nimic pentru acest pămînt. Azi,
aceste terenuri aparţin C.A.P.-ului, dar sînt neproductive (nu sînt bune
nici pentru păşune) şi deci olarii se folosesc şi în continuare de ele.
In mod obişnuit, pămîntul se scotea din gropi, iarna. Se înţelegeau
între ei mai mulţi olari („ortaci"), care se duceau şi însemnau locul respectiv, a doua zi fiind cu toţi prezenţi la scosul pămîntului.
Uneori se intra în gropi la adîncimea de 7-8 sau chiar 10 m. Pentru evitarea accidentelor, din loc în loc, în adîncimea gropii, se introduceau „şipci" (crengi groase) pe margini, pe care se coborau oamenii.
Cel din fundul gropii săpa cu „săponiul" şi umplea carliţa, care ajungea
la suprafaţă fiind dată din mînă în mînă. Tot pentru evitarea accidentelor, în timpul cît se scotea pămîntul din groapă nu se vorbea. Pămîn
tul scos se încărca în „cocie" (căruţă) şi se ducea acasă. Timpul necesar
acestei operaţii este de o zi.
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· 6. PROCESUL TEHNOLOGIC

a. Pregătire a lutului. Pămîntul adus acasă e depozitat în curte,
pe categorii (alb, galben), într-un loc anume, zis „lutiţă": o împrejmuitură de nuiele, aşezată de obicei lingă un gard. După ce a stat afară
timpul necesar (s-a uniformizat din cauza vînturilor, a ploilor), se aduce
pe rînd în „sobă" (atelierul olarului), cu carliţa. Aici, pămîntul se face
un „buş" mare („a buşi pămîntul"). Pămîntul mai rău, cu piatră prin
el, „se taie în coasă": se urcă pe un scaun mic şi se taie în felii verticale, pentru a simţi şi înlătura eventualele impurităţi. Se strînge din
nou la un loc, urmînd a fi trecut prin maşina de tăiat, sub care s-a
cernut dinainte un strat de 1-1,50 cm de nisip. Se cerne apoi nisip pe
vatră (înainte pe piele de viţel), se aşează buşul, care se calcă cu piciorul
stîng, de jur împrejur, se adună şi iar se întinde, de atîtea ori pînă
cînd olarul consideră că e bine „frămîntat" (are rezistenţa necesară pentru lucru). E bine ca pămîntul pregătit să fie lăsat o zi pentru a se
„jilăvi" (întări), altf.el nu rezistă la lucru, fiind prea moale.
Timpul necesar pregătirii a două „carliţe" de pămînt este de 2-3
ore. Din această cantitate se pot lucra: 15-20 oale de 3 l; sau 25-30
cîrcege „de izvor"; sau 50-60 blide; sau 80 „cîrceguţe" sau bîrdăcuţe.
b. Lucratul o alelor. Vasele nesmălţuite şi cele smălţuite se lucrează la fel. Momentele lucratului la roată diferă de la o categorie de
vase la alta, în funcţie de dimensiuni„ formă, ornamente, ca urmare şi
timpul realizării unui vas variază de la o categorie la alta.
Olarii de la Biniş consideră cel mai uşor de lucrat blidul şi oala
„de pene" (de flori). Cel mai complicat sînt de lucrat „bădîniul" (untarul), „ciupul" (chiupul), oalele mari „adause", care se lucrează în două
etape: mai întii, partea inferioară a vasului (fundul şi jumătate din
pereţi), apoi, partea superioară (pereţii şi mănuşa). Unii olari consideră cel mai greu de lucrat „fedeul" (capacul vaselor), pentru că cere
îndemînare şi experienţă 27 • Capacele realizate la Biniş amintesc de capacele perioadei Latene 28 şi de epoca romană29 •
Ca exemplificare pentru felul în care se lucrează un vas am ales o
„oală
albă românească de fiert", care întruneşte în general momentele
importante ale modelării oricărui vas.
1. Olarul ia din „buşul" mare de pămînt atît cit consideră el necesar
pentru vasul respectiv. n bate în palme, trecîndu-1 dintr-o mma
într-alta, pînă capătă elasticitatea dorită. Pregăteşte mai mulţi astfel
de „buşi", pe care-i aşează alături.
07
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Inf. Dada Ioan, Biniş, nr. 250, 61 ani; Iova Ioan,
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2. Olarul ia un astfel de cocoloş şi-l trînteşte pe roată, după ce înainte
a imprimat viteză roţii cu picioarele. !şi înmoaie apoi mîinile în
„hîrbocul cu apă" şi udă pămîntul.
3. Strînge buşul cu ambele mîini pentru a-l centra şi totodată îl şi
înalţă. Apoi îl apasă în jos cu degetele mari şi îl scobeşte puţin la
mijloc.
4. Acum începe adîncirea formei cu cele două degete mari apăsînd în
interior, cu restul palmelor sprijinind din exterior vasul.
5. Imediat începe să înalţe şi să lărgească vasul, să-i subţieze pereţii:
palma stingă, cu excepţia degetului mare o ţine în interior, întinzînd
lutul (niciodată nu se află în interiorul vasului mina dreaptă); mina
dreaptă, la exterior, urmăreşte cu vîrful degetelor păstrarea aspectului rotund al formei.
6. Oala se unge iar cu apă şi se dă forma gîtului: cu mina dreaptă se
apleacă pereţii oblic în afară, în timp ce cu mina stingă se apasă
gîtul spre interior.
7. Se înalţă şi mai mult vasul, ţinîndu-se degetele în poziţia descrisă
la punctul 5. Se foloseşte acum şi „piepcenu", apoi, ţinîndu-se mina
stingă în interior pe fundul vasului, cu arătătorul mîinii drepte se
curăţă lutul din jurul vasului.
8. Se dă formă oalei, înălţînd-o iar cu mîinile: mina stingă în interior,
în exterior mina dreaptă urmăreşte mişcarea în sus a mîinii stingi,
subţiindu-se pereţii.

9. Acum se face „burta" (pintecul) oalei: mina stingă la interior, cu
degetele îndoite, împinge în afară pereţii vasului în partea centrală,
în timp ce, cu dreapta, în exterior, se păstrează forma rotunjită a
vasului. Dacă olarul consideră că e necesar, se finisează cu pieptenul
şi în interior.
10. Se face fundul vasului, curăţindu-se din nou, de astă dată cu vîrful
piaptănului, cu ajutorul lui trasindu-se şi un şănţuleţ între vas şi
roata mică.
11. Urmează decorarea vasului cu „farbă".
12. „Mănuşa" (minerul) se face după ce vasul e gata „fărbuit". Se ia
un „buş" de pămînt în mina stingă, cu dreapta înmuiată în apă întinzîndu-se lutul pînă se obţine o fîşie lungă de cîţiva cm, care apoi
se taie de restul lutului între degetele mijlociu şi arătător ale munu
drepte. Mănuşa oalelor de la Biniş se fixează fie din dreptul buzei,
fie mai jos, niciodată supraînălţată, întotdeauna curbată în unghi
drept. Pentru rezistenţă, la partea superioară a mănuşii, între aceasta
şi peretele vasului se aplică un buton, iar la barz;a mănuşii prin apă
sare cu degetul rezultă o alveolă.
13. Vasul e desprins de roată, tăindu-se cu „drodul" fundul vasului, iar
apoi se prinde cu palmele de partea inferioară şi se aşează pe poliţă,
la uscat.
Cîteva operaţii în plus se execută la confecţionarea unui „circeag".
Acesta are citeva elemente ce se cer realizate separat.
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Mănuşa cu ţîţă a ulciorului se obţine astfel: pînă la un anumit
punct se realizează la fel cu a celorlalte categorii de vase (vezi punctul 12); canalul mănuşii se obţine prin introducerea în lungul acesteia a
unei „nojiţe", care la partea inferioară se introduce în peretele vasului
găurit cu fusul. Peste „nojiţă" se aplică o bandă îngustă de lut, care
prin apăsare cu degetul se fixează de mănuşă, după care nojiţa se scoate,
rezultînd tubul. Ţîţa, obţinută din bucata de lut aşezată iniţial pe roată,
cu ajutorul „fusului", se fixează pe „mănuşă", în dreptul găurii lăsate
după scoaterea nojiţei.
Din cele arătate mai sus reiese că la Biniş mănuşa cu ţîţă a ulciorului se face altfel decît în alte centre de olărit ca: Glogova 30 , Jupîneşti,
Lugoj, de unde şi aspectul diferit al mănuşii ulciorului de Biniş - mai
plat - faţă de al mănuşii ulciorului din centrele mai sus amintite tubular, cilindric.
Gura cîrceagului, la fel ca şi ţîţa, se lucrează din „buşul" iniţial,
după înălţarea lui (punctul 5), apoi se taie cu „fusul" şi se aşează alături,
urmînd a se adăuga vasului după ce acestuia i s-a dat forma finală.
Gura cîrceagului fiind trilobată, după fixarea ei, olarul îi dă această
formă prin împingerea spre interior a gurii cu degetul mic de la mina

dreaptă.

Din cele arătate mai sus rezultă ca, m mare, tehnica confecţionării
ceramicii la Biniş e aceeaşi cu a altor centre de olarii din ţară, utilizînd
acelaşi tip de unelte. Este şi aceasta o dovadă a unităţii culturale a
poporului român, manifestată şi prin acest meşteşug.

FORME

ŞI FUNCŢIONALITATE

Ceramica produsă la Biniş, după afirmaţia unor specialişti, alături
de ceramica celorlalte centre din Banat, dar şi din Bihor, este o ceramică
de tradiţie greco-romană31 , avînd ~i. elemente ale ceramicii greco-romane32 •
Ceramica de Biniş este o ceramică utilitară, ca urmare formele
sale au rămas, în general, neschimbate de-a lungul anilor. ln forme, cel
mai mult se observă tradiţia romană: străchinile, ulcioarele trilobate,
vasele mari de capacitate („ciupurile").
Repertoriul formelor de vase ce se produc la Biniş însumează 12 tipuri,
unele dintre ele specifice acestui centru, distingîndu-se în cadrul fiecărui tip mai multe variante. Numeroasele variante sînt rezultat al unor
T. Bănăţeanu, Ceramica din Glogova, p. 26-27.
B. Slătincanu, Studii p. 309, 349.
Corina Nicolescu, Paul Petrescu, Ceramica tradiţională rMnâneasc11. E<l. :Meridiane,
Buc., 1974, p. 10.
10

31

„
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influenţe ulterioare, ţin de fantezia omului, de unele nevoi momentane, de preferinţe.
Se va observa, de exemplu, că în cadrul unor tipuri de vase există
foarte multe variante, care sînt foarte apropiate ca formă, chiar identice, ele rezultînd din preferinţa unui grup de oameni pentru unele
sau altele dintre ele (ex. olcuţe după Hiteaş şi Racoviţă, olcuţă după
Cîrpa şi Borlova, olcuţă după Zorlenţ). Sau, formele sînt identice, existînd mici deosebiri în privinţa motivului ornamental: diferite de la o
variantă la alta, dispunerea lor (blidele). Alteori, variantele rezultă din
diferenţa de dimensiune între un vas şi altul (cîrcegele, bîrdacele, oalele).
ln cele mai multe cazuri, funcţionalit·atea lor este aceeaşi (cîrcegele pentru adus şi păstrat apa).
Criteriul adoptat în clasificarea ceramicii de la Biniş în 12 tipuri a
fost cel al formelor şi funcţionalităţii.
Se disting două categorii mari de forme: a. forme întinse; b. forme
de capacitate.

I. FORME lNTINSE

Această categorie cuprinde următoarele tipuri de vase: blidele,
„cinerele", „cipsîile pentru crumpei", „cigănile cu fedeu", „frigările".
A. Blidele. Forma lor este de veche tradiţie 33 , tronconică, cu buza
înaltă de 1-2 cm, verticală (fig. 3). Prezintă mai multe variante:
a. blid de cotoroage (piftii);
b. blid de Moşi „după tîrgul Caransebeş";
c. blid de Moşi după Zorlenţ. Aceste blide se folosesc primăvara
foarte de timpuriu, „la Moşi", cu o săptămînă înainte de „zăpostit"
(postul Paştilor), cînd se mănîncă numai „cotoroage". Cei din jurul
Caransebeşului preferă blidele ornamentate simplu, prin stropire sau
cu „şîruri" (linii); cei de la Zorlenţ cele cu decor mai bogat: „stale",

„brăduţi".

d. blid de mîncare, de dimensiunea unei farfurii normale, folosit
de altfel pentru mîncat din el.
e. blid de servit la masă, de dimensiuni mai mari, se foloseşte la
diferite ocazii (botezuri, nunţi) pentru servit mîncarea la masă.
f. blid mare de „sprijonit" este blidul de dimensiunile cele mai mari,
utilizat· la păstratul unor alimente de provenienţă animală (cîrnaţi proaspeţi, jumări).

u B.
2-3.
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Fig. 4.

Frigări

B. cine re le, forme întinse, de dimensiuni reduse, deosebindu-se de
blide prin pereţii uşor curbaţi şi buza răsfrîntă spre interior. Se fac
cinere pentru cotoroage, mai mari, cinere pentru „tormac" (hrean}, mai
mici.
C. Cip s îi l e pe n t r u „c rum pe i" (cartofi}, de formă tronconică,
se folosesc la prtjit cartofii sub ţest.
D. Ci g ă ni cu f ed eu. Sînt vase de formă tronconică, cu două
mănuşi şi cu capac. Se folosesc pentru pregătirea mîncării.
E. Frigări l e, de formă ovală, la un capăt cu o mănuşă, la celălalt
buza prezentînd un cioc pentru scurgerea grăsimii, se folosesc la prăjitul
„crumpeilor" cu carne. Se smălţuiesc la interior (fig. 4).

II. FORME DE CAPACITATE

De diferite dimensiuni şi capacităţi de la „olcuţele" de
pînă la cele de 20-30 1 (oale „adause") au în general aceeaşi
formă pîntecoasă de sus pînă jos, gîtul scurt, gura largă, cu buza răs
frîntă în afară, oblic, sau aproape în unghi drept, fundul avînd aproximativ acelaşi diametru cu gura (în special la vasele mari, de fiert,

A. O al e l e.

0,5 1
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pentru a primi pe o suprafaţă cit
mai mare căldura). Sînt nesmălţuite.
Cele mai mici (pînă la 3-4 1) au
doar o mănuşă, celelate avînd cite
două, dispuse pe diametru.
După funcţionalitate acest tip de
vase le putem împărţi în oale pentru pregătit hrana şi oale pentru
păstrat.

Oale pentru pregătit hrana sînt:
oalele româneşti pentru fiert (oală
de Oraviţa tip românesc de 10 l,
oale româneşti de fiert de 5 1, 3 1,
1,5 1), toate se folosesc cu capac;
oale nemţeşti pentru fiert (oală de
Oraviţa tip nemţesc, oale nemţeşti de
fiert de 5 1, de 1,5 1). Şi acestea
au capac; oale „adause", de 20-30 1,
se folosesc la nunţi, la botezuri,
pentru fiert „sarme" (sarmale). Sînt
foarte pîntecoase, aproape sferice
(fig. 5).
Dintre oalele pentru păstrat fac
parte oalele de lapte, („suloane"},
Fig. 5. Oală mare „adausă" ·
de forma literei „S" alungită, cu o
mănuşă, laterală, cu buza înaltă,
dreaptă. Ele amintesc de o formă a ceramicii romane3 4• Se folosesc
pentru păstratul laptelui proaspăt şi pentru acritul lui.
Oalele „de dus mîncarea la cîmp" au forma generală a oalelor de
Biniş, dar au mănuşa dispusă peste gura vasului (îmbăierată). Se folosesc, după cum arată şi denumirea lor, la transportul mîncării la cîmp,
în timpul lucrului. Funcţionalitatea lor a determinat această dispunere
a mănuşii, pentru comoditate şi siguranţă în timpul transportului.
„Olcuţele", de dimensiuni reduse, cu capacitate de pînă la 1 1 (cele
mai mici fiind de 0,40 1) se foloseau pentru păstrat vinul, pentru băut
apă din ele. Se disting şi aici cîteva subvariante: a. olcuţă românească,
cu gîtul mai înalt şi mai suplu, cu buza dreaptă; b. olcuţă nemţească,
cu gîtul scurt, buza răsfrîntă oblic în afară; c. olcuţă pentru Hiteaş şi
Racoviţa; d. olcuţă pentru Zorlenţ; e. olcuţă pentru Cîrpa şi Borlova.
Aceeaşi utilizare o au şi „bocalele de Zorlenţ", dar care au o formă
diferită de a olcuţelor: jumătatea inferioară bombată, partea de sus,
tronconică, cu partea mai largă în sus, gura prezentînd un cioc, realizat
prin apăsare cu degetul. Au o mănuşă laterală.
84
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B. „C i u pul" (chiupul)

smălţuit

nesmălţuit

pentru

se
stratul peste

utilizează

Biniş

sau

păs

a
prin
ornamentul în relief (brîu alveolar) de
vechile forme greco-romaneas. Chiupurile de la Biniş sînt înalte, bombate în regiunea umerilor, cu două
mănuşi, gîtul lung, buza înaltă de
2-3 cm cu un şănţuleţ de jur împrejurul său, pentru fixat capacul
(fig. 6).
C. „C i u pa" are o formă alungită,
gîtul înalt, buza răsfrîntă drept, în
afară, cu mănuşă laterală. Are capacitate de cca. 3 1 şi se foloseşte la
dusul şi păstratul apei în gospodărie.
De aceeaşi formă, dar de dimensiuni
mult mai reduse este „ciupiţa".
D. „C î r ce a g ul" (ulciorul are forma cunoscută a ulcioarelor produse şi în alte centre ceramice (Jupîneşti, Lugoj, centrele din Bihor,
Fig. 6 . „Ciup"
Glogova) cu mici deosebiri în privinţa curburilor (mai accentuate la
Biniş, mai ales la produsele mai vechi), a dispunerii mănuşii (în unghi
aproape drept), gîtul suplu, gura trilobată, frumos accentuată. El se
foloseşte la păstratul apei în casă: cîrceagul de „sută" de 7 l; pentru
dus apa la cîmp; cîoceagul de izvor, cîrceagul de izvor după tîrgul
Caransebeş, cîrceagul de plivit. Cîrgeguţul (de 0,50 1) e folosit de copii
şi pentru a fi dat de pomană la „cei 44 de mucenici".
E. B î r dacul este asemănător ca formă cu cîrceagul, cu deosebirea
că are gura rotundă, are „ţîţă", dar fixată pe umărul vasului, vis-â-vis
de mănuşă. Poate fi smălţuit sau nesmălţuit şi se foloseşte pentru păs
trarea „oloiului de oloiniţă" (de floarea soarelui). Bîrdăcuţul se dă de
pomană la „cei 44 de mucenici".
F. Ciurelele (fig. 7) au formă asemănătoare cu a cîrcegelor, cu
deosebirea că gura lor are un cioc la fel cu a bocalelor. Pot avea sau
nu ţîţă pe mănuşă. „Ciurichele" sînt de dimensiuni mai mici. Ele sînt
cumpărate de cei din zona localităţilor Ciacova, J ebel, Deta, Gătaia,
pentru păstrat apa.
iarnă

a

la

cărnurilor,

murăturilor.
El
aminteşte
formă şi fnucţionalitate, prin
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Fig. 8. Blidini.

Fig. 7. Ciurea

G. „B ă d în iul" (untarul) e un vas înalt, de o formă aproape cilindrică. Prezintă două măn~i dispuse pe diametru. în partea centrală, în
poziţie orizontală. Are capac cu butonul găurit, pentru introducerea lemnului („bitul") de „făcut untul" (fig. 8).
Din cele prezentate mai sus se poate spune că ceramica de la Biniş
se caracterizează prin frumuseţea formelor rezultate dintr-un simţ al
proporţiilor, prezent şi în cazul fiecărei forme în parte.
In afara vaselor propriu-zise, la Biniş se mai produc şi alte categorii
de obiecte ceramice. Acestea sînt: a. „buduroane pentru şpoiere (burlane
pentru sobe), de formă cilindrică, uşor strîmtate la un capăt pentru a
intra unul în altul; b. „cucii" - jucării pentru copii, reprezentînd o
pasăre stilizată: c. călimări pentru cerneală s-au lucrat în trecut, azi
nu se mai fac. Ultima realizare de acest fel este din 1927, an scris pe
un obiect dintr-o colecţie particulară a unui olar din Biniş. A fost lucrată
de olarul Stan Gheorghe, decedat 38 ; puşculiţe de bani (,,pix"), de formă
sferică, la partea superioară cu un buton înalt, cu un orificiu lateral
pentru introdus monede în ea. Azi nu se mai lucrează.
H
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Ornamentul ceramicii de la Biniş este simplu, liniar, conturat, lipsit
de elemente ce îngreuiază. Ornamentul e dispus în benzi şi situat pe
umărul vasului, pe gît, pe pîntec şi foarte rar pe întreaga suprafaţă
(la vasele de dimensiuni mari: oale „adause", „ciupuri", „bădîni"). Realizarea motivelor ornamentale se face într-o manieră foarte îngrijită.
1. „Brîul cu pămînt lipit şi călcat cu degetul" - brîul alveolar este ornamentul cel mai vechi. Se întîlneşte pe „bădîni", oalele mari
„adause", „ciupuri", „frigări". Pe vasele de dimensiuni mari se aplică
două brîie, cu dublu scop: estetic şi utilitar (măresc rezistenţa pereţilor).
De multe ori, după aplicare ele se dau cu „farbă" albă sau roşie. Alveolele se succed, de cele mai multe ori, la intervale de spaţii egale, alteori,
după un grup de 5-6 alveole urmează o porţiune de brîu simplu, apoi
iar alveole ş.a.m.d.
2. „Sîrul", linia continuă albă sau
roşie, sau mai multe linii paralele,
se realizează prin pictare cu pensula. Se întîlneşte pe toate categoriile
de vase.
3. „Cocîrlăul" (valul) este un motiv ornamental vechi, din epoca bronzului37. La Biniş există mai multe
tehnici de realizare a lui: prin pictură cu „pana", rezultînd valuri ample, largi, cu degetul (fig. 9) prin
mişcarea arătătorului mîinii drepte
în sus şi în jos pe o linie dinainte
trasată cu „farbă". Există apoi o serie de variante ale valului: valul lat
dublu obţinut dintr-un val realizat
cu degetul, pe mijlocul căruia s-a
trecut apoi cu „vîrful piepcenului"
care a şters vopseaua, apărînd una
sau două linii drepte pe mijlocul valului iniţial; valul foarte strîns, avînd
aspectul unei linii în zig-zag, realizat cu colţul pieptenului (fig. 1).
4. „Pupii", punctele albe şi roşii,
pictate cu pensula. Se zice că „dai
pupi la cîrceag". Se întîlnesc la toate
Fig. 9. Ornamentarea cu degetul
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tipurile de vase, dispuşi în linie continuă, grupaţi mai mulţi la un loc,
alternînd cu intervale goale, dispuşi în formă de val.
5. „Pestriţîtura" e tot un motiv „din bătrîni", constînd dintr-un arc de
cerc cu deschiderea în sus, avînd la mijloc un „pup" mai mare.
6. „Stale". Sînt steluţe mici realizate cu vopsea în interiorul blidelor,
pe ciurele.
7. Motivul „brăduţului" este singurul motiv vegetal întîlnit în ornamentica ceramicii de Biniş. Se pictează pe blide.

8. Stropirea vasului cu
La vasele

smălţuite

farbă albă şi roşie.

se întîlnesc alte ornamente decît la cele

nesmăl

ţuite.

1. Angoba, vopseaua albă, se aplică pe vas cu „ciocul", pe lutul
umed, înainte de prima ardere.
2. „Cocîrlău" făcut cu „fusul" prin incizie.
3. „Sîrul" făcut tot prin incizie cu „fusul".
4. ,Jmpunsături cu fusul" sînt puncte incizate pe „mărgeaua gîtului"
la bîrdac („mărgeaua = locul unde gîtul şi gura se întîlnesc, rezultînd
un fel de muchie).
5. Smalţul se aplică după prima ardere a vaselor, urmînd apoi a se
mai arde odată, pentru fixarea smalţului.
încă

USCA TUL OALELOR

După ce au fost lucrate oalele se pun la uscat, pe poliţele instalate
în atelierul olarului, prinse de tavan. Au nevoie de o uscare lentă,
pentru a nu crăpa. Cind sînt aproape uscate, se pot scoate afară, însă,
la umbră. După ce gura vasului s-a albit, semn că a început să se usuce,
se infoarce vasul cu gura în jos pentru a se usca şi partea inferioară.
Durata perioadei de uscat variază de la un anotimp la altul: vara patrucinci zile, iarna şapte zile.

ARSUL CERAMICII

1. Cuptorul de ars oale. Forma cuptorului de ars oale de la Biniş a fost
întotdeauna aceeaşi: tronconică, fără vatră organizată38 , de tradiţie foarte
indepărtată 39 •
•• B. Slătineanu, Studii p. 214, fig. 72, p. 215.
•• FI. Bobu Florescu, Un centru necunoscut de ceramică roşie lustruită de veche tradiţie
din Maramureş, în AMET, 1959-1961, p. 53; Arta populară românească, Ed. Acad. R.S.R„
Buc., 1969, p. 544.
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Fig. 10. Cuptorul lui Ion Jura.

Materia primă folosită la zidirea unui cuptor era, în trecut, piatra
(lespezi de stîncă) (fig. 10), astăzi folosindu-se cărămida crudă şi foarte
rar piatra. Ca liant s-a folosit şi se foloseşte pămîntul.
Pentru ridicarea unui cuptor se lucrează o zi, olarul construindu-l
singur. Este instalat în curte, indiferent în ce loc, pe cît posibil aproape
de atelierul de lucru. Se face mai întîi o fundaţie de piatră de 20-30 cm,
continuîndu-se în sus cu cărămidă. Grosimea peretelui este aceeaşi pe
toată înălţimea sa şi e egală cu lungimea unei cărămizi (cca 30 cm).
Peste pereţii din cărămidă, în interior şi în exterior se lipeşte un strat
de pămînt amestecat· cu pleavă, pentru a face priză mai bună. In timpul
cît nu se ard vase, cuptorul se acoperă cu un acoperiş mobil, care să-l
ferească de distrugere pe vreme rea. In partea inferioară a cuptorului,
imediat la nivelul solului, se lasă două guri de foc, de formă patrată,
pentru alimentarea cu lemn a cuptorului. Mărimea cuptoarelor variază,
fiecare olar calculînd-o în funcţie de numărul de oale pe care vrea
să le ardă.
In trecut nu toţi olarii aveau cuptor şi atunci aceştfa se angajau
să lucreze la cei cu cuptor („lucră năimiţi" zilier plătit), Azi, toţi au
cuptor, unii chiar două cuptoare (unul mai mare şi altul mai mic).
2. Arsul oalelor.
După ce s-au uscat, vasele se aduc afară pentru a fi clădite în cuptor.
Nu se ard niciodată oale de acelaşi fel, ci de mărimi diferite, pentru a
permite focului să le pătrundă pe toate. Iată cum se umple un cuptor:
olarul intră în cuptor, alte două persoane dîndu-i vasele, pentru a face
„cracii cuptorului", constînd din oale introduse una într-alta „proptite"
(sprijinite) de jur împrejurul cuptorului, lăsîndu-se loc liber între şirul
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de oale şi cuptor, pe unde să se introducă lemnele pentru ars. Un
coridor se lasă şi pe mijlocul cuptorului de la o gură de foc la alta,
în rest, clădindu-se va.sele în diferite poziţii, pînă în partea de sus a
cuptorului, cu puţină boltă. Se acoperă apoi cu cioburi de vase arse. Se
face un foc lent în faţa cuptorului, la ambele guri. Timp de trei-patru
ore se întreţine acest foc, la trecerea cărora se observă cum flacăra se
îndreaptă spre gura cuptorului, semn că vasele sînt atît de încălzite
incit atrag căldura degajată de lemne. Acum, se introduc treptat lemnele în părţile laterale ale cuptorului, pe centru. Timp de o oră ard
aceste lemne, după care jarul rezultat se scoate, introducîndu-se alte
lemne. Această operaţie se repetă cam de două ori. ln momentul în
care la partea superioară a cuptorului apare flacăra albăstrie, vasele
sînt „coapte", focul se lasă să se stingă. Cînd cuptorul e complet răcit,
vasele se scot aiară.
Vasele smălţuite, după cum am mai spus, se ard de două ori. Prima
ardere decurge la fel cu cea a vaselor nesmălţuite. La a doua ardere ele
sînt supuse după ce s-a turnat smalţul peste ele. Dacă se aplică smalţul
pe vasul crud acesta se înmoaie şi nu rezistă la clăditul în cuptor. Se
pot totuşi „călăsî pe crud" porţiuni reduse din vas, ca decor. La arderea
vaselor smălţuite, temperatura din cuptor e mult mai ridicată. Oalele
trebuiesc scoase „prin foc", cu ajutorul unor cîrlige metalice, înainte
de răcire, pentru a nu se lipi unul de altul.

7. DESFACEREA PRODUSELOR

Am arătat de la început că olarii binişeni lucrează ceramică pentru
a fi vîndută în tîrguri, pe sate. Ei lucrau desigur şi pentru cei din sat,
aceştia veneau acasă la olar şi îşi alegeau vasele de care aveau trebuinţă.
Transportul vaselor spre piaţa de desfacere se făcea şi se face cu
„coşia" cu boi. De coviltirul carului, ca reclamă, se agaţă cîteva vase.
Olarii plecau cu cîteva zile înainte de ziua tîrgului respectiv, în
funcţie de distanţa ce-o aveau de parcurs. Olarul nu pleca niciodată
singur la drum, ci împreună cu „femeia" (soţia), cu copilul, iar la tîrgurile mari (Timişoara) se pleca în grup de 18-20 0 coşii de oale de
Biniş"4o. Cei ce nu aveau căruţă plecau cu cei ce aveau („mai înstăriţi").
Alţii dădeau „în parte coşia": adică plata pentru acest împrumut se făcea
prin împărţirea venitului realizat pe oale. Dintre cei săraci, unii se
duceau „cu oale în circă" (în spate) peste deal, la Dognecea.
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Inf. Avram Ioan,

Biniş,

nr. 29, 68 ani.

Meşteşugul olăritului

la

Biniş

Inainte vreme, pînă prin deceniul al doilea al secolului XX-lea, după
unui olar bătrîn 4 1, drumurile olarilor de la Biniş duceau
spre sud, peste Dunăre, pînă la Vîrşeţ, Biserica Albă, Panciova, Kikinda.
In aceste părţi se cumpărau mai ales ciurele.
1. Unul dintre drumurile olarilor de la Biniş este spre Caransebeş
- Măru - Marga şi în sud spre Mehadia, numit de ei „în sus". Aici
vindeau mai mult oale de fiert, cîrcege şi mai puţin oale mari, pentru
că se mergea mai mult primăvara.
2. Un alt drum este cel spre Tormac - Jebel - Sacoşu Turcesc Sînmihai - Timişoara. In perioada tîrgurilor mari de la Timişoara (primăvara de timpuriu la „zăpostit", vara - la Sf. Maria, în 15 august,
în decembrie) se venea aici cu blide şi cinere de cotoroage, cîrcege şi
cîrceguţe, untare, oale mari „adause". In drum spre Timişoara, olarii
vindeau şi prin sate oale.
De la Timişoara, un alt drum o lua spre nord-vest, pe la Biled Satchinez - Sînpetru Mare - Sînnicolau Mare. Adeseori ei ajungeau
pînă la Vinga. Acest drum e numit de olari „la pustă" (zonă de cîmpie).
3. „La vale" este drumul spre Buziaş - Hiteaş - Lugoj - Făget.
Se mergea cu olcuţe, iar în timpul verii, în preajma „rugilor" (hramul
bisericii) cu oale mari „adause", blide de servit la masă, blide de mîncare,
necesare la fiert şi servit „goştii" (oaspeţii).
4. „Drumul Oraviţei", duce înspre sud, prin Dognecea - Ticvaniu
Mare - Grădinari - Oraviţa. Aici se vindeau vase de capacitate, atît
populaţiei româneşti, cit şi celei germane.
5. La Bocşa şi la Reşiţa se mergea foarte des cu oale pe piaţă. Se
vindeau oale de lapte, „cigării", blide, bîrdace mai mult smălţuite.
Se pot acum nota care sînt punctele limită pînă la care ajungeau
olarii de la Biniş:
în nord-vest: Vinga - Sînnicolau Mare;
- în sud: Oraviţa;
- în nord: Făget;
- în sud-est: Mehadia.
Vînzarea produselor ceramice de către olari se făcea pe bani, în
zonele de deal, de munte (Caransebeş, Marga) şi pe produse agricole
(griu, porumb, secară, mazăre), dindu-se un vas pe cantitatea de cereale
ce intra în el sau pe dublul capacităţii acestuia, în anii în care recoltele
erau mai bogate.
De obicei olarii „se givăneau" (se înţelegeau) între ei încotro s-o
apuce cu vasele, la tîrguri, pentru a evita concurenţa, şi în funcţie de
zonele în care se duceau lucrau şi vasele. Pentru că se lucra foarte
mult la cerere. Spre exemplu, Jura Ion lucrează mai mult „ciurele"
şi le vinde în zona Ciacova Gătaia; Iova Ion vinde la Caransebeş,
blide şi cîrcege de izvor.
informaţiile

u Inf. Jura Gheorghe,

Biniş,

nr. 156, 76 ani.
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CONCLUZII

Din cele prezentate mai sus rezultă că ceramica de la Biniş, se inteprin toate aspectele sale, ceramicii populare româneşti. Procesul
tehnologic propriu-zis, formele, cromatica, ornamentica sînt caracteristice mai multor centre, aparţinînd toate ceramicii roşii nesmălţuite.
Numai în Banat există alte patru centre ce prezintă analogii cu cel de
la Biniş: Caransebeş, Lugoj, Jupîneşti, Birchiş.
Cîteva elemente specifice centrului Biniş (forme, motive ornamentale) sînt o dovadă a continuării unor tradiţii locale mai vechi.
Demn de admirat este faptul că la Biniş, din iniţiativa Centrului
judeţean de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de
masă şi a Şcolii populare de artă din Reşiţa, a luat fiinţă un „Cerc al
micilor olari", cuprinzînd copii din clasele IV-VIII ai şcolii generale
din localitate, condus de olarul Stepan Ionică. Rezultă clar dorinţa ultimilor olari, care au învăţat meşteşugul acesta transmis din tată în fiu,
de a nu lăsa să dispară această artă.
grează,

MARIA PETROVSZKY
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BISERICA DE LEMN DIN

CĂPĂT (TIMIŞ)

Intre puţinele biserici de lemn ce se mai păstrează în Banat, biserica
de lemn din Căpăt este, fără îndoială, una din cele mai interesante ca
tip şi sistem de construcţie şi una din cele mai controversate în ceea ce
priveşte data ridicării.
Satul Căpăt este situat la 8 km distanţă spre nord-est de staţiunea
balneo-climaterică Buziaş, în marginea pădurii Dumbrava, ce odinioară
făcea parte din vestiţii codri de stejar ai Silagiului, care pînă la sfîrşitul
veacului al XVIII-lea acopereau o suprafaţă de cîteva mii de hectare în
jur. Acest lucru a facilitat o dec5ebită amploare a construcţiilor în lemn,
de la biserici şi case, pînă la cele mai diverse instalaţii şi unelte de
tehnică ţărănească.

In curtea
chea biserică
lui". Biserica
stoborî" (fig.

bisericii noi din Căpăt, construită la 1925, se păstrează vede lemn a satului, cu hramul „Adormirea Maicii Domnueste construită din bîrne de stejar, în aşa-zisul sistem „în
1), în care se renunţă la bîrnele lungi în favoarea bîrnelor

Fig. 1. Biserica de lemn din

Căpăt (faţada

de sud)
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Fig. 2, Jgheaburi,

săpate

în

talpă şi

Săcară

în

cunună

pentru fi:catul stilpflor

scurte şi fasonate perfect, obţinîndu-se în acest mod avantaje constructive
importante: pe de o parte se putea mări substanţial spaţiul interior al
bisericii, iar pe de alta se· obţinea o mai bună adel;"enţă·· intre cununile orizontale, rezolvînd ·astfel una- din cele' '.mai grele probleme puse de construcţiile în ie.ni.Ii şi anume problema curentului. Din loc în loc bîrnele sînt
încheiate „în căţei" prin intermediul unor stîlpi verticali („şoşi"), ce prezintă nişte şanţuri săpate cu dalta şi în care se i.ntroduc capetele birnelor.
Aceste şanţuri sînt numite în zonă „vişluituri". La rîndul lor, aceşti stîlpi,
ce formează un adevărat schelet vertical pe întregul perimetru al bisericii, sînt p:rinşi iii jgheaburi. săpate Jos în tqlpă, .şi sus în cunună (fig. 2).
Asemenea ·jgheaburi · sîrit numite,
satele dirt, jurul · Buziaşuluf, ·Lugoj ului şi Făgetului „pie", iar în jurul Detei şi Ciacovei, precum şi în

în
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Fig. 3. Planul bisericii din

Căpăt

zona cîmp1e1 bănăţene, „cuiburi" 1• In acelaşi sistem a fost construită şi
biserica din lemn din Curtea, la care o inscripţie ne indică anul ridicării
17942 •
Tot în secolul al XVIII-lea şi în cimpia bănăţeană existau biserici de
lemn construite după sistemul „în stoborî". La Cebza chiar, s-a păstrat
o asemenea bisericuţă în cimitirul satului, ce îndeobşte e numită „mănăs
tire". La Satchiez e atestată la sfîrşitul secolului al XVIII-lea o asemenea biserică3 •
Sistemul de construcţie „în stoborî" sau „în şoşi" (cum e numit în
Ardeal) îl întîlnim şi la o mulţime de case ţărăneşti, păstrate mai ales
în zonele de munte şi de deal, dar şi în sate de cimpie, aşa cum e bună
oară casa nr. 705 din Jebel, ridicată pe la 1820-1830 şi adusă în acest
an la secţia în aer liber a Muzeului Banatului.
Apărut la mijlocul secolului al XVIII-lea, sistemul de construcţie „în
stoborî" devine tot mai des utilizat spre sfîrşitul aceluiaşi secol, pentru
ca în secolul al XIX-lea el să nu mai fie precumpănitor, aceasta datorită
exploatării neraţionale a pădurilor de stejar, practicată de fiscalitatea
austriacă, ceea ce duce la scumpirea excesivă a lemnelor de construcţie.
Dispoziţia planimetrică este cea obişnuită a bisericilor de lemn româneşti: pronaos, naos, şi altar, desfăşurate pe axa E-V (fig. 3). Pronaosul are dimensiunile interioare 3 X 6 m, deasupra tăvănit. Tavanul e prevăzut cu un sistem de grinzi longitudinale şi transversale, cu menirea
de a susţine turnul. Patru stîlpi de lemn fac trecerea spre naos, ale
Acest sistem constructiv a fost surprins şi pentru Transilvania, de colegul Pompei
Transilvaniei, în lucrarea sa Contribuţii la studiul aşezări
Cîmpia Transilvaniei, în AMET, pe anii 1965-1967, p.
166 şi 170.
2 N. Corneanu, }',fonografia eparhiei Caransebeşului, Caransebeş,
1940, p. 246.
3 „Analele Banatului", an. II, iulie decembrie 1929, fasc. 3, p. 97.
1

Mureşanu de la Muzeul etnografic al
lor şi construcţiilor ţărăneşti din

11 - Studii

şi comunicări

de etnografie-istorie
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Fig. 4. Detaliu de

Săcară

susţinere

a

bolţii

cărui dimensiuni interioare sînt: 7,20X6 m, boltit deasupra cu
cilindrică longitudinală, construită din scînduri late de brad
Absida altarului e poligonală, avînd raza maximă de 3,5 m.

o boltă
(fig. 4).
Perimetrul exterior al altarului e format din 6 laturi egale (adică 1/2 dintr-un
dodecagon), prezentînd tendinţa evidentă spre planul semicircular; e acoperit prin şase triunghiuri sferice tot din scîndură. Iconostasul împreună
cu uşile împărăteşti s-au păstrat în stare bună. Biserica are două uşi:
una în faţada de vest, alta tăiată în peretele sudic al naosului, confecţionate din şipci de stejar dispuse în romburi concentrice. Dispoziţia ferestrelor este următoarea: două la pronaos, patru la naos şi trei la altar,
de dimensiuni 75 X 85 cm. Pardoseala e doar din pămînt bătut. S-au
păstrat fragmente din vechea talpă, fiind înădite cu scoabe de fier; doar
la faţada apuseană talpa a fost înlocuită cu o grindă nouă, iar pentru
a o feri de intemperii ultima restaurare a protejat-o cu un strat subţire
de beton. La exterior, bîrnele pereţilor sînt împunse peste tot cu sfredelul, iar în găuri introduse mici cuie de lemn cu rostul de a prinde şi a
fixa tencuiala, pentru că înainte de ultima restaurare biserica era tencuită la exterior, deşi, aşa cum vom vedea mai jos, iniţial ea a fost
tencuită doar la interior. Şarpanta acoperişului în trei ape are o înclinare destul de domolă. Deasupra pronaosului începe un turn prismatic
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Fig. 5. Isus Pantocrator -

fragment de pictură de pe bolta naosului

Fig. 6. Isus în fata lut Pilat - fragment de pictură de pe bolta
naosului

Fig. 7. Coborîrca ele pe cruce - fragment de
pictură ele :r:e bolta naosului

Fig. 8. Fragment de

pictură religioasă

de la iconostas

Biserica· de lemn din

Căpăt

de scindură, de proporţii reduse comparativ cu dimensiunile bisericii,
acoperit la fel ca întreaga biserică, cu şindrilă. Turnul are pe cele patru
feţe cite o fereastră tăiată în arc semicircular şi acoperită cu jaluzele.
Cuiele de lemn sînt prezente peste tot. Doar renovările recente au adus
cuie şi scoabe de fier la îmbinări şi înădiri. La vechiul acoperiş chiar
şi şindrila era bătută în cuie de lemn 4 •
Prin dezvoltare planimetrică, proporţii, sistem de construcţie şi detalii, biserica de lemn din Căpăt se situează în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Cu toate acestea, privitor la ridicarea bisericii sînt
mai multe păreri în literatura istorică a Banatului. Unii propun ca dată
a ridicării prima jumătate a secolului al XIX-lea5 . Alţii, pe „Sematismul
Episcopiei Caransebeşului", propun ca dată anul 1736 6 •
In arhiva parohială din Căpăt se păstrează în original un document
foarte important, a cărui lectură nu mai suscită nici un dubiu asupra
anului ridicării bisericii. E vorba de un „inventarium" al bisericii, redactat în chirilică la data de 31 decembrie 1816, în vremea episcopului Ştefan
A vacumovici al Timişorii. Actul e semnat de protopopul Teodorovici al
Buziaşului şi de parohul din Căpăt, Ioan Popoviciu, martori fiind: chinezul Căpătului, Trăilă Goloşie, împreună cu epitropul Ioviţă Birăescu strămoşul lui Gheorghe Birăescu, cel che5tionat de noi şi cumătrul Ioan
CrisnicuF. Iată în traducere ce reiese din acest inventar: „ . . . biserica
iastă făcută din lemnu, dinlăuntru ei văruită, dinafară nu (iată deci că
iniţial în exterior n-a fost tencuită, n.n) din jos nepodită, cu şindrilă acoperită ... lungimea bisericii eastă 7 kloftori şi 5 şuci naltă un kloftor, 3
şuci, lată 3 kloftori şi 7 şuci şi s-au făcut în anul 778 ... "
Datele furnizate de un inventar întocmit la numai 38 de ani de la
construirea bisericii nu pot fi puse la îndoială. De altfel, în matricolele
parohiale din Căpăt, primul preot apare la 1779, în persoana lui Gavrilă
Popoviciu. Antimisul bisericii este şi el sfinţit la 12 august 1779, aşa
cum rezultă din inventar: „ ... antimisul iastă acoperit, sfinţit în anul
779, august, 12 zile pe domnul Escălenţie Moise Putnic, care au fost
episcop Timiş orii ... "
Privitor la ferestre şi uşi, inventarul ne spune următoarele: „ ...ferestri în altar sînt trei şi în mijlocul bisarăcii şase, cărora lungime este
• Inf. Gh. Birăscu, 88 ani, Căpăt, jud. Timiş.
• Borovsky Samu, Temesvdrmegye tortinete, Budapesta (f.a.), p. 54-55.
8 Szentklaray
Jeno, A Csandd egyhazmegyei plt!bdnidk Tifrtinete, Timişoara, I, 1898;
N. Corneanu, op. cit„ p. 191; Răspuns la chestionarul istorico-arheologic al Muzeului bănăţean,
mai, 1958, manuscris, Muzeul Banatului cu nr. inv. istorie, 604, indică anul construcţiei
1736. Aceleiaşi păreri i se raliază recent şi V. Ţigu, Tradiţie şi artă bisericească în Banat,
ln „Mitropolia Banatului", an. XIX/69, nr. 7-9, p. 438.
7
A se vedea şi C. Pascu, Din trecutul bisericii din Căpăt, Timişoara, 1939, extras din
„ Brazdele bănăţene". p. 4- 8.
8 Dr. Gh. Cotoşman,
Vechile antimise din bisericile Arhiepiscopiei Timişorii şi Carnnsebeşului,
în „Mitropolia Banatului", an. XVII/7, nr. 4-6, p. 282, spune că antimisul
bisericii din Căpăt s-a sfinţit la 11 august 1779, de episcopul Moise Putnic, dar că acest
antimis s-a imprimat la Viena la 1743, de patriarhul Arsenie al IV-iea al Ipecului ce era
şi mitropolit de Carlovăţ, de el depinzînd atunci şi românii ortodocşi din Banat.
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un şuh, lăţimea un şuh, cinci ţoli şi toate sînt cu lemn îmbrăcate; uşi
sînt două făcute cu şăpci bune şi nalte sînt un kloftor trei şuci cu închisoare, adecă brave de feru bun ... "
Demn de reţinut faptul că toate dimensiunile indicate în kloftori,
şuni, ţoli (vechi unităţi de măsură) corespund cu dimensiunile actuale cu
toate că, la fel ca alte biserici de lemn româneşti, şi biserica din Căpăt
a fost mutată în mai multe rînduri. Mai întîi satul era în locul numit
„Sălişte", de unde din cauza deselor inundaţii pe la sfîrşitul secolului
al XVIII-iea se mută în partea de hotar „Izvor" 9 • De aici, pe la 18301840 s-a mutat pe vatra actuală datorită diferendelor de hotar ce le-a
avut cu locuitorii din Sinersig, sat învecinat 10 .
Bolta naosului, iconostasul, şi pereţii interiori ai altarului au fost
acoperiţi cu pictură. Din păcate pictura e deteriorată, astfel că abia se
mai disting pe bolta naosului fragmente din Iisus Pantocrator (fig. 5)
Iisus în faţa lui Ana şi Caiafa, Iisus în faţa lui Pilat (fig. 6) şi Sărutul
lui Iuda. Pe timpanul dinspre pronaos, o scenă mare, cea care s-a conservat ceva mai bine: Coborîrea de pe cruce (fig. 7).
Pentru stabilirea ciclului iconografic tot inventarul din 1816 ne vine
în ajutor: „ . . . izodul bisericii este făcut din scănduri dă brad şi cu
multe feluri de boiele împodobite şi la mijloc este zugrăvit Domnul
Nostru IS-HS şi pe alături Patimile Domnului ... Dăspră apus pogorîrea de pre cruce . . . tîmplă bisericii dă scînduri dă brad care iastă împodobirea după obiceiul bătrinilor cu patru iconi mari prestolnice, a
Domnului IS-HS, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a Sfîntului
Ioan, a Sfîntului Nicolae ... Din jos, dvările adică uşile oltarului împodobite cu Buna Vestire a Sfintei Născătoare de Dumnezeu ... Deasupra
iccinilor prestolnice sînt 12 apostoli şi 12 prooroci şi mai în altu răstig
nirea Domnului Nostru IS-HS cu două iconi pre delături a Sintei Născă
toarei şi a Sfîntului Ion Teologul ... "
Din ce mai distingem din scenele de pe boltă şi de la iconostias (fig. 8).
precum şi din cele patru icoane prestolnice care s-au păstrat destul de
bine, putem desluşi lucrul unui meşter zugrav de ţară. Stilistic, aceste
picturi pot fi plasate în ultimul sfert al veacului al XVIII-iea, cu analogii evidente la alte biserici din Banat, pictate în acelaşi interval: la
Povergina, Zolt, Margina, Hăteşti etc.
In biserica nouă a Căpătului s-au păstrat cărţi provenind de la
biserica de lemn: o cazanie din vremea lui Grigore Ghica Voievod şi
a Mitropolitului Neofit, scoasă la Rîmnic în 1748, un triodion, un penticostarion, din anul 1785, precum şi o evanghelie tipărită la Sibiu în 1806.
Mai ştim că pe lingă această biserică a funcţionat o şcoală confesională cu limba de predare română, dar care la 1890 este desfiinţată
deoarece statul austro-ungar înfiinţează în Căpăt o şcoală cu limba de
predare maghiară 11 .
• N. Corneanu. op. cit., p. 191.
Vezi nota 4.
11 N. Corneanu, op. cit., p. 192.
io
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La 12 septembrie 1931 12 un vint puternic doboară turnul şi distruge
bisericii. In 1932, după temeinice lucrări de reparaţii întreprinse sub auspiciile Muzeului Bănăţean, biserica din lemn din Căpăt
a fost declarată monument istoric 13 • Iată pe scurt istoria unui modest,
dar important monument de arhitectură populară bănăţeană care, prin
soluţiile constructive, prin valoarea sa istorico-documentară şi artistică,
dovedeşte măiestria meşterilor anonimi de pe aceste meleaguri.
acoperişul

NICOLAE SACARA

u Vezi nota 4.
Aceste acţiuni s-au desfăşurat din iniţiativa şi cu nemijlocita participare a Dr. Ioachim
Miluia, neobosit şi regretat cărturar bănăţean, fost director al muzeului din Timişoara între
cele două războaie mondiale.
13
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AŞEZĂRI, OCUPAŢII ŞI ARHITECTURA POPULARA

DE PE VALEA

TIMIŞULUI (CARAŞ-SEVERIN)

Vom încerca să prezentăm în cele ce urmează cîteva aspecte legate
de aşezările, ocupaţiile şi arhitectura populară românească de pe cursul
superior al văii Timişului1.
Satele cercetate de noi - Bolvaşniţa, Buchin, Ilova, Poiana, Prisian,
Valea Timişului şi Vîrciorova - sînt situate în depresiunea intramontană
din partea de nord-est a judeţului Caraş-Severin (fig. 1), mărginită de
Munţii Ţarcului şi de cei ai Semenicului, cu ieşire spre Cîmpia Banatului
prin coridorul Luncii Timi1
şului. Geomorfologic, aşezăr--·~
rile sînt situate în Lunca
(l.. J
"i
Timişului, unde suprafeţe
· '·
mai mari au satele Buchin,
a.Ji!lll:;;iii"""'""
Poiana, Prisian, Valea Timir•_,.
şului, şi pe dealurile pie'-.
montane, satele Bolvaşniţa,
(
Ilova şi Vîrciorova.
·""\
Condiţiile prielnice oferi\
te de natură aşezărilor omej'
·~....i
neşti (dealurile cu pante line
"'"1
şi lunca Timişului unde se
(
P oate practica agricultura,
_.Jr
o
păşuni şi fînaţe întinse pen\,
Oraviţa
tru creşterea animalelor, iz'-""'--\
voare de apă numeroase pinza freatică se găseşte la
2-4 m adîncime materiale de construcţie din întinsele păduri şi din albiile
riurilor) au făcut ca regiunea să fie locuită din cele
mai vechi timpuri. DescopeFig. 1. Judeţul Caraş-Severin

!---·-,._.

0

1
Aceste aspecte au fost constatate cu ocazia cercetărilor de teren efectuate în cadrul
cursului de perfecţionare organizat la Caransebeş. în toamna anului 1971. ~Iulţumim şi pe
această cale d-nei Lia Babeş pentru ajutorul şi sfaturile preţioase.
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toponimia,

tradiţia populară atestă

pre-

zenţa omului de-a lungul veacurilor în această regiune, prezenţă concretizată într-un continuu proces de umanizare a naturii, ale cărui
urme se mai văd şi azi în vetrele satelor bătrîne cu „morminţii" lor

părăsiţi

la

poruncă 2 ,

în numeroasele

I.

moşii presărate

pe hotarul satelor.

AŞEZARI

In determinarea formei aşezărilor umane, în studierea răspindirii şi
lor sub formă de sate şi a modului de aşezare a gospodăriilor
într-un sat, trebuie să ţinem seama de factorii de natură economică,
istorică, geografică şi etnică, ce au acţionat asupra lor de-a lungul
veacurilor.
Factorii economici sînt cei mai importanţi, ei determinînd structura
aşezărilor, forma gospodăriilor, numărul şi felul clădirilor accesorii3 • Zonele în care viaţa agricolă are o preponderenţă relativă asupra celei păs
toreşti vor fi caracterizate de aşezări adunate, cu o netă diferenţiere între
proprietatea intravilană şi cea extravilană, cu gospodării dese în care
casele, grajdurile, şurile, hambarele sint în cadrul curţilor, spre deosebire de cele preponderent pastorale, cu aşezări risipite în care vatra
satului nu e delimitată de restul hotarului, ea acoperind întreg hotarul 4
şi confundîndu-se cu el, cu gospodăriile sau grupurile de gospodării la
mari distanţe unele de altele. Intre aceste două extreme se găsesc aşe
zările răsfirate, caracteristice zonelor de tranziţie, în care vatra satului
e delimitată în cadrul hotarului, dar în ea pe lingă curte şi grădină
putindu-se intîlni şi terenuri agricole cultivate.
Fiind aşezate într-o zonă de dealuri cu pante line şi văi relativ largi,
dominate de Muntele Mic, în care predomină pămînturile argiloase
galben-cafenii slab productive, cea mai mare parte a hotarului aşezărilor
cercetate este ocupată de fineţe şi păşuni5. Făcînd abstracţie de suprafaţa
mare ocupată de pădurile de fag şi stejar - „de cade pădurea pe noi",
cum plastic se exprima un bătrîn din Virciorova - dată fiind apropierea muntelui, peste 940/0 din suprafaţa hotarului satelor este ocupată de
fineţe şi păşuni şi abia 1,70/o este teren arabil 6 . Suprafaţa mare de
grupării

• Romulus Vuia, Satul P'om4nesc din TP'ansilvania şi Banat. Studiu ant1opogeog1afic,
Cluj, 1945, p. 9; Antoniu Marchescu, G1ănice1ii btJnăţeni şi comunitatea de ave1e, Caransebeş,
1941, p. 125.
1 Romulus Vuia, op. cit., p. 9.
• Ibidem, p. 13.
1 tn proiectul de sistematizare al localităţii Borlova găsim următoarele date : suprafaţa
totală: 8920 ha; arabil : 730 ha; plişune : 2092 ha; fineţe : 1124 ha ; păduri : 4429 ha ;
livezi : 343 ha; teren neproductiv : 204 ha.
• Cf. Proiectul de sistematizare.
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păşuni, depărtarea arăturilor de vatra satului, productivitatea redusă a
pămîntului au determinat existenţa a două feluri de aşezări: sezoniere şi
permanente. Aşezările sezoniere constituie un mijloc de stăpînire şi ex-

ploatare a zonelor înalte şi au funcţii mixte: agricole şi păstoreşti (sălaşe)
sau numai păstoreşti (stînile).
Sălaşele sint anexe economice ale gospodăriilor din sat, ridicate de
obicei în mijlocul unei proprietăţi mai mari cu scopul de a exploata mai
bine proprietatea extravilană. Deşi prin forma şi răspindirea lor sălaşele
seamănă cu gospodăriile din cadrul aşezărilor risipite, ele nu sînt astfel
de aşezări, deoarece satul reprezintă totalitatea gospodăriilor din cadrul
vetrei satului, iar forma sau mărimea acestuia nu se schimbă prin apariţia sau dispariţia unor sălaşe 7 • Sălaşele nu pot exista independent de
gospodăriile din sat, care pot avea în hotar chiar mai multe sălaşe sau de
loc. La întemeierea unei gospodării noi, nucleul de bază se găseşte în vatra satului şi abia după aceea, dacă are posibilităţi materiale, respectivul
îşi construieşte sălaşul în cîmp. In timpul verii, în sat nu rămîn decît
bătrînii şi copiii ce nu pot fi folosiţi la munca cîmpului, restul familiei
găsindu-se la sălaş de unde nu coboară decît duminica şi în sărbători.
La sălaşe se adună furajele ce vor fi consumate de animale iarna şi-n
unele cazuri chiar şi proviziile. Sălaşele construite în locuri mai greu accesibile vor fi locuite de către cineva şi iarna pentru a avea grijă de animale. In cazul gospodăriilor cu mai multe sălaşe, consumarea furajelor
se face prin mutarea animalelor pe timpul iernii dintr-un loc într-altul.
De obicei sînt construite mai multe sălaşe apropiate, incit pe timp de
iarnă o singură persoană le poate supraveghea pe toate. Supravegherea
se face prin rotaţie mai ales de către cei bătrîni. In cadrul sălaşului,
curtea - oborul - este îngrădită, dar se întîlnesc cazuri cînd întreg
sălaşul este îngrădit. Construcţiile sînt dispuse în formă de pătrat în jurul oborului (fig. 2), cu deschideri puţine spre exterior. Sălaşele mai nou
construite din cărămidă seamănă foarte mult cu o gospodărie cu ocol
întărit. Dintre construcţiile sălaşului cele mai importante sînt grajdul şi
şura, ceea ce subliniază funcţia lui economică.
Stînile sînt aşezări temporare de înălţime cu funcţii păstoreşti (fig. 3).
Ele cuprind atît stîna propriu-zisă (locuinţa ciobanului şi locul unde se
prepară hrana), cit şi staulul oilor. Stînile sînt transmisibile şi sînt locuite
numai pe timpul verii.
Aşezările permanente satele - fac parte din cadrul aşezărilor
adunate de-a lungul drwnului. In formarea acestui tip de aşezări factorul istoric a avut un rol important. Făcînd parte din aşezările situate
de-a lungul frontierei de sud a Transilvaniei, pentru apărarea acesteia
o com1s1e întrunită la Timişoara, la 21 octombrie 1767, propune un
număr de comune, printre care Ilova şi Virciorova, pentru înfiinţarea
7 Vasile
Tulescu, Românii din Banat şi raporturile lor cu populaţia alogenă, II, în
Buletinul SocietiJ/ii regale române de geografie tom. LXI, 1942, p. 218; Romulus Vuia, op.
cit., p. 27.
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Aşezări, ocupaţii şi

arhitectura în Valea

Timişului

•

I

I
I
I

1

T
I

Fig. 3. Plan de stînă. 1. Clădirea stînii. 2. Plasă. 3. Şoprul strungii. 4. Strunga.
5. Staul.

unui confiniu militar8 . Intrucît distanţa dintre comune şi posturile de
apărare era prea mare, viitorul împărat, Iosif al II-lea, dă dispoziţii locotenent-colonelului baron Paul Dimie von Papilla să organizeze un bata1

Antoniu Marchescu, op. cit., p. 59.
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lion românesc în Banat, care să completeze lanţul confiniar de-a lungul
frontierei de sud a imperiului. Locuitorii satelor aveau posibilitatea de a
alege între a fi „supuşi camerali", în care situaţie după strîngerea recoltei şi după ce li se comunica noul loc de aşezare, urmau să părăsească
aşezările şi să se mute fiind despăgubiţi - în locul lor fiind aduşi
colonişti 9 , şi a fi „cadre militare", în care caz rămîneau pe loc, primind
unele avanfaje 10 • Von Papilla convoacă cnejii satelor la Caransebeş, unde
acestia optează pentru varianta din urmă. In cursul anilor 1769-1773
rn fiinţă Batalionul românesc de la Jupalnic, compus din patru companii,
dintre care una îşi avea reşedinţa la Ilova, cu misiunea de a asigura cu
cei 244 oameni paza celor 50 de posturi 11 . Cele 35 de sate ale confiniului s-au dovedit insuficiente scopului urmărit, din care cauză în 1774,
după ce se mai adaugă acestuia, din dispoziţia lui Iosif al II-lea, o serie
de sate printre care şi Valea Timişului, se uneşte Batalionul român cu
cel iliric sub denumirea de Regimentul valaho - iliric cu sediul la
Caransebeş. Compania de gardă a regimentului îşi avea sediul la Valea
Timişului. In anul 1783 regimentul mai primeşte satele Buchin, Poiana
şi Prisian, fiind organizat în 16 companii, din care una îşi avea sediul la
Valea Timişului, cuprinzînd 11 sate cu 625 oameni buni de slujbă şi
375 semivalizi, iar alta la Ilova, cuprinzînd 8 sate cu 816 oameni buni
de slujbă şi 233 semivalizi1 2 • Interesele comunei grănicereşti erau prezentate de bătrînii aleşi din rîndul gospodarilor şi confirmaţi de comandantul de companie. Cei aleşi trebuiau să aibă trecutul nepătat şi să ştie
carte. In fiecare comună funcţiona cite un comandant al pieţii, care
transmitea ordinele ce n-au putut fi comunicate bătrînilor la raportul companiei. Ordinele se transmiteau duminica sau în sărbători, în faţa biroului comenduirii sau în piaţă. Regimentul valaho-iliric în 1838 devine
valaho-bănăţean, iar în 1848 româno-bănăţean. O statistică din 1836 ne
dă componenţa regimentului după religii: 283.383 ortodocşi; 4.800 romano-catolici; 145 evanghelici; 132 reformaţi1 3 •
Pentru o mai bună supraveghere a comunelor grănicereşti, autorită
ţile habsburgice, prin măsuri administrative, au determinat pe locuitori
să-şi părăsească aşezările răsfirate pe hotarul satelor şi să-şi întemeieze
aşezări adunate de-a lungul drumului. Desigur acest lucru a determinat
împotrivirea locuitorilor 14 , dar pînă la urmă măsurile administrative au
fost mai tari, iar locuitorii siliţi să-şi părăsească vechile vetre de sat
şi să-şi întemeieze altele.
' Ibidem, p. 77.
„Regimentele de graniţă lărgeau cercul românilor liberi, grănicierul fiind un om cu
economie proprie, obligat la serviciul militar în schimbul scutirii de alte servicii publice
sau de sarcini iobăgeşti" (cf. Istoria Romaniei, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 516.)
11 Antoniu Marchescu, op. cit., p. 78.
n Ibidem, p. 82.
11 Ştefan Manciulea, Regimentele grănicereşti din Ardeal şi Banat, în Anuarul Institutului de istorie naţională., Cluj, 1930, p. 440.
" Istoria României, voi. III, Buc., 1964, p. 520.
10
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sat de-a lungul drumului.

Sub influenţa factorului geografic, aşezările de-a lungul drumului au
luat mai multe forme: a. aşezări mici cu case dese aşezate de-a lungul
unei uliţe scurte şi drepte (Bolvaşniţa 15 - fig. 4, Ilova şi Prisian); b.
aşezări în formă de scară, cu uliţe paralele legate între ele prin ulicioare
scurte perpendiculare (Valea Timişului şi Buchin); c. aşezări cu casele
de-a lungul unei uliţe lungi şi ondulate ce urmăreşte linia apei, cu ramificaţii scurte (Vîrciorova).
In cadrul acestor aşezări proprietatea gospodarilor se împarte în
două: intravilanul propietatea din cadrul vetrei satului - şi extravilanul - proprietatea din cadrul hotarului.
Intravilanul - plaţurile - are formă dreptunghiulară, de dimensiuni
relativ mki, este transmisibil şi divizibil, dar dimensiunile lui nu permit
decit în cazuri extreme o împărţire a lui între urmaşi. Sporul natural în
general redus, +4,12 la 1000 locuitori în 10 ani1 6 , nu creează probleme
legate de spaţiu pentru întemeierea de noi gospodării. Pentru cei care
n-au avut plaţ în vatra satului Valea Timişului, obştea satului a hotărît
cedarea unei părţi din izlaz pentru formarea unei noi uliţe - uliţa a
treia 17 • Plaţul e compus din obor şi grădină. Oborul - curtea - are dimensiuni mici şi o formă dreptunghiulară pentru gospodăriile cu construcţii mai vechi sau pătrată pentru cele mai noi. La acestea din urmă
oborul este mărginit din toate părţile de construcţii sau garduri de cără-

„
10
17

Romulus Vuia, op. cil„ p. 68.
Vezi nota 5.
Inf. Izveiceanu Lazăr, Valea Timişului, nr. 76.
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înalte, transf<>nnîndu-se în ocol închis (fig. 6). Grădina serveşte
pentru cultivarea legumelor şi depozitarea furajelor pentru iarnă. La
construcţiile noi, grădina se transformă într-o a doua curte, aici fiind
coteţele de porci şi alte construcţii anexe. La unele gospodării, mai ales
la cele din Valea Timişului, în fundul grădinii se află o poartă „w;;a din
fundoanele grădinii" - pentru accesul carelor cu furaje.
Proprietatea extravilană se compune din moşie, ţarină, livadă şi
fineţe. Moşia este locul din hotarul satului cultivat cu pomi fructiferi,
printre care se face fin. Ea este variabilă ca mărime şi se găseşte la
fiecare gospodărie. Apariţia ei a fost determinată de teritoriul redus
ocupat de grădină în cadrul vetrei satului. Ţarina este terenul agricol
cultivabil şi se găseşte în apropierea sălaşului, iar livada este partea din
hotar unde se face fin. In afară de acestea, în cadrul hotarului satului se
mai găseşte izlazul - propietatea comună a întregului sat - ce servea
drept păşune pentru animale. Păşune mai aveau la munte, unde se ţi
neau vara animalele.

II.

Ocupaţia de bază a
creşterea vitelor. Dată

OCUPAŢII

locuitorilor acestor aşezări este agricultura şi
fiind suprafaţa. redusă
ocupată de terenurile
arabile şi mai ales productivitatea redusă a pămintului, a existat o preocupare permanentă pentru ridicarea acesteia atit prin îngrăşarea lui,
cit şi prin practicarea unui sistem de agricultură adecvat. Ingrăşarea
pămîntului se face cu bălegar de grajd sau cu oile. Pentru că terenurile
agricole erau departe de vatra satului şi era greu de cărat gunoiul din
sat, gospodarii şi-au făcut sălaşe unde se adunau şi se consumau furajele
şi de unde era mai uşor de cărat bălegarul. CU oile se îngrăşa pămîntul
toamna, după ce coborau din munte şi primăvara, înainte de urcatul la
munte. De la 8 septembrie pînă la 27 octombrie nopţile de gunoi sînt ale
proprietarului stînei, care fie că îşi îngrăşa pămîntul lui, fie că vindea
gunoiul. După 27 octombrie, fiecare gospodar îşi gunoia pămîntul său
din apropierea sălaşului. Pentru aceasta îşi făcea staul unde ţinea noaptea
oile. Staulul se face numai pe iarbă, pentru că în arătură se face „imală"
(noroi). Oile dormeau 2-3 nopţi în acelaşi loc, pînă ce se noroia, după
care se mutau în alt loc.
Ca sistem de cultură s-a utilizat sistemul de ţelină. Pămîntul era
cultivat 3--4 ani în funcţie de productivitate, după care era lăsat ţelină
alţi 3-4 ani şi luat altul în cultură. Acest sistem nu era aplicat pe întreaga întindere a hotarului o dată, fiecare proprietar îl aplica în funcţie
de necesităţile şi de posibilităţile lui. Acest lucru face ca hotarul să apară
ca o adevărată tablă de şah, în care pe lingă locurile semănate cu griu
se găsesc cele cu porumb sau ţelina. Ţarina se opreşte la Sf. Gheorghe
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(23 aprilie pină la Vinerea mare (14 octombrie), perioadă în care vitele
nu au voie să păşuneze în hotar. Lipsa unui sistem unitar de cultură
pentru întreg hotarul face imposibilă îngrăşarea pămintului cu oile în
această perioadă, dar asigură, cu rezultate modeste bineînţeles, folosirea intensivă a acestwa.
Principalele plante cultivate sînt porumbul, griul, cartofii şi secara.
Porumbul ocupă locul principal în cultură, el servind drept hrană atit
pentru oameni cit şi pentru animale. El se seamănă primăvara sub
brazdă, ca să nu ingheţe şi se sapă de două ori. Printre porumb se seamănă duleţii bostanii şi fasolea. După porumb, toamna, prin octombrie, se seamănă griul. In general nu s-au păstrat obiceiuri legate de
practicile agricole. Era bine să se înceapă semănatul în orice zi, dar
se preferau perioadele cu lună plină, ca să fie bobul mare1 8. Griul se·
semăna prin octombrie sub brazdă. Primăvara se plivea griul de scaieţi
şi se adunau cocenii pe porumb. Pentru a nu bălti primăvara apa pe ară
tură, toamna se ara „către olaltă", adică se brăzda pe mijlocul lotului,
răsturindu-se brazdele spre mijloc, obţinindu-se în felul acesta o ridică
tură a terenului, care făcea ca apa să se scurgă spre marginea terenului.
Pentru cei ce plăteau Paştile, la Rusalii ieşea preotul la sălaş, pentru
sfinţirea ţarinei. Cind bobul griului era tare şi spicul se incirliga, începea secerişul. Seceratul se făcea cu secera, snopii se aşezau în „clăni"
şi erau lăsaţi pe hotar la uscat, după care se duceau la arie, pentru a fi
treieraţi. Aria se făcea fie pe cimp, fie în grădină. Se curăţa locul bine de
iarbă, se bătătoarea şi se lipea cu lut, după care se lăsa să se usuce. In
mijlocul ariei se bătea un par - „ştiombul" - de care se lega cu o funie
un cai sau doi. Pe arie se punea snopii deslegaţi, în cercuri concentrice,
cu spicele spre interior, peste care umblau caii. Caii, fără potcoave, se
minau într-o direcţie, pină ce, funia răsucindu-se pe ştiomb, ajungeau
aproape de el, după care se minau în direcţie inversă pină ce răsucea
complet funia. Cînd spicele erau zdrobite complet, se greblau paiele,
iar griul rămas pe arie se vintura cu troaca pe o poneavă.
După griu, locul se îngrăşa toamna şi în primăvara următoare se
semăna porumb. Prin griu, primăvara se semăna trifoi. Locul se lăsa apoi
ţelină 3-4 ani, în funcţie de recolta de trifoi obţinută. Cind trifoiul nu
era productiv, se spărgea toamna locul şi primăvara următoare se semăna porumb.
Alături de agricultură şi în strînsă legătură cu ea s-a practicat creş
terea animalelor. S-a practicat mai ales creşterea oilor. Astfel, comuna
Bolvaşniţa, cu 478 gospodării, avea 1.065 bovine, 132 porcine, 356 cabaline şi 3697 ovine 19 . Animalele se păşunau pe izlazul din preajma
comunei, unde fiecare ţinea cite animale vroia. Satele aveau păşune şi
la munte, unde vara se păşunau vacile fără lapte, boii, caii şi oile.
Vacile cu lapte se păşunau pe izlazul comunal, iar seara erau aduse
acasă. Boii şi caii se păşunau pe munte în preajma Rusaliilor, separat
18
18

Inf. Boldea Zamfir, Vîrciorova, nr. 19.
Vezi nota 5.
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de oi, iar pe la începutul lunii septembrie erau aduşi acasă. După ce
coborau în sat se păşunau pe izlazul comunal pînă la 14 octombrie,
cind se lăsau în ţarină. Oile se păşunau primăvara pe izlaz cam pînă la
2-3 mai, cînd se măsurau. Măsuratul se făcea cu aproximativ 2-3
săptămîni înainte de urcatul la munte. Inainte de măsurat „se rup" mieii
de la ele şi se adună seara toate la un loc. Oile sînt mulse bine de
păcurar, iar a doua zi se scot la păşune, fiecare proprietar mulgîndu-şi
acum oile lui. Laptele se măsura şi în funcţie de cantitatea pe care o
avea se dădea brînză peste vară. Unitatea de măsură era „oca" (1,25 1).
După o ocă de lapte se primeau 3 măsuri, adică 33 oei de brînză. Pe
la sfîrşitul lui mai se scoteau olie la munte, unde se făceau stînile. O
stînă avea 2-3 ciopoare (un ciopor era format din 100-150 oi) îngrijite
de un. păcurar. Stînile se formau din cîteva familii din sat (10-15) şi
aveau în jur de 300-350 „mătrice" (oi cu lapte). Pentru oile sterpe şi
miei se ridicau stîni separat.
Stîna se compune din clădirea în care stau păcurarii (stîna propriuzisă) şi staulul oilor. Stîna propriu-zisă se construieşte din „bulvani"
(bîrne de lemn) sau din piatră şi se acoperă cu „praşchilă" (şindrilă
de brad). De obicei, stîna se construia de gospodarul cu cele mai multe
oi sau de cineva care se angaja s-o facă. Plata pentru ridicarea stînii
se făcea toamna, cînd coborau oile şi erau duse pe ogorul celui ce-a
construit-o, pentru a-l îngrăşa. Oile se ţineau în staul, care avea o
strungă, de obicei acoperită, unde oile se mulgeau. La marginea staulului
se construia o colibă de unde un păcurar păzea oile peste noapte. In
stînă focul se făcea într-un colţ, direct pe pămînt. De o parte şi de
alta a vetrei erau înfipte două crăcane peste care se trecea un „dul" de
care se prindea căldarea. Din inventarul stînii făceau parte: ciubărul
penku păstratul şi preparatul laptelui, căldarea de aramă pentru fiertul laptelui, căldarea din „proihais" pentru mămăligă, găleata şi cupa
pentru mulsul oilor (cupa se punea deasupra găleţii pentru a nu stropi
cu lapte în timpul mulsului), strecurătoarea confecţionată din ţesătură
de cînepâ mai rară, „fărălitoarea" pentru mestecatul laptelui sau a urdei.
Produsele se preparau la stînă. După ce laptele era strecurat în
ciubăr se punea chiagul făcut din „rînză" de miel, sare şi puţin rachiu
(12 linguriţe la 70 1 lapte). După închegare se taie în pătrăţele şi la un
interval de vreo 15 minute se frămîntă bine cu mîinile, apoi se strînge
pentru a se separa de zăr. Caşul strîns se taie în patru bucăţi şi se
„zdrumică" într-o strecurătoare pusă deasupra ciubărului. Caşul zdrumicat se scurge, apoi se aşează pe poliţe la dospit. Caşul se prepară la
stînă pentru fiecare proprietar din laptele care-i revine potrivit cantităţii ce o avusese la măsurat. Prepararea produselor la stînă se face de
către „băcion", care, pe lingă plata în bani, mai primea brînză şi uneori
şi bucate. Alături de băcion şi păcurari la stînă se mai găsea un
„mînător" un copil, care mina oile la strungă, plătit în brînză sau
in bani.
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III. ARHITECTURA

Schimbările petrecute în ultimele două decenii şi-au pus amprenta
în primul rînd asupra arhitecturii populare din această regiune. Casele
vechi din lemn şi piatră au fost înlocuite cu altele noi din cărămidă
şi care nu mai păstrează nici planul, nici organizarea interiorului celor
pe care le-au înlocuit.
Primul aspect de care ne vom ocupa este cel al împrejmuirilor. Atît
proprietatea intravilană cit şi sălaşul sînt împrejmuite. lmprejmuirile
variază în funcţie de locul unde să găsesc şi pot fi de lemn, de piatră
sau de cărămidă. Inaintea celui de-al doilea război mondial predominau
gardurile de lemn şi piatră. Gardurile de lemn sînt de trei feluri: de
$pini, de calendre şi de nuiele. Gardurile de spini sînt intîlnite la gospodăriile vechi din vatra satului (Vîrciorova şi Ilova) şi la sălaşe. Ele sînt
formate dintr-un şir de pari intre care se împletesc spinii verzi. Aceste
garduri necesită reparaţii în fiecare an, în sensul că trebuiesc înlocuiţi
parii şi puşi alţi spini peste cei vechi.
Calendrele se întîlnesc numai la sălaşe. Sînt formate dintr-un şir de
pari fixaţi la 2-3 m distanţă unul de altul, de care sînt prinse nişte
bile de lemn orizontale, la 0,20-0,30 m una de alta. Ele sînt identice
cu răzlogii din Munţii Apuseni.
Gardurile de nuiele sînt întîlnite atît la sălaşe cit· şi la gospodăriile
din sat. Pentru a rezista mai mult ele sînt acoperite cu paie sau cu spini.
ln afară de tipurile de împrejmuiri de mai sus se mai întîlnesc în sat
şi garduri de scîndură „pălantul".
Gardurile de piatră se pot vedea mai ales la gospodăriile din vatra
satului şi sînt construite din piatră de rîu legată cu mortar de pămint.
Caracteristica lor principală e grosimea relativ mare (peste 0,50 m),
aceasta fiind determinată de materialul de construcţie, care dă straturi
orizontale neregulate pe care numai o anumită extensiune a zidului
le poate echilibra.
Gardurile de cărămidă s-au generalizat după anul 1950 şi se intîlnesc
mai ales la gospodăriile din cadrul vetrei satului.
Intrarea în curte se face pe poartă. Cel mai vechi tip de poartă,
care se mai găseşte pe la sălaşe, este „vragniţa": o poartă de calendre,
prinsă de usciori cu împletituri de nuiele. Porţile cunosc două forme:
una mai veche, la care se disting portiţa şi poarta propriu-zisă (fig. 5),
şi alta mai nouă, la care portiţa dispare, rămînînd numai poarta (fig. 6).
In cadrul gospodăriei, construcţiile sînt aşezate în funcţie de casă
şi se întîlnesc două cazuri tipice: a. cu casa aşezată perpendicular pe
uliţă; b. casa aşezată de-a lungul ultiţei. Primul tip este caracteristic
construcţiilor ridicate înainte de 1950. Grajdul şi şoprul sînt construite
fie pe linia casei, dar mai spre fundul curţii, fie paralel cu ultiţa. In
12 -
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Poartă şi portiţă

din Vîrciorova.

Fig. 6. Curte cu ocol închis din Valea Timişului.
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cel de-al doilea caz, grajdul şi şoprul sînt construite paralel cu casa,
cam pe la mijlocul plaţului.
Ca materiale de construcţie s-au folosit lemnul, piatra şi cărămida.
Lemnul, care se găsea din belşug în pădurile din apropiere, în care
fiecare membru al <:omunităţii avea drepturi 20 , a fost folosit atît rotund
(nefasonat) cit şi cioplit în patru feţe. Esenţele mai des folosite erau
fagul şi stejarul. Construcţiile se ridicau pe o fundaţie de piatră, în
care, la casă, se amenaja pivniţa. Peste fundaţie se aşeza „bulvanul"
(talpa construcţiei), o bîrnă de dimensiuni mari, lungimea ei fiind egală
cu cea a construcţiei. Peste talpă se aşezau bîrnele în straturi orizontale
suprapuse după sistemul blockbau („îmbîrnate"), adică îmbinate după
sistemul cheotorilor la capete. Peretele dinspre uliţă are la mijloc un
„tiştoc" (un stîlp vertical) în jişluitura căruia sînt introduse mucurile
bîrnelor orizontale. De o parte şi de alta a stîlpului se găseşte cite o
fereastră. Practicarea celor două ferestre în peretele dinspre uliţă ridică
probleme de stabilitate pentru porţiunea de perete dintre ele, din care
cauză s-a introdus stîlpul vertical. Deasupra pereţilor se fixa „prăgarul"
(cununa) pe care se aşezau căpriorii acoperişului.
Piatra, ca material de construcţie, a fost folosită cea de rîu. Ca material de legătură între pietre se folosea pămîntul lutos, zidul ajungînd
pînă la grosimea de O, 70 m.
Cărămida se foloseşte masiv după 1950. Ea este făcută în satele respective de către ţigani sau se procură de lai fabrică.
Ca o reminiscenţă a credinţei vechi potrivit căreia orice construcţie,
pentru a dura, necesită un sacrificiu uman, credinţă ce a suferit de a
lungul anilor un transfer de la jertfa umană la cea animală21 , se păs
trează obiceiul de a pune la fundaţie un cap de cocoş. Obiceiul şi-a
pierdut de mult semnificaţia magică, dar s-a păstrat dîndu-i-se diverse
explicaţii: „că-i frumos să fie tăt vietate la casă" 22 sau „c-aşa-i bine" 23 ,
fiind întreţinut mai ales de meşterii zidari interesaţi în jerfirea cocoşului, dat fiind faptul că restul îl mîncau ei. Tot ca o reminiscenţă a
acestei credinţe e frica de zidirea umbrei. In timpul construirii unui
zid atît meşterii cit şi oamenii din jur se feresc ca umbra lor să ajungă
acolo unde se construieşte. Construcţia casei e bine să înceapă lunea.
Cînd se termină o casă de construit în vîrful ei se pune o ramură verde,
o sticlă de ţuică şi atîtea cîrpe cîţi meşteri zidari au lucrat. Ţuica se
consumă de către zidari, restul rămînînd pe casă 24 •
Inainte de mutatul într-o casă nouă, trebuia făcută sfeştania de
către preot. Cu această ocazie se alegea şi patronul casei, un sfînt de
ziua căruia proprietarii vor face praznic. In ziua praznicului, gazda îşi
invită rudeniile şi cunoscuţii din sat sau din satele învecinate şi după
Vezi nota 18.
Antoniu Marchescu, op. cit., p. 125.
22 Ion
Taloş,
Riturile construcţiilor la români, extras din „Folclor literar", voi.
Timişoara, 1968, p. 25.
23 Inf. Cucuruz Nicolae, Bolva.şniţa, nr. 169.
u Inf. Nicolae Jumanca, Dolva.şniţa, nr. 76.
20
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slujba religioasă face o masă, acasă. In aceste zile orice musafir e tratat
cu mîncare şi băutură.
Cea mai importantă construcţie din gospodărie este casa. Cel mai
vechi tip de casă este casa cu două încăperi, „focul" şi „soba" (fig. 7).
„Focul" este o încăpere fără ferestre, lipită pe jos 25 • In colţul dinspre
sobă, opus uşii de la intrare, se găseşte vatra construită din cărămidă
sau piatră de rîu, lipită cu lut. Vatra are o înălţime mică (0,15-0,20 m)
şi ocupă un spaţiu destul de mare, aproape 2 m 2 . Pe ea se pregătea
m:ncarea, se cocea pîinea cu ţestul şi tot aici se găsea căldarea pentru
pregătitul mîncării la porci. Deasupra vetrei se găsea coşul, un trunchi
de piramidă din lemn sau cărămidă lipit cu lut, care apără acoperişul
de scîntei. In această încăpere se află scara pentru urcat în pod. Casa
sau „soba" e o încăpere podită pe jos, dat fiind că sub ea se găsea
pivniţa. „Soba" are spre uliţă două ferestre, iar în cazuri mai rare una
spre curte. Aparatul de încălzit se găseşte în colţul dinspre vatra din
tindă. După spusele informatorilor, pe la sfîrşitul secolului al XIX-lea
aparatul de încălzit avea gura la vatra din tindă, fumul ieşind sub coş 26 .
Astăzi nu se mai păstrează asemenea cuptoare, ele fiind înlocuite cu
„şporherturile". In cele două colţuri dinspre uliţă ale încăperii se găsesc
două paturi. Aranjarea simetrică a interiorului în această zonă e o caracteristică, deoarece potrivit concepţiei locale „o casă cu un pat ii ştirbă
şi-i stă rău" 27 • In faţa paturilor se găseşte cîte o „laiţă", iar între acestea
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Fig. 7. Vîrciorova. Planul casei nr. 26.
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masa, folosită numai la praznice. ln trecut, deasupra paturilor se găsea
„ruda" pe care se atîrnau „pricoviţele" şi „propoadele". In colţul de
lingă uşă se găseşte o „stelajie" în care se păstrează vesela.
Alături de acest tip de casă se mai întîlneşte şi casa cu trei încăperi:
„tinda", „soba" şi „cămara" (fig. 8). Organizarea interiorului tindei şi
sobei e identic cu cel descris mai sus. Cămara serveşte pentru păstrarea
proviziilor, mai ales la gospodăriile care nu au sălaş. In unele cazuri
cămara a fost transformată în încăpere de locuit.
Tipul cel mai nou de casă, care a luat o mare dezvoltare mai ales
în ultimii ani, este casa de-a lungul drumului (fig. 9). Ridicată chiar
la uliţă, casa ocupă toa.tă lăţimea plaţului şi are două camere spre
uliţă şi una spre curte. Intre camerele de la uliţă şi cea din curte se
află un coridor, la capătul căruia e cămara. ln continuarea camerei
dinspre curte se găseşte bucătăria de vară („conia") şi o încăpere care
are funcţiile „focului" de la casele vechi şi care de altfel are denumirea
tot de „foc". Mobilierul din camere e procurat de la oraş, vechiul mobilier păstrîndu-se în bucătăria de vară. In cadrul peretelui dinspre
curte este amenajată poarta. Pentru a se putea construi acoperişul casei
deasupra spaţiului porţii este fixat „ursul" - o bîrnă din lemn peste
care se pune cununa acoperişului. Acoperişul acestui tip de casă a
suferit o uşoară modificare. Acoperişul în două ape a camerelor de
la uliţă se întretaie cu acoperişul camerei din curte, dind naştere acoperişului în unghi drept. Cele două fronturi ale acoperişului în două ape
sînt zidite din cărămidă (fig. 10). Acoperişul camerei din curte este
într-o apă, avînd coama sprijinită de peretele dinspre vecin. Pentru a
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Fig. 10. Secţiune prin acoperişul unei case de-a lungul drumului.
1. Coridor. 2. Cameră. J. Grinda casei. 4. Cunună. 5. Popi. 6. Cunună. 7. Grindă.
8. Popi. 9. Căpriori. 5, 7, 8. Război.

avea mai multă lwnină casele au acoperişul cu ridicătură, adică de pe
grinzile casei fixate pe cunună se ridică „popii" bucăţi de lemn de
0,50-1 m înălţime peste care se fixează o a doua cunună. Pe aceasta
din urmă se construieşte scheletul acoperişului (fig. 10). Pentru a rezista
greutăţii ţiglelor şi a nu împiedica desfăşurarea unor activităţi în podul
casei, s-a construit „războiul '', un schelet de lemn compus din cea de
a doua cunună şi o grindă paralelă cu ea, pe care sînt fixate din metru
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în metru grinzi de 2 m lungime, pe capătul cărora sînt puşi căpriorii
(fig. 10). Pe la mijlocul căpriorului se găseşte o grindă care îi sprijină,
susţinută de nişte popi mai mari. Acoperişul casei adăposteşte şi spaţiul
porţii („şoprul"), din care se intră de obicei în pivniţă.
Acestea sînt cîteva aspecte constatate de noi în satele de pe cursul
superior al văii Timişului, aspecte care în linii mari sint caracteristice
tuturor satelor româneşti din Transilvania, dar prezentă cîteva particularităţi tributare condiţiilor istorice specifice în care s-au dezvoltat aceste
aşezări.
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DIN OBICEIURILE LEGATE DE NAŞTERE, CASATORIE
MOARTE !N SATELE VALEA TIMIŞULUI ŞI V!RCIOROVA
(CARAŞ-SEVERIN)

Studiind obiceiurile legate de principalele evenimente ale vieţii omului am notat doar cîteva momente şi acţiuni în care omul participă la
evenimente de răscruce ale vieţii lui, ca erou principal, într-o ceremonie
spectaculară, tradiţională.

OBICEIURI LEGATE DE

NAŞTERE

După credinţa populară unele trăsături fizice ale copilului sînt determinate de comportarea femeii gravide. De aceea îi sînt interzise o
serie de activităţi. Acesteia nu i se admite să se mire pentru că copilul
se va naşte cu semne. Dacă loveşte cu piciorul în miţă sau vite, micuţul
va fi „flocos" (va avea păr pe corp). Nu primeşte nimic de la nimeni;
i se interzice chiar să şi mănînce, de exemplu, carne de animal omorît
sau prune îngemănate, crezînd că va naşte copii gemeni.
Mai de mult „muierea încărcată" (gravidă) nu avea timp să se
îngrijească de starea ei. De aceea năştea copilul acolo unde se afla, la
sălaş, pe cîmp, sau în cel mai bun caz acasă întinsă pe vatră. Ca să
nască mai uşor, bea vin încălzit. Ea era ajutată de mamă, care îi făcea
patul şi de moaşă, o persoană din neam, care tăia buricul copilului.
După sfatul bătrînilor, nu era bine ca femeia lehuză să se scoale din
pat mai curînd de trei zile.
Cînd începea să lucreze susţinea burta cu un brîu. In primele zile
moaşa îi aducea mîncare (tăiţei, papricaş, pită) într-o „cotrărisoară"
(coş) şi scălda copilul în „troacă" (covată). In apa de scăldat punea un
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„petec" (bucăţică de pînză) nu prea mare, sub capul copilului. Pînă
la a şasea săptămînă se mai punea în apa de scăldat şi cite o picătură
din „molidvă" (apă sfinţită pusă într-un ulcior la gura căruia era introdus busuioc). Obţinerea molitvei era datoria moaşei. In legătură cu
„lepădarea" apei de scăldat existau nişte reguli: aceasta trebuia să fie
aruncată totdeauna în acelaşi loc, la un trandafir, niciodată la „ştreaşina
căşî înainte de asfinţitul soarelui" şi pe acea parte a tracii unde erau
aşezate picioarele copilului.
Copilul era ţinut în „trochiţă" de lemn. Aceasta nu avea loc fix
în casă: era aşezată ori pe jos, ori pe masă sau pe pat şi se căra în cap.
Avantajul trochiţei era că în ea se putea legăna (ţuţuia) copilul. In trochiţă se puneau paie sau fin învelit în aşternut din pînză de cinepă, la
cap avea o „pierină" iar copilul era învelit de o „cuşmă". Cuşma era o
„lăstrăviţă" de „strane" (cergă) făcut „gurzui" (cusut la capăt în formă
de glugă), pentru picioarele copilului. După primul război mondial, în
locul cuşmei s-a folosit „pricoviţa" (cuvertură de lină) ca aşternut. Tot
atunci a început să se folosească leagănul „de luat în circă" (pe spate).
Leagănul este confecţionat din coajă de tei cusut cu aţă din coajă de tei
şi cu găuri pentru frînghii de luat în spate. In fundul lui sînt tăiate
mai multe găuri pentru scurgerea urinei într-o tavă aşezată dedesupt.
Leagănul era cumpărat de la oameni din Armeniş şi Rusr.:a. Cînd femeia
lucra la cîmp, lua în circă copilul plîngăreţ şi îl leg~1a lucrînd mai
departe.
Sugarul era îmbrăcat într-o „chimeaşă" (cămăşu~a) scurtă şi înfofolit în trei „dîrze" (scutece), „înfăşiat mîndru" cu o „foşie" (fîşie) din
„şiptă" (dantelă), cu picioarele şi mîinile legate la dormit pînă la şase
luni, iar pe cap purta „căpiţă" (bonetă). Toate acestea, ca şi cuşma,
erau procurate de moaşă. Hăinuţele şi scutecele spălate nu le lăsau afară
după apusul soarelui, ca să nu plîngă copilul noaptea.
Copilul nebotezat se credea că este supus puterilor rele, supranaturale. De exemplu, el putea să fie de „âiochiat" (deocheat). Impotriva
deocherii, îl apăra cu o cruciuliţă aşezată în troacă, crezînd că privirea
respectivului va fi atrasă de cruciuliţă. Copilul deocheat plîngea. Vindecarea o făcea o femeie, care ştia să descînte, rostind cuvintele:
„A plecat baba pe cale. Pe cărare
s-a întîlnit cu ghiocul în cale
şi cine a ghiocheat, o CTăpat.
Cine o rănuit, o plesnit.
Şi copilul să rămînă luminat, curat . .. "

iar
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cuţit. Cînd mama îl ducea peste apă, îi „locea" (stropea) apă la
la poale şi peste copil. Cînd murea cineva, aşezau un briceag la
capul copilului, să doarmă liniştit, iar dacă-l aduceau la înmormîntare,
trebuia să aibă culoarea roşie în îmbrăcăminte, ca să nu se îmbolnă
vească de gălbenare.
Copilul îl botezau după una-două săptămîni. La botez luau parte:
părinţii, moaşa şi nănaşa (acea persoană care i-a cununat pe părinţii
copilului). Pe drum copilul era dus de moaşă, iar în timpul slujbei şi la
întoarcere, de nănaşă. Botezul era plătit de nănaşă şi moaşă. Nănaşa
aducea pentru copil o luminare de ceară învelită cu „crîsmă" (un metru
de pînză albă) înfăşurată cu un caier de lină precum şi cu cîteva „motchiţe de vol" de diferite culori şi cu flori. După botez, nănaşa şi neamurile luau parte la petrecere unde se servea carne, mălai, „curechi", (varză
acră) şi „coleaşă" (cozonac).
Pentru vindecarea copilului bolnav cunoaşteau o serie de reţete.
Iată citeva din ele: dacă copilul nu putea să doarmă i se dădea ceai din
coajă de nucă sau mac; dacă copilul suferea de dureri de ochi, avea
urcior, îl descintau;

lui un

gură,

„Urcior burcior, cit oi fi io cine
Atit să fi tu pe mine.
Cit oi fi o raţă.
Atita să fii pînă cLimineaţii".

Intre timp, cu un deget de la mina dreaptă se făceau cruci la ochiul
bolnavului. Pielea iritată era unsă cu „unsoare" (untură de porc).
Mama înţărca copilul după un an sau unele chiar după doi ani. Ea
îşi punea o „farbă" (vopsea) pe ţîţă parcă ar fi sînge şi spunea:
„Au tăiat-o nemţii".
Datele legate de ocrotirea sugarului le-am cules de la informatorii
bătrîni. Mama de odinioară îşi însuşea metodele şi cunoştinţele legate
de naştere şi de creşterea copilului de la femeile mai vîrstnice şi de
la moaşă. Acestea simţeau datoria să redea tinerilor cunoştinţele de
credinţă urmărind evitarea şi vindecarea bolilor.
După cum constatam în cursul culegerii datelor, majoritatea bătrî
nilor de azi nu mai cred în pracNci superstiţioase, vorbind cu oarecare
reţinere de ele. Obiectele tradiţionale sînt înlocuite cu cele din comerţ,
rămînînd numai cîteva, cum ar fi leagănul, care se mai menţine şi azi.
Din ce în ce se pierd şi practicile superstiţioase. Paralel cu şcolarizarea,
educaţia ştiinţifică elimină credinţele mistice, iar reţeaua de ocrotire a
sănătăţii, străduindu-se să satisfacă necesităţile sanitare, cîştigă încrederea populaţiei. Intre obiceiurile de botez se constată punerea unui
mare accent asupra petrecerilor.
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Nunta din Valea Timişului se caracterizează printr-o serie de creobiceiuri specifice şi ceremonii. O parte din acestea au semnificaţie simbolică, urmărind scopul de a asigura fertilitatea şi în general
fericirea, bunăstarea celor căsătoriţi.
Principalele ocazii de apropiere a tinerilor erau jocurile organizate
în zilele de sărbători în „zăvoi" şi în „săliş", în aer liber, unde luau
parte începînd de la vîrsta de zece ani. Acelaşi rol avea şi claca, care
se desfăşura în mare veselie. După vîrsta de doisprezece ani era admis
ca fata să se mărite.
Peţitul era îndatorirea părinţilor junelui. Răspunsul se dădea a doua
zi. Dacă fata era de acord, părinţii ei spuneau: „da, cu toată plăcerea,
cînd ne pregătim". Peţitorii erau serviţi cu ţuică. După înţelegere, invitau neamurile la „căpară" (un fel de tocmeală), la casa miresei. Mirele
nu lua parte la „căpară". Mireasa primea de la părinţii „copilului"
(feciorului) doi-patru galbeni şi bani de la rude. Se înţelegeau şi pentru
zestre. In general mireasa primea la căsătorie pămînt, bani, haine şi
ladă cu ţoale. Mirele nu primea ca zestre mobilă dacă s-a căsătorit în
casa părintească. Dacă, după căsătorie, mirele s-a mutat în casa fetei,
primea el zestre, de mai puţine ori mireasa.
Pregătirea nunţii începea cu o săptămînă mai înainte, cînd tăiau
bovine sau ovine. Făceau mălai cu „cucuruz" (porumb). Naşul cocea
„criţioane" (colac rotund de 20-25 cm. diametru, din făină de griu,
apă şi sare) pentru fiecare invitat la nuntă. Miercuri seara, nănaşul
(vornicul mirelui) cu mirele „chemau" la nuntă în general 40-60 de
invitaţi. Fetele niciodată nu participau la nuntă. La chemare, invitaţii
erau serviţi cu ţuică cu plosca.
Sîmbătă soseau lăutarii la mire, iar duminica dimineaţa erau prezenţi la naş. Acolo serveau masa. In timp ce se adunau toţi nuntaşii,
cei prezenţi se avîntau în joc, care dura pînă la ora servitului mesei,
alcătuită din „zupă" de tăieţei, mălai, „criţioane", varză, tocană cu cartofi, friptură în „cipsqe de pămînt" (vas de lut) şi răchie în vase de
lut de doi litri. De la naş nuntaşii plecau la mire iar de acolo toţi
porneau spre casa miresei. Ajungînd la poartă de obicei o găseau închisă. Cei dinăuntru întrebau:
„- De ce aţi venit aicea?
- Noi am venit c-am găsit o urmă de căprioară, care s-a oprit
aicea".
Dialogul continua: cei dinăuntru spuneau ghicitori, la care trebuiau
să răspundă cei sosiţi:
„- Ce-i unu?
Unu Dumnezeu în cer!
Ce-i doi?
dinţe,
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Doi ochi la om!
Ce-i trei?
Trei picioare de tigaie!
-- Ce-i patru?
Patru roţi la car!
Ce-i cinci?
Cinci degete la mînă !
Ce-i şase?
- Şase găuri la fluier!"
Unul din afară ciocănea în poartă şi striga: „Noi am răspuns la toate,
spuneţi-ne voi
cîţi purcei sînt într-o chilă?" Neputînd răspunde, în
sfîrşit se deschidea poarta.
Nuntasii intră în casă. In loc de mireasă adevărată mirelui i se
prezintă
falsă, pe „cinăra mică•· (o fetiţă). Răspunsul era: „să
trăiască, e bună, cînd creşte, la vremea ei", dăruindu-i acesteia bani.
„Givărul" (vornicul miresei) se ducea după „cinăra mare" (mireasa).
Cînd o zăreau, toţi erau bucuroşi: „asta-i, să trăiască!" Şi îi dădeau şi
ei bani. Ceremonia continua cu ocolul mesei de către mireasă. Mirele cu
„buzduganul" (ghioagă) învelit cu „sovon" (pînză albă rară, de 3X 1 m.
din bumbac din comerţ), care de obicei îl primea de la „givăriţă",
lovea uşor capul miresei de două ori, iar a treia oară îl aşeza după ceafa
ei, atrăgînd-o spre el. Intre timp muzica cînta, iar nuntaşii se sculau
sunînd de două ori:

una

-

se pornea la cununie. In frunte merge „stăgariul"
„stagul" confecţionat de către naş
în culori cu „pui" (brodată). Muzica
„sufla" marşul iar nuntaşii jucau. „Cinărul şi Cinăra" şi cu naşul păşeau
în mijlocul nuntaşilor. Naşul ţinea în mîini două „lumini" (luminări).
In timp ce ei se cunună, nuntaşii joacă, petrec afară, servind pe toţi cei
întîlniţi pe drum. La ieşire mireasa poartă pe cap „sovonul" cu cunună
din flori de ceară. Mirele şi mireasa ţin cite o luminare aprinsă în mînă.
Alaiul se întoarce în casa miresei, după masă, unde tinerii sting lumînă
rile de oglindă. După dans, pe la şase-şapte, are loc servitul mesei. In
acest timp servesc femeile care au cinstit-o pe mireasă cu daruri: bani,
„pom de turce" (o cruce de lemn cu un ţăruş în mijloc şi patru în colţuri,
în ţăru.şe cu turte dulci), chirneaşă, opinci, straili şi alte ţoale.
Alaiul ajunge în casa junelui abia pe la miezul nopţii, chiuind, cu
muzică. In mijlocul „oborului" (curte) se află o masă pe care sînt aşezate
o felie de brînză pe un blid, un caier de lînă, o „vadră" cu apă, o
„chită" (legătură) de busuioc şi un ciur cu boabe de porumb. După ce
au ocolit masa de trei ori, tînăra stropeşte pe cei din jur cu chita de
busuioc şi împrăştie seminţele cu mîna spre răsărit, apoi în celelalte
A treia

oară

„Hai că mergem
Hat să mai stăm!"

în

sfîrşit

(persoană care ducea steagul), cu
dintr-o prăjină şi o maramă cusută
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puncte cardinale. Bărbaţii ţin pălăriile cu gura în sus, ca să nimerească
cite o boabă, spunînd că acestea. vor aduce noroc.
Soacra pune stralliul încins cu „brăsira" (brîul) după capul miresei
şi junelui şi din obor îi trage în casă. Apoi urmează jocul miresei cu
tinerii. Banii adunaţi cu această ocazie sînt împărţiţi între mireasă şi
muzicanţi. A sosit clipa cînd tînăra împreună cu junele au ieşit din
casă pentru a pregăti darurile miresei pentru nuntaşi. „Givărul" şi
stegarul primesc bani. „Giveriţei" i se dă o cîrpă de „somat" (catifea)
sau de pînză cumpărată. Socrul, soacra, cumnata şi fraţii primeau cite
o chimeaşă. Darurile sînt puse pe o „boată" (bită). Cel care a fost cinstit
astfel spune: „Să trăiască finuţa lui domnu căpitan!" Intre timp, muzica cînta marşul. Tîrziu, după orele două-trei din noapte, nunta „se
sparge", adică nuntaşii se retrag.
Luni dimineaţa, femeile din sat „au periat-o" (au pieptănat-o) pe
tînără, iar soţul său „i-a ales cărarea cu banul" (pe capul miresei căra
rea părului a despărţit-o cu monedă). De acum înainte va purta „canci"
(coc). Intre timp, muzica cîntă continuu, iar mirele pleacă după
„dîrzari" (nuntaşi), adunîndu-i după „tablou", adică după lista cu darurile invitaţilor, întocmită în ziua precedentă. Unii dintre „dîrzari" se
îmbracă în „obrăzare" (măşti): bărbaţii în costume femeieşti rupte, „căniţi
pe obraz" (vopsiţi), cu mustăţi şi barbă din lină, cu cite o boată în mină,
intră în casele fetelor, spunîndu-le rîzînd: „Ţucă-ce cu mine". Tînăra
îi aşteaptă în poartă, stropindu-i cu chită de bucuioc şi apă. Ei aruncă
bani în vadra cu apă aşezată în poartă. Dansează iar, prima dată în
casă, apoi pe stradă sub steag, pe care între timp l-au înfipt în frunte
pe acoperişul casei. Jocul e oprit de bucătărească, care-i pofteşte la
masă. Mîncarea de data aceasta provine de la neamuri, vecini, care
dimineaţa au adus carne de păsări la nuntă. Carnea e fiartă în cazane,
în „moare" cu făină de mălai. Pe lingă „găini cu moare" se mai serveşte supă de tăiţei, varză cu carne, cartofi, friptură în „cipsîie" de
pămînt, în ţest, şi se bea răchie. Fiecare primeşte cite un criţion, cu
care nunta ia sfîrşit.
Obiceiurile de nuntă descrise mai sus au fost practicate pînă acum
circa 30 de ani. In ultimul timp unele momente tradiţionale trăiesc, dar
pierzîndu-şi semnificaţia lor magică. Cu regret trebuie să constatăm că
din nunţile de azi s-au înlăturat majoritatea obiceiurilor din trecut,
pierzîndu-se specificul local autentic, tinzîndu-se spre uniformizare, aşa
cum sînt cunoscute în toată ţara.

OBICEIURI LEGATE DE MOARTE
Misterul

morţii a dus la dezvoltarea unui întreg
care viaţa este continuată de către mort

complex de crepe o altă lume.
In obiceiurile legate de moarte din Vîrciorova acest complex se manifestă puternic.
dinţe, după
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credinţa populară moartea este prevestită de o mulţime de semne.
cineva visează apă mare, cînepă mare sau că intră vaci negre
în casă şi nu le mai poate scoate, se crede că va muri cineva. Aceeaşi
semnificaţie o are şi cîntecul „şomvicii" (cucuvea) sau visul cuiva că
îi cade o măsea.
Obiceiurile, pe lingă caracterul lor superstiţios, au la bază şi o serie
de necesităţi igienice reale. Astfel mortul în prima zi este spălat, aşezat
pe o pînză albă (pongeală), acoperit de pămînt, apoi iar cu „pongeală".
Aşa se ţine pînă în ziua înmormîntării, cînd cineva din familie îl îmbracă, de obicei în haina purtată şi la nuntă, pentru ca soţii să se cunoască pe „lumea ailalată". In prezent, femeile îşi pregătesc îmbrăcă
minte nouă pentru această trecere în lumea a doua.
După aceea îl aşează în „copîrşău" (sicriu), ladă simplă din scînduri,
pe o uşă sau în pat acoperit cu o poneavă. Capul şi picioarele se aşează
pe cite o perină, iar în lungul sicriului se întinde o cuşmă (ţesătură din
păr, în patru iţe) de circa 2 m. lungă şi 60 cm. lată, la un capăt ornamentată prin motive de alesături şi prin „ciucăţei" (ciucuri), pregătită
dinainte, special pentru acest lucru.
In sicriu neamurile pun o serie de lucruri, în mai multe scopuri.
Ei vor să-i dea mortului anumite obiecte necesare pe cealaltă lume, cum
ar fi: bani, ca să aibă din ce plăti vama şi datoriile, turte pentru dar
la rude, care îl aşteaptă, în buzunar sau pe piept îi ~ează obiecte
uzuale ca oglindă, piaptăn. Ei sînt preocupaţi şi de îndeletnicirile lui
de acum înainte: îi dau lină să aibă de tors, seminţe (pentru „ca să

In

Dacă

rodească" pămîntul).

Ca să nu se întoarcă mortul, deranjînd pe cei în viaţă, primeşte atîtea
„păpuşi de treanţă" cite persoane locuiesc în casă. El, după imaginaţia
lor, va fi preocupat de desfacerea acestora. Iar ca dintre ei să nu se
lege nimeni de mort, mai aşează în sicriu şi un briceag, acesta reprezentînd obiectul care taie şi ultimele legături dintre mort şi cei rămaşi
în

viaţă.

Rudele cele mai apropiate vor să-i păstreze amintirea celui decedat,
crezînd că viaţa lui pe lumea cealaltă depinde de comportarea lor, în
ceea ce priveşte organizarea înmormîntării şi darea pomenii în anumite
intervale.
Inmormîntarea e fastuoasă. In timpul slujbei fiecare participant ţine
în mînă cite o luminare aprinsă, învelită cu pînză albă primită de la
membrul de familie cel mai apropiat. Ard luminări şi pe colţurile sicriului, ba chiar şi în blide aşezate pe pieptul şi pe picioarele răposatului.
Acestea din urmă sînt „luminile sufletului", care au fost aprinse în
timpul cînd s-a stins din viaţă şi vor fi folosite de fiecare dată cînd se
dă pomană.

După capul mortului în biserică sînt aşezate o serie de „cotăriSjoare",
oale, găleţi. Acestea sînt obiectele care vor fi date de pomană. In „cotă
ris!oare" se află 24 „vămi" (pîine) şi mîncăruri, băuturi. Mîncarea se
împarte între bărbaţii care duc sicriul şi ceilalţi participanţi. Din griul
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Fig. 1. ,,CotărîSioară" cu „vămi" Virciorova.
sfinţit se aruncă cîteva boabe
pomană. Vedrele sînt împodobite

Fig. 2. Prescuri -

Valea

Timişului.

în alimente de fiecare dată cînd fac
de colaci, turte, cornuri, lumînări, basmale, bomboane. Alţii aduc pomană în „strecurătoare" (ţesătură de
lînă ornamentală prin alesături). Insoţindu-1 la cimitir, femeile bocesc,
îl cîntă pe mort. Alaiul se opreşte des. Aceste „odinătoare" (loc unde
se opresc) sînt organizate rînd pe rînd de cineva din neam pentru a
da „peste mormînt" (sicriul neacoperit) obiectele şi mîncărurile, adică
pomana destinată rudelor.
Groapa este săpată şi pregătită cu supraacoperiş, în aceeaşi zi, de
către patru bărbaţi din neam, care poartă „măsaie" (prosoape albe) pe
umărul drept. După terminarea îngropării, aprind cinci luminări. Patru
la colţurile monnîntului şi una la cruciuliţa ornamentată, şi le lasă
arzînd.
Se zice că mai de mult pomana era servită la faţa locului, în cimitir.
Azi participanţii se reîntorc în casa mortului, consumă cele 22 de vămi
cu brînză şi ouă fierte, iar rudele mai apropiate mănîncă şi mîncare
gătită: supă din zeamă de carne cu „piparcă" (ardei uite}, carne cu
„curechiu" (varză acră prăjită) şi mălai în ţest. Mai de mult mîncau şi
zeama de „păsulă" (fasole) şi beau răchie. A doua zi unul din familie
pleacă cu nouă muieri la cimitir la „tămîniat" şi dă peste mormînt
colaci, lumini şi pancove. După şase săptămîni o singură femeie merge
la tămîiat.
Următoarele pomeni se dau: după trei săptămîni, şase săptămîni, şase
luni şi un an, după care nu se mai ocupă intens de amintirea mortului.
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Vîrciorova.

Rămîne totuşi o oarecare preocupare. De trei ori în fiecare an (în noaptea de Paşti, în noaptea de Anul Nou şi în Joia Mare) aprind luminări
la cimitir. In Joia Mare aprind şi foc la cruce. Se obişnuieşte ca la
praznic să se facă şase prescuri din care se dă ultima cuiva la mormînt.
Marea majoritate a obiceiurilor funerare se respectă şi azi. Din
ansamblul obiceiurilor legate de principalele evenimente ale vieţii omului, acest capitol a fost cel mai puţin atins. Fenomenul amintit se explică
prin faptul că decesurile au loc în general în rîndul bătrînilor, legaţi
mai strîns de tradiţie. Pe de altă parte nu putem nega nici frica morţii,
care influenţează atitudinea mistică a omului.
Datele acestea asupra obiceiurilor legate de principalele evenimentP
ale vieţii meritau să fie amintite, fiindcă conţin multe reminiscenţe tradiţionale arhaice. Mentalitatea din trecut, plină de superstiţii, după cum
arătam, se pierde din zi în zi în urma schimbărilor profunde ce se
înregistrează în cunoştinţele, în modul de gîndire şi în comportamentele
populaţiei de azi.
KLARA GAZDA
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL OBICEIURILOR DE NUNTA
ŞI INMORMINTARE DE PE VALEA BISTREI
(CARAŞ-SEVERIN)

Obiceiurile satelor din Banat constituie manifestări pline de amploare
şi inedit ale spiritului creator al poporului nostru. Situate într-o regiune
muntoasă, în partea de nord-est a judeţului Caraş-Severin, la poalele
unor culmi înalte de peste 1000 m şi a Masivului Poiana Ruscăi, de-a
lungul rîului Bistra, satele Măru, Măgura, Malu, Zăvoi şi Valea Bistrei
constituie un interesant cîmp de manifestare a bogatelor tradiţii etnoculturale ale poporului nostru. In cele ce urmează, mă voi referi la obiceiurile legate de nuntă şi înmormîntare. Nunta românească din zona
Valea Bistrei constă dintr-o suită de obiceiuri a căror vechime se pierde
în negura vremurilor şi care cunosc etapele caracteristice nunţii româneşti: peţirea, încredinţarea sau logodna şi nunta propriu-zisă 1 • Nunta,
aici ca şi în alte zone, este anticipată de înţelegerea dintre cei doi tineri,
care, încă înainte de logodnă, îşi fac planuri, cum ar fi cele de a petrece
împreună obiceiurile de Anul Nou şi Bobotează.
Peţitul se face aici de către părinţii băiatului sau de rudele acestuia.
Dacă băiatul va fi ginere, părinţii fetei se interesează de zestrea băiatu
lui, aceasta în cazul cînd cei doi vor locui la fată, în caz contrar „dacă
merge fata noră" atunci părinţii băiatului se interesează ce zestre va
avea fata 2 .
Se stabileşte apoi „căpara" sau 1 o g o d n a, care va fi în funcţie de
strîngerea recoltei. La logodnă, naşul le pune tinerilor verighetele pe
deget sau mirele dăruieşte fetei care-i va fi soţie un obiect de valoare,
1 o g o d n a constituind preludiul care anticipează cu cîteva luni actul
căsătoriei. In cazul în care se întîmplă că „logodna se strică", fata trimite înapoi verighetele sau cadoul băiatului3.
In Banat se mai obişnuieşte, încă, să fie furată fata de la părinţi,
atunci cînd ea este de acord a-l însoţi în acest mod pe băiat şi cînd
părinţii nu sînt de acord 4 • După logodnă, se trece la pregătirea nunţii.
Nunta are loc de obicei toamna, după strîngerea recoltei şi încheierea muncilor agricole. Se alege de obicei de către băiat ca „naş"
unul dintre cei mai apreciaţi ţărani din sat, după care, cu o săptămînă
Ion Apostol Popescu, Studii de folclor şi artă populară, Bucureşti, 1971, p. 235-242.
Inf. Moica Ion, 62 ani, sat Valea Bistrei, cam. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
• Idem.
• Inf. Maica Maria, 69 ani, sat Valea Bistrei, cam. Zăvoi, jud, Caraş-Severin.
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înainte de nuntă, se fac invitaţiile la petrecere. Se obişnuieşte ca chemarea la nuntă să se facă de către cea mai apropiată rudă a fetei, pentru
invitaţii miresei, sau de cea mai apropiată rudă a băiatului, care face
invitaţiile din partea mirelui. Aceştia sînt aşa numiţii „chemători". In
dimineaţa nunţii, mirele şi mireasa fac din nou invitaţii. In aceeaşi zi,
întreg satul este plin de voie bună şi de viaţă, iar la mire şi mireasă
se strînge lumea şi cei care trebuie să asigure cele necesare mesei. Invitaţii vin la masă, însă la jocul care se încinge în dimineaţa nunţii vine
întreg satul.
In aceeaşi zi, înainte de începerea nunţii, naşul oferă şi el o masă
invitaţilor mirelui, potrivit situaţiei materiale pe care o are. De la naş,
mirele, împreună cu invitaţii săi, merge la mireasă, unde nuntaşii sînt
întimpinaţi de rudele şi invitaţii miresei. In fruntea alaiului este mirele care merge împreună cu nănaşii ce vor însoţi mireasa la cununie,
după ce pornesc de la casa părinţilor ei. Porţile casei miresei sînt deschise, iar deasupra porţii se află, asemenea unui steag, un băţ împodobit
cu panglici colorate şi flori de soc, in vîrful căruia este prins un ou,
căruia i s-a scos conţinutul. Pentru a intra în „cetatea miresei" oul trebuie dat jos de invitaţii mirelui, încercare la care sînt supuşi mirele
şi invitaţii 5 . După intrarea în casa miresei se rostesc o serie de strigă
turi şi are loc un dialog în care se schimbă replici cum sînt: „călătorului
îi şade bine cu drumul", „să fi venit mai din toamnă, cînd era lucru
mult, nu acum cind este totul gata" 6 • Invitaţii mirelui şi naşii stau jos
la masă, spre deosebire de invitaţii miresei care sînt în picioare. In
această zonă există o persoană denumită „givăr", desemnată de mire
pentru a însoţi mireasa în timpul nunţii; se mai obişnuieşte să fie şi
„givere" (femei), sau există nunţi care au cite doi „giveri" 7 .
Inainte de apariţia miresei se rostesc din nou strigături, iar colăcarii
(cei ce strigă) încep un adevărat dialog umoristic realizat cu mijloace
artistice legate de tradiţia vieţii ţăranilor. Ca şi în alte zone, şi în Valea
Bistrei se practică obiceiul înlocuirii miresei cu alte persoane, creînd
momente comice pline de haz, care să stîrnească veselia nuntaşilor. Se
aduce mai întîi o fetiţă de cinci-zece ani, numită „tinera mică", spre
deosebire de mireasă, care se mai numeşte „tineră". Nuntaşii spun: „nu
ne trebuie aceasta pentru că este prea mică, să mai crească, să aducă
alta care toarce fuiorul ... " 8
In timp ce nuntaşii caută şi întreabă de mireasă, este adusă o persoană care ţine în mină urzici şi la care se strigă: „e bună, e blindă,
mare v-a trebuit, mare v-am adus!" Şi aceasta este refuzată de nuntaşi. In sfîrşit, apare şi mireasa căreia naşa îi dă o creangă de măr,
aceasta sărută mina naşilor, în timp ce soacra, mama fetei, pune mirelui
' Inf. Moica Anton, 64 ani, sat Valea Bistrei, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
• Inf. Moica Vantu, 24 ani, Moica Ana, 20 ani, sat Valea Bistrei, corn. Zăvoi, jud.

Severin.
7 Idem.
1 Idem.
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nuntă, predîndu-i în a<:elaşi timp
că toată această desfăşurare a nunţii este întregită de
ovaţii şi cuvîntări. De la casa miresei mirii pornesc la

în piept o floare de

mireasa. Desigur
jocuri, strigături,
cnnunie care are
loc imediat după slujba religioasă a duminicii. La cununie, preotul îi
leagă pe miri cu o „petea" (panglică albă care reprezintă simbolul veşni
ciei convieţuirii). După cununie alaiul se îndreaptă spre casa mirelui sau
a miresei, unde are loc masa, mirii mergind ţinindu-se de mină, urmaţi
de nănaşi.
Sint interesante de remarcat anumite obiceiuri care se practică cu
acest prilej în zona Valea Bistrei. De obicei, în dimineaţa celei de-a
doua zi a nunţii, vin bărbaţii, care beau ţuică şi joacă. Cei care din anumite motive nu se pot prezenta la timp, sînt descălţaţi de către cei prezenţi şi „purtaţi prin joc" 9 • Uneori, aceştia sînt aşezaţi pe un cărucior
de plug cu două roţi sau într-o căruţă goală, care este trasă tot de cei
ce nu s-au pre-zentat la timp. Alteori, cei ce nu au sosit la timp sint
loviţi peste picioare cu o urzică sau cu o nuia, fiind nevoiţi să sară în
sus, şi deci „să joace" 10 • In cazul în care unul dintre cei care nu s-au
prezentat doreşte să nu fie pedepsit în modul arătat, atunci plăteşte fie
o sumă de bani, fie o cantitate de ţuică stabilită de către cei prezenţi.
In ziua a doua, nunta are loc la mire. Invitaţii mirelui se string la el,
apoi merg la nănaş, de unde vin cu toate darurile din nou la mire. După
ce se strigă darul se serveşte masa. Cadourile mirelui sau ale miresei în
această zonă reprezintă sume de bani prinse în nişte beţe despicate, care
sint înfipte în colaci cu nucă, cu mere sau cu caş. Aceşti cozonaci, împreună cu un litru de ţuică sau vin, o găină jumulită cu o ţigară în
gură şi „tănere" (farfurii) cu prăjituri sînt aşezate într-un coş împletit
din nuiele de salcie sau răchită, numit „cotoriţă". In exterior, coşul este
împodobit cu turte dulci sau cu „păncovi". Astfel împodobit, coşul cu
întreg conţinutul de dulciuri este numit „cinstă" 11 . Mai recent, cozonacii
şi prăjiturile au fost înlocuite cu torturi. Punctul de atracţie al nunţii
îl constituie „masa mare" la care iau parte invitaţii aşezaţi într-o ordine
anumită, după importanţă şi gradul de rudenie. Masa este pregătită cu
mult fast, mirii ocupînd locul din fruntea mesei, fiind încadraţi de nă
naşi. Muzica este cea care însoţeşte în permanenţă acest moment deosebit din viaţa tinerilor, moment ce constituie în acelaşi timp şi sărbă
toarea întregului sat. Trebuie remarcat aici faptul că, cu decenii în urmă,
în această zonă se cintau melodii cu un ritm lent, spre deosebire de
ultimii ani, cind acesta a fost înlocuit de un tempou mai vioi, muzica
constind din brîuri, sirbe, ardelene, şi îndeosebi jocuri de doi1 2 •
Din cele relatate se relevă anumite particularităţi caracteristice locului, pe care le-am punctat în prezentarea unor aspecte ale desfăşurării
nunţii din această zonă.
• Inf. Moica Anton, 64 ani, com. ZAvoi. jud. Caraş-Severin.
Idem.
n Inf. Maria Oproz, 60 ani, sat Valea Bistrei, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
11 Inf. Moica Simion, 74 ani, sat Valea Bistrei, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin
11
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Tot atît de interesante sînt şi obiceiurile legate de î n m or m î n t a re
din zona Valea Bistrei. Cu această ocazie şi aici, ca şi în alte zone, se
folosesc unele practici străvechi de înmormîntare, care constituie anumite simboluri ce semnifică trecerea mortului în „cealaltă lume"; se
obişnuieşte ca mai înainte să se spele şi să se îmbrace mortul, care este
aşezat pe duşumea cu o luminare aprinsă la cap, după care el se aşează
pe masă „cu capul spre răsărit" şi apoi în sicriu („copîrşău")1a. In aceleaşi momente se obişnuieşte ca în camera mortului să fie numai femei.
In sicriu se mai pun şi unele obiecte ca: batistă, o sumă de bani, iederă,
praf de puşcă şi un corn de berbec „pentru ca să nu se facă mortul
strigoi " 14 .
Cu ani în urmă, mai exista obiceiul ca soţia ce adusese zestre la
căsătorie două covoare să le pună la decesul soţului pe „ţagără"
(targă}, pe care era aşezat sicriul cînd era dus la cimitir (unUil fiind
pentru ea, iar celălalt pentru soţ) 15 . De asemenea, se mai obişnuieşte
să se păstreze pentru moarte un obiect de la cununie, o „sălie" (ţesătură
uşoară care se pune pe cap la cununie). Tot timpul cînd cel mort rămîne
în casă (trei zile), în fiecare dimineaţă i se cîntă „zorile" de un grup
de femei în număr impar. Strigarea „zorilor" se face de către bocitoare
de mai multe ori, după care femeile intră în casă şi jelesc mortul.
In unele locuri (satul Măru), cind mortul este în vîrstă se practică
unele obiceiuri în timpul celor două nopţi cînd acesta se află în casă:
„la priveghi" nu se cintă, se joacă în cărţi, oamenii se maschează, „să
fac nărozi" şi „se joacă în purec", adică se sărută 16 • Bărbaţii îmbrăcaţi
în haine femeieşti intră în camera în care este mortul şi „aleargă după
femei să le sărute". Unul din ei se aşează în mijlocul casei pe scaun şi
apoi „junii (cei tineri) roată după el" (în jurul lui}, care spun: „învîrte-te
purece" iar cel din mijloc spune: „Nu pot să mă învirt, fiindcă nu se
ţucă Ion cu Floarea", apoi altul ii ia locul 17 •
In aceeaşi seară se mai joacă în „ciucuri", se desfac aţele de la
opreg şi se aşează în formă de cruce, fiecare din cei prezenţi ţinînd în
mină capătul unei aţe, cei care ţin ambele capete ale aceluiaşi fir trebuind să se sărute între ei1 8 . In cazul în care cel care moare este tînăr,
nu se mai rîde şi nu se mai fac asemenea jocuri. Atunci bătrînii spun
poveşti şi întîmplări din viaţă 19 . Apoi, mortului i se slujeşte pomana
ce se află pe masă: „crucea crestată de pită" şi o farfurie cu griu în
care ard trei luminări. Din acest griu se ia şi se pune în fiecare vas care
se dă la pomană. In general aici se obişnuieşte ca pomana să se facă
de către bărbaţi 20 •
Inf. Şuşoi Nicolae, 51 ani, sat Măgura, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
u Idem.
16 Idem.
11 Inf. Maria Văran, 68 ani, sat Măru, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
17 Idem.
11 Inf. Tonea Cătălina, 58 ani, sat Măru, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
10 Inf. Maria Văran, 68 ani, sat Măru, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
• 0 Inf. Sîrbu Eftimie, 65 ani, sat Măru, colil.. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
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Există în această zonă şi alte credinţe legate de înmormîntare. Una
din ele se referă la interdicţia atingerii mortului de către cei care împart pomana.
In cea de-a treia zi, după ce mortul este scos din casă spre a fi dus
la cimitir, se obişnuieşte ca familia acestuia să spargă un vas la ieşirea
din casă, existînd credinţa că mortul trebuie să ia toate cioburile cu el
pentru ca să nu mai moară nimeni 21 •
Aici, groparii sînt şi cei care transportă mortul spre cimitir. La
înmormîntare, în urma sicriului merg familia şi rudele apropiate, îmbrăcate în doliu, iar în urma convoiului merge cel mai bătrîn bărbat
din familie, numit „limpaş", în semn că el preia conducerea familiei.
Urmează 3-5-7 coşuri (cotoriţe) cu „pomenile" care constau din colaci
de formă ovală, făcuţi din făină de griu; colacii sau vămile sînt tot în
număr impar, ajungînd pînă la 21 şi ei se dau de pomană peste mormînt la gropari. La poarta cimitirului are loc un serviciu religios prin
care îşi iau rămas bun rudele apropiate de la cel dispărut. Inainte de
închiderea sicriului mortul este stropit cu vin, iar rudele aruncă bani
în groapă pentru ca „cel mort să poată plăti vămile cerului" 22 • DllPă
înmormîntare şi reîntoarcerea de la cimitir se face pomana mare, care
constă din minoare de post dacă este post, sau din minoare cu carne de
oaie, care este specifică locului. In bătrîni, ultimul fel de mîncare era
păsatul cu lapte 23 •
De asemenea, se mai dau cu această ocazie şi aşa-zisele pomenioare
şi cite o luminare la fiecare. După înmormîntare în casa celui mort arde
în permanenţă, timp de nouă zile, o luminare sau lampa, existînd credinţa că sufletul celui mort pleacă din casă abia după nouă zile 24 •
In lucrarea de faţă am prezentat unele aspecte legate de nuntă şi
înmormîntare, aşa cum se practică ele acum; dar în acelaşi timp am
constatat din datele culese din teren de la informatori în vîrstă că ele
se practicau în acelaşi mod şi cu 60-80 ani în urmă; aceasta desigur
cu mici excepţii determinate de o serie de factori (procesul de urbanizare etc).
In zona Valea Bistrei forma pe care o îmbracă una din multiplele
variante stilistice şi de structură ale obiceiurilor de nuntă şi de înmormîntare, păstrate după o veche tradiţie perpetuată de la o generaţie
la alta, devine specifică în funcţie de mediu şi de condiţiile în care s-au
dezvoltat.
Aceste manifestări ceremoniale complexe în care intră deopotrivă
o serie de practici, credinţe, sînt rezultatul procesului de sudare şi de
stratificare a unor obiceiuri şi practici care au avut în trecut funcţii
proprii, bine precizate dar asemănătoare: urări de prosperitate, fertili-

u Idem
Inf. Floarea Albulescu, 65 ani, sat
sa Vezi nota 13.
u Idem.
22

Măru,

com.

Zăvoi,

jud.

Caraş-Severin.

199

Iulia Hagiu

tate, belşug, credinţă într-o viaţă mai bună. Formelor străvechi iniţiale
care s-au menţinut li s-au suprapus şi interferat noile forme din tradiţia folclorică.

In acelaşi timp zona Valea Bistrei oferă un amplu cimp de cercetare pentru studierea şi mai aprofundată a acestor fenomene. Concludem
că, în ciuda diferenţelor specifice fiecărui sat, se remarcă caracterul
unitar al tuturor obiceiurilor legate de nuntă şi înmormîntare cu celelalte zone etnografice ale ţării, ele avind la bază preluarea traditiilor
spirituale ale poporului nostru, tradiţii viu exprimate în graiul etnofolcloric de aici.

IULIA HAGIU
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ELEMENTE MATERIALE ALE UNOR OBICEIURI
ŞI TRADIŢII IN SCRIERILE LUI MIHAIL HALICI

Nobilul român din Caransebeş, Mihail Halici, nu este în exclusivitate un nobil şi nici cel puţin numai „Valachus poeta" 1 , ci în primul
rînd un animator neobosit al culturii umaniste, un cărturar de seamă
cu o activitate multiplă şi cu o personalitate complexă. Trebuie să recunoaştem că profilul intelectual al acestui poliglot român şi apreciat
om de cultură de abia începe să se contureze, rămînînd încă mult timp
în studiu şi spre valorificare majoritatea scrierilor sale.
Relativ recenta descoperire a testamentului şi inventarului bibliotecii familiale a lui Mihail Halici 2 , cit şi cele citeva manuscrise descoperite de curînd în Biblioteca documentară „Bethlen Gâbor" din Aiud,
ne vor permite să relatăm aspecte cu totul nebănuite ale activităţii şi
preocupărilor acestui „nobil valah", care în multe scrieri ale lui şi-a
unit numele cu al oraşului său natal, semnînd „Michel de Karansebes" 3 .
In prezenta lucrare nu ne-am propus prezentarea bibliografică a
scrierilor lui, ci semnalarea unor elemente reale, doveditoare, care îl
legau de tradiţiile şi obiceiurile româneşti, de obiectele meşteşugite ale
maiştrilor populari anonimi ale căror lucrări au fost păstrate din tată
în fiu în familia preotului intelectual cu o vastă cultură umanistă, consemnate în testamentul şi inventarul bibliotecii, redactate în 1674 de
Mihail Halici - fiul.
Deşi în scrierile lui nu se pot desluşi elemente şi influenţe puternice
ale culturii populare, ale limbii bănăţene în mod special, aşa cum apar
în scrierile lui Mihail Halici - tatăl, totuşi din rîndul scrierilor şi din
notările sale putem descifra o vădită simpatie faţă de obiceiurile şi
datinile populare.
Primele cunoştinţe despre creaţiile poporului le-a primit la conacul
din Potoc al tatălui său, apoi la Şcoala calvină din Caransebeş4, sub
directa îndrwnare şi ocrotire a tatălui, rector al acestei şcoli. Tot de atWlci
1 Kazinczy Perene levelezlse, kOuteszi Vacz Janos, Budapest, 1892 (Corespondenţa lui
Perene Kazinczy, ediţia lui Vacz Janos), p. 196-197.
• Vezi Musnai Laszlo; Uj adatok Balici Mihdly, tleUhez ts hagyaUkdhoz, în Revista de
limbtJ şi literat1mJ, Cluj, an. IV (1960), nr. l-2, p. 78.
1 N. Drllganu, Mihail Balici. Contribuţii la istoria cvltvraltJ rom4neasc4 din secolul al
XVII-iea, în Dacoromania, Cluj, an. IV, 1924-1926, p. 8.
• Vezi P. Kereszturi, Csecsem6 KereszUny (manuscris al lui Mihail Halici), Biblioteca
teologiei reformate din Ouj.

201

Alexandru H orvath
îi rămîn întipărite în minte tradiţiile
această epocă de băştinaşii locuitori
păstrate pe aceste meleaguri chiar pînă

populare cu grijă păstrate în
de pe Dealul Viilor, obiceiuri
la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Una dintre aceste sărbători tradiţionale, ospăţul, a rămas consemnată
şi în monografia oraşului Caransebeş 5 , cu urme materiale descoperite
şi în testamentul şi inventarul bibliotecii lui Mihail Balici.
Covoarele lăsate moştenire Şcolii calvine din Orăştie, unde Mihail
Balici - fiul a fost dascăl, cu scopul de a fi folosite la ornamentarea
decorativă a locurilor solemne, paharele şi cupele pentru trebuinţele
convivilor 6 , ospeţelor, a meselor solemne, au o legătură evidentă cu tradiţionalele ospeţe despre care ne amintesc A. Ghidiu şi I. Bălan, autorii
monografiei oraşului Caransebeş. O asemenea sărbătoare are loc la Caransebeş şi la 31 octombrie/12 noiembrie 1865, cu participarea satelor
învecinate, la care localnicii „străbăteau străzile oraşului cu conductul
drumului destinat, după datinile vechi ale grecilor şi romanilor a se
jertfi. Acest bou frumos decorat în coarne cu cununi de flori şi cordelele
sburătoare fu adus apoi în piaţă şi fript între două focuri colosale. Aici,
improvizîndu-se o petrecere poporală cu jocuri boul fript între 3-4 ore
după amezi fu tăiat în felii şi împreună cu pîine şi două vase s-au împărţit spre ospătarea poporului, care veni din cele mai îndepărtate
părţi (... )" 7 •
Existenţa în colecţia lui Mihail Balici a unor instrumente de paradă,
ca paloşul sau barda, cu menţiunea „ţărănească" 8 , şi a celorlalte obiecte
deja enumerate (covoare ţărăneşti, căni, pahare cu destinaţia de a fi
folosite la ospeţe) ne-a sugerat ideea legăturii dintre acestea şi obiceiurile semnalate cu un caracter pronunţat popular. A. Buteanu, referindu-se la aceste obiecte, consideră că ele au fost utilizate ca elemente decorative la reprezentaţii teatrale ale elevilor din Orăştie: „Un ctitor în
colegiile reformate va veni în 1660, Mihail Balici din Caransebeş, refugiat la Sibiu, fost rector al şcolii reformate din Orăştie, al cărui testament ne atestă colaborarea elementului românesc la fondurile destinate
pentru manifestaţiile spectaculare, şcolare" 9 , vizînd în acelaşi timp între
aceste manifestaţii şi tradiţiile, obiceiurile populare în acea epocă o
strînsă legătură.

Asemenea spectacole au fost prezentate şi la Academia calvină din
Aiud, chiar în cadrul conviviilor, de unde presupunem că s-a transmis
obiceiul la toate şcolile protestante din Transilvania, tot aşa şi la Orăştie
şi Caransebeş, dascălii ambelor şcoli fiind foşti elevi ai Academiei reformate din Alba Iulia şi Aiud 10 .
• A. Ghidiu şi A. Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1909, p. 138.
• Vezi obiectele cuprinse în intervalul bibliotecii lui Mihail Halici, anexat la testamentul
publicat de L. Musnai, op.cit., p. 78-79.
7 A. Ghidiu şi I. Bălan, op.cit., p. 138.
a L. Musnai, op. cit., p. 78.
• A. Buteanu, Teatrul românesc din Ardeal şi Banat, 1945, p. 19.
10 Al. Horvath, Dictionarium Valahico-latinum. Contribuţii la cunoaşterea autorului, în
„Studii de Jimbă, literatură şi folclor", :II, Reşiţa, 1971, p. 72-73.
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în scrierile lui Mihail Balici

Conviviile nu erau singurele ocazii pentru manifestaţii teatrale ale
elevilor, dar erau formele principale ale teatrului şcolar, cu multe elemente laice, în acea perioadă (secolul al XVI-lea şi al XVII-lea), şcoala
protestantă oferind nenumărate posibilităţi scenice. Insistăm asupra teatrului şcolar pentru faptul că această instituţie, ca prim factor, a conservat multe din tradiţiile şi obiceiurile epocii şi mai tîrziu. Nu rareori,
în textele secolului, dar şi în vremurile următoare, găsim dramatizarea
unor texte religioase cu preluarea unor obiceiuri populare tradiţionale.
Inventarul bibliotecii lui Mihail Halici este unul dintre acele documente, consemnînd printre manuscrisele tatălui texte de asemenea
manieră. De pildă, la poziţiile 381 şi 382 se semnalează două colecţii
sub titlul1 1 : 1. Cantio[nes] Pasch[ales] paterna manu scriptae; 2. Cantio[nesj Nativ[itatis] et Pentec [ostales] paterna manu scriptae.
Cunoscînd multe dintre manuscrisele rămase în păstrare ale lui Mihail Halici-tatăl, cred că acestea au consemnat multe elemente de bază
ale ceremoniei căsătoriilor, botezului şi înmormîntărilor la românii bă
năţeni. Nu trebuie să uităm destinaţia acestor manuscrise, ele fiind un
instrument al instrucţiei, al educării tinerilor cărturari care urmau să
continue aceste tradiţii, chiar dacă ele aveau un caracter predominant
religios.
Ca urmare, teatrul şcolar al secolului al XVI-lea a jucat un rol însemnat în cultivarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti, chiar
şi în şcoala calvină din Caransebeş şi Orăştie. Analiza testamentului lui
Mihail Halici şi a obiectelor inventariate ne îngăduie să tragem concluzia că atît ceremonia ospeţelor cit şi manifestaţiile spectaculare la elevi,
pe lingă caracterul lor religios, aveau şi un caracter pronunţat popular,
prin evocarea unor personaje şi elemente scenice proprii teatrului popular.
lnsăşi cea mai semnificativă lucrare a lui Mihail Halici-fiul, „Oda",
scrisă în limba română cu alfabet latin, adresată prietenului său Pariz
Papai, a păstrat un element atît de obişnuit al ospitalităţii poporului
rom;în cum este „pîinea şi sarea". Pentru ilustrare citez din versurile
scrise în metru clasic, prima poezie în hexametru în limba română:
„Prindetz maene Soror11
cu czest nou oszpe: 'nainte
Dom11 buni Mary Doctory
Daszkely s bunele Domne
Cu patse ej fitz cu pane
si szare rugem"12.

Mihail Hatiei-fiul a cunoscut din scrierile tatălui asemenea cîntece
ca ale lui Johannes Kajoni „Valachus de Kis-Kajon", care în afara cîntecelor lumeşti consemnează şi două jocuri şi frumosul cîntec „Cîntec
11

u

Cf. L. Musnai, op. cil., p. 103-104.
Supra, nota l.
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al voivodesei Lupul" şi un cîntec bătrînesc cu un colorit particular al
folclorului ardelean 13• „Portul negru", de pildă, nu a însemnat numai
„moarte" în poezia lui Mihail Halici-tatăl, ci şi „viaţă" care se perpetuează prin amintiri. Iată un text din „Codicele Petrovay", atribuit unui
autor bănăţean, după părerea noastră lui Mihail Halici-tatăl:
„En Pa.re de fok a.rde inima. me Prin tine
Dea.kem a.duc a.minte de Kuventele ta.le,
Ku mine de preune fekute multe ori
De multe ori pre obrazul mieu lepite szeruteri
Des a.czundse oa.re kend a.czele dzile,
Sze poczi fi ku fa.cza. ta cze mendre depreune
Portul mieu czel negru sza.re albi Prin tine
De la. mine trebuie Via.cze sZCJre entodrcze" 1~.
Dicţionarul
bilingv româno-latin, „Anonymus Caransebesiensis",
opera lui Mihail Halici-tatăl, la care şi-a adus contribuţia şi Mihail Halici-fiul, abundă în termeni de plante folosite ca leacuri şi termeni populari - încă o dovadă a legăturii autorilor cu poporul. Ne permitem să
cităm doar cîteva din acele cuvinte pe baza cărora mulţi istorici considerau acest dicţionar ca un început al limbii medicale moderne 15 şi pe
autori ca precursori ai istoriei botanicii, medicinei şi farmaceuticii1 6 :
mentha, anisum, pirettrum, brustur, viola sau triticum, lactuca, cucurbita, tormak, avena, hordeum, porus, perroselinum, beta alba şi rubra.
Obiectele menţionate Ia sfirşitul testamentului, multe dintre ele în
cantităţi însemnate, ne fac să credem că este vorba de o colecţie familială de acest fel. Aşa de pildă, paloşul şi barda ţărănească, lenjerie,
perne cu motive, carpete cu desene, un brîu cu cingătoare, papuci cu
obiele, linguri, tăiere, blide de lemn (unele dintre ele vopsite), năframe,
poale, cătrinţe, pieptare şi o şubă, în cantităţile în care apar, depăşesc
utilitatea unor obiecte de uz, multe dintre ele fără o utilitate practică
într-o familie de nobil. Ipoteza noastră e confirmată şi de o colecţie
de 867 monede greceşti şi romane, cit şi medievale, consemnată în testament de Mihail Halici-fiul.
Faptul că Mihail Halici-tatăl şi fiul au păstrat obiecte de acest fel,
că au transmis tradiţii şi obiceiuri în şcolile româneşti ale timpului, au
adunat cu grijă cuvinte care au conservat practica medicinii populare
şi nu în ultimul rînd relatările de ordin etnografic consemnate în versuri şi proză sînt dovezi netăgăduite ale unui curent de propăşire, a
luptei lor pentru o cultură care să-şi păstreze elementele sale de bază:
folclorul, portul şi obiceiurile străvechi.

ALEXANDRU HORVATH
N. DrAganu, op. r;it., p. 103- 104.
Ibidem.
u Vezi I. Bologa, Isteria medir;it1ii rom6t1eşti, 1946.
11 Ibidem.
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OBICEIURI DE NUNTA DIN SATUL BORLOVA

Avînd la hază cercetările întreprinse în vara anului 1970 în satul
Borlova1, vom căuta să prezentăm obiceiurile de nuntă care se mai întîlnesc astăzi şi oferă un interesant material pentru studiul evoluţiei
culturii spirituale atît pe Valea Sebeşului, dar şi în contextul unei zone
etnografice mult mai largi ca cea a Banatului.
Vîrsta căsătoriei. In general tinerii se căsătoresc devreme, fetele
între 16-18 ani, iar băieţii între 18-20 ani sau la scurt timp după
terminarea armatei. Cu mult în urmă, din diferite motive, între care
interesul material ocupa primul loc, se întîlneau cazuri, ca de altfel şi
în alte sate bănăţene, cînd căsătoria se putea încheia la vîrste şi mai
mici. Căsătoria timpurie este un obicei vechi pe care îl relatează şi Fr.
Griselini în Istoria Banatului Timişan, scrisă între anii 1774-1777:
,.Valahii se căsătoresc foarte tineri, aşa dacă o fată a împlinit 12 ani,
era cerută în căsătorie" 2 •
Peţitul. La baza căsătoriilor contractate întîlnim în majoritatea cazurilor dragoste reciprocă. Totuşi, mai ales în trecut, adesea căsătoriile
erau aranjate de părinţi sau rude, punîndu-se accentul pe interesele
de familie, în special averea, în dauna sentimentelor. Cînd doi tineri
se hotărăsc să se căsătorească şi se ştie că şi familiile sînt în principiu
de acord, urmează peţitul fetei, care se face prin mijlocirea peţitorilor
(rude apropiate), după o formalitate tradiţională. Dacă rezultatul obţinut
este pozitiv, are loc o întrevedere la părinţii fetei, cu participarea „junelui" (tînărului) şi a părinţilor săi, spre a se stabili data logodnei, de
obicei peste cîteva săptămîni, într-o sîmbătă sau duminică seara. Tot
acum, părinţii discută numai între ei latura materială a problemei:
zestrea fetei (ţoale, mobilă, pămînt, galbeni etc.), se stabileşte dreptul
de proprietate al fetei asupra unei părţi din averea junelui.
Logodna („căpara"). In ultimii ani logodna a mai pierdut din fastul
ei de altădată. Termenul de „căpară" se întîlneşte în Banat atît cu înţeles de logodnă, dar şi cu acela de arvună, fiind folosit în zona m relaţiile comerciale. Desigur că logodna e înţeleasă ca un avans al unui
Materialul documentar se bazează pe participarea directă la nunta lui Gruia Ion şi
Maria din Borlova, cit şi pe informaţiile preţioase obţinute de la regretatul
Nistor Boşcai, învăţător, şi Ana Cocie, profesoară de limba română, din Borlova.
2 Griselini, Ist. Banatului, p. 161.
1

Falcău
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contract prin care cele două părţi se angajează la încheierea căsătoriei,
dar „căpara" nu obligă definitiv, deoarece în caz de neînţelegeri ivite
pe parcurs se poate strica. Logodna se mai numeşte şi „nunta mică",
deoarece se desfăşoară în cadrul unei mari petreceri la care participă
la loc de frunte „nănaşul", care poartă toate tratativele cu părinţii fetei
în vederea viitoarei căsătorii. Cînd alaiul ajunge la casa fetei, după ce
toată lumea e primită cu bucurie, nănaşul, în calitatea lui de viitor
„căpitan" al nunţii, întreabă pe părinţii fetei dacă consimt să-şi dea
fiica după finul său. „- Dacă o fi rînduit de Dumnezeu, noi ni-s de
părere!'', răspund aceştia, specificînd apoi zestrea pe care o va primi
fata. La acestea tatăl sau mama tînărului dă replica: „- Noi sîntem
mulţumiţi şi la rîndul nostru vom scrie pe atîta ... ", arătîndu-se averea
ce urmează a fi trecută în cartea funciară. Dialogul se încheie cu urarea
de fericire din partea nănaşului, adresată celor doi tineri, după care
începe petrecerea.
Nunta. Pînă la nuntă se fac toate pregătirile din partea ambelor
familii. Fata, ajutată de rudenii şi prietene, lucrează la haina de mireasă,
cămaşa de june etc.
La cîteva săptămîni de la căpară are loc nunta, care, în general, se
sărbătoreşte cu mult fast, în prezenţa unui mare număr de rudenii şi
prieteni; în astfel de cazuri se zice despre respectivul că „face cu nuntă".
Cînd, din anumite motive, nunta e modestă, fără lăutari, într-un cerc
restrîns, la care participă doar nănaşul, nănaşa şi foarte puţini invitaţi,
se spune despre acea persoană că „face fără nuntă".
Alături de nănaşi nănaşul poartă numele de „căpitan", deoarece
conduce nunta - consideraţi părinţii spirituali ai tinerilor, întîlnim şi
alte personaje cu roluri mai mult sau mai puţin importante, dar bine
definite în cadrul ceremonialului nunţii. Printre acestea amintim „stegarul", o rudă apropiată a miresei, care poartă steagul - simbol al
nunţii şi însoţeşte peste tot pe nănaş cu alaiul său de nuntă. Steagul
e făcut de femei la nănaş acasă, sîmbătă seara. Are partea de jos a pră
jinei înfăşurată cu o bîrneanţă multicoloră, iar partea de sus frumos
ornamentată cu batiste colorate, ştergare, catrinţe, cămaşă pentru stegar,
flori, verdeaţă etc. Steagul stă la casa unde e nunta, iar după ce naşul
e dus acasă şi se termină nunta, steagul se desface.
La orice nuntă se întîlnesc „giverii" - un „givăr" şi o „givăriţă" rude apropiate de ale miresei. Aceştia, întotdeauna tineri - un băiat cu
o fată sau soţ şi soţie - sînt consideraţi ca martori la cununie, ajută
pe nănaş şi dirijează unele momente ale nunţii. Semnul distinctiv al giverilor sînt frumoasele ştergare de givăr pe care le poartă pe piept în diagonală.

ln încheiere trebuie amintiţi cei care pregătesc bucatele - „gătătorii"
spre deosebire de alte sate sînt numai bărbaţi) şi lăutarii sau
muzicanţii, atît de apreciaţi la orice nuntă şi totodată foarte bine plătiţi.
Nunta începe duminica dimineaţa, spectacolul desfăşurîndu-se pe mai

-
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In mod obişnuit nunta durează trei zile, de duminică pînă marţi. Fără
a face o descriere amănunţită a nunţii, vom încerca să trecem în revistă momentele principale, oprindu-ne mai ales asupra obiceiurilor caracteristice. Nunta începe cu un obicei foarte original. In cursul dimineţii, pe la orele zece-unsprezece, mirele însoţit de prieteni şi muzicanţi
face o vizită la casa miresei, iar de aici merg împreună la cimitir, la
morţii familiei, unde femeile bocesc, bărbaţii plîng, iar muzica cîntă
cîntece de jale, adesea cele pe care le-au preferat cîndva cei dispăruţi.
La rîndul lui, nănaşul serveşte nuntaşilor o masă de prînz, care este
pomană, căci, pe lingă mîncarea şi băutura obişnuită, se dă colac şi luminare, iar preotul face o slujbă. La această masă, mirele şi mireasa nu
participă.

După masă, nuntaşii în frunte cu nănaşii merg la june, iar de aici
alaiul de nuntă cu muzicanţii se duce să ia fata de acasă. Intîlnim acum
un obicei, care într-o formă sau alta persistă şi în alte regiuni ale ţării,
şi anume scena în care se simulează căutarea miresei. La casa fetei toată
lumea stă ferecată. Nuntaşii de afară, conduşi de „căpitan", bat cu
pumnii în porţile închise, iar cei dinăuntru întreabă: „Cine sînteţi voi,
pe cine căutaţi?" Răspunsul primit confirmă faptul că la Borlova şi
împrejurimi, zonă de munte bogată în vînat, vînătoarea e considerată
ca o ocupaţie de mare cinste: „Sîntem vînători şi am pornit să căutăm
o căprioară, care vedem că s-a abătut aici, deschideţi, că de nu, spargem
poarta!" Totuşi cei dinăuntru nu se înduplecă, pînă ce nuntaşii de afară
nu răspund la cîteva ghicitori de felul acesta: „Nu ne temem, căci şi noi
sîntem puternici ca şi voi, dar, pentru că vînătorii îşi cred unii altora
cînd e vorba de minciuni, nu vă dăm drumul pînă nu răspundeţi la
cîteva întrebări: ce stă în tîrg, în trei picioare, ce nu poţi pune în cui,
cum se potcoveşte puricele?"
Cînd nuntaşii pătrund în curte, întîlnim obiceiul frecvent şi în alte
părţi de a nu se arăta mireasa de la bun început. După ce nuntaşii se
cinstesc cu bocale cu „răchie" şi se aşează la o masă în frunte cu „căpi
tanul", apare una dintre gazde şi întreabă: „- Fraţilor vînători, noi
avem urme mai vechi şi mai proaspete, de care căutaţi?"
„ - Urme proaspete", răspund cei întrebaţi.
Li se înfăţişează atunci nuntaşilor o bătrînă sau chiar un bărbat travestit,
spunîndu-li-se că acesta e vînatul cu urme mai proaspete.
„ - Aceasta-i o capră bătrînă, nu-i o căprioară!" răspund nuntaşii.
„ - Bine, vă aducem un vînat frumos, mai tînăr", răspund gazdele. Se
aduce acum o fetiţă de trei-patru ani, îmbrăcată ca o mireasă.
„ - E frumoasă, e frumoasă, dar aceasta e un ied şi nu se vînează!"
protestează nuntaşii.

a Sîmbătă seara, înainte de duminica nunţii, se pleacil. cu plosca - tatăl junelui, tatăl
fetei şi nănaşul - invitînd nuntaşii. Ca şi în alte sate, casele mirilor sînt împodobite cu brazi,
panglici colorate şi nelipsita urare de „Bine aţi venit!"
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urmă apare şi mireasa frumos gătită, iar nunt.aşii o întîmpină cu
strigăte de bucurie: „Asta-i bună, asta-i bună!"
Junele aruncă pe capul miresei „sovonul" (voalul), aceasta încearcă
de două ori să-l înlăture, dar a treia oară îl primeşte după cap. Se aduce
apoi o creangă de măr cu două ramuri de care trag amîndoi tinerii pînă
se despică creanga, pentru a vedea cine trăieşte mai mult. După aceea,
mireasa, care tot timpul a stat în faţa mesei, păşeşte peste masă şi se
aşează lingă nănaşi.

La

In sunetul muzicii şi a zgomotelor de armă, alaiul se îndreaptă spre
în frunte cu mirele, mireasa, nănaşul, nănaşa, giverii, urmaţi
de neamurile mai apropiate, de stegar, de invitaţi, de curioşi. In timpul slujbei, cei doi tineri sînt legaţi de mină cu un ştergar, semnificînd
unirea acestora, iar cînd se învîrtesc în jurul mesei mireasa aruncă pe
sub brăcire cite un ban, ca să nască copii mai uşor. Banii aruncaţi de
mireasă sint strînşi de copii şi de lume, căci sînt bani cu noroc.
După cununie, tot alaiul se întoarce la casa miresei. Aici, mireasa primeşte de la mama ei un buchet de busuioc şi un „şofei cu aiasmă"
rămasă de la Bobotează, din care stropeşte pe nuntaşii care intră în casă
şi pun bani în vas.
De acum începe jocul în faţa casei miresei, iar primii care ies la joc
sînt mirii; junele se numeşte acum mire şi el e primul care-şi invită
mireasa.
Seara, înainte de cină (masa de seară), care încheie ziua de duminică,
urmează „cinstele". „Strigarea cinstelor" dă un farmec deosebit nunţii
borlovene, dar constituie în acelaşi timp o notă caracteristică a nunţilor
bănăţene. Toţi nuntaşii care participă la nuntă, în frunte cu nănaşul,
aduc tinerilor căsătoriţi daruri în obiecte şi bani, care reprezintă ajutorul
solidar pe care-l acordă comunitatea sătească tinerei familii. Cu acest
prilej se aleg doi-trei oameni care fac strigarea cinstelor. Ei trebuie să
fie buni de gură, înzestraţi cu simţul umorului şi un pătrunzător simţ
al observaţiei, deoarece rolul lor este acela de a satiriza fără menajamente pe toţi cei care aduc daruri, după defectele fiecăruia: zgîrcenie,
înfumurare, necinste etc. Obiceiul cere ca cel satirizat să nu se supere.
Iată cum decurge o astfel de strigare:
biserică

„Hai la moară, hai la moară,
Cade piatra şi-l omoară!
S-a socotit şi el
Cu baba lui
Să cinstească cu vreun ban
Pe finuţa lu'domn căpitan".

Cînd cinstea e în mina lor,
darul, continuînd cu cuvintele:

aceştia anunţă

numele celui care a

„Ce-a fost să fie
Un om de omenie!
Bună dimineaţa, bună dimineaţa!
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apoi nuntaşilor darurile aduse de persoana care a fost striîncep satirizările. Astfel, unui tractorist i se spune „trîntorist",
altuia i se atrage atenţia că banii cinstiţi i-a luat de la cazanul de ţuică,
unde este responsabil etc.
După terminarea „cinei", cind nănaşul socoteşte că e timpul de
plecare, urmează plecarea miresei de la casa părintească, moment marcat prin tristeţea sinceră sau de circumstanţă de care sînt cuprinşi toţi
ai casei. Cu această ocazie, muzicanţii cînt.ă cunoscutul „Cîntec al miresei",
toţi se îmbrăţişează, iar alaiul de nuntă se îndreaptă spre casa mirelui.
Aici, trecerea în noul cerc familial se subliniază prin felul primirii
ce i se face fetei de către socrii mari: se deschide poarta, iar soacra întîmpină alaiul în curte, în faţa unei mese pe care se află o farfurie cu
făină de porumb şi un ciur cu boabe. Soacra prinde pe noră de mină,
o învîrteşte de trei ori în jurul mesei, iar mireasa, luînd ciurul cu boabe,
le aruncă de trei ori peste cap, a treia oară aruncind şi ciurul. In final,
cei doi tineri sting luminările în farfuria cu făină, în timp ce muzica
cîntă „Cîntecul soacrei":

Sînt

arătate

gată şi

„Unt SOOCTă, unt,
Unt s.oacTă, unt,
Că pieptene ţi-aduc".
Unje-ţi, soacTă, pTagul,
Că ţi-tiduc pe dTacuZ.
Unje-ţi, soaCTă, bîma,
Că ţi-aduc pe fiTna.
Spală, soacTă, masa,
Că ţi-aduc fTumoasa.
Adu, soacTă, suta,
Că ţi-aduc pe sluta!"

Luni dimineaţa, se „înveleşte mireasa" de către femei, punîndu-i-se
în cap conciul, moment care marchează intrarea fetei în rîndul nevestelor.
Tot acum este obiceiul de a merge la rîu, „la udat" 5 , unde se îndeplineşte ritualul magic de curăţire cu ajutorul apei curgătoare 6 • Alaiul e
alcătuit din mire, mireasă, nănaş, nănaşă, invitaţi şi muzicanţi. Cei doi
tineri căsătoriţi duc un şofei legat cu ştergar, avînd înăuntru un polonic.
Ajunşi la rîu, se umple vasul cu apă, iar tînăra ia apă cu polonicul şi
stropeşte pe cei din jur. La urmă, vasul se varsă cu piciorul de către
cei doi tineri.
Masa de luni are loc la „dîrzari" (rudeniile miresei) şi la casa miresei,
unde se petrece pînă seara. Nuntaşii sînt înveseliţi şi de doi oameni
' Untul topit, în trecut, se da pe pil.r ca să alunece pieptenul.
6 Dupii informaţia primiU de la Nistor Boşcai, obiceiul acesta pare a fi mai nou în satul
Borlova.
1 Obiceiuri difl P4taş şi Borlovenii Vechi-Caraş, în „Revista de folclor", nr. 3, 1958, p. 3.
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mascaţi, numiţi „blojonci" sau „bloji", care fac tot felul de glume. Ziua
se încheie prin aducerea cu mare alai a zestrei miresei - ţoale, mobilă - , după ce aceasta, încărcată în căruţă sau în camioane, a fost
mai întîi plimbată cu muzica prin sat.
Marţi petrec toţi cei care s-au ostenit la nuntă, adică cei care au
servit, „gătătorii", iar nunta se consideră acum terminată.

*

*

*

Analizînd obiceiurile de nuntă din această parte a Banatului, se desprinde concluzia că, deşi ele constituie un specific al satului Borlova
şi al altora din jur, totuşi cu mici deosebiri se încadrează integral în
contextul general al nunţii bănăţene.

GEORGE LAZAR
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CONTRIBUŢII

LA SEMNIFICAŢIA CITORVA PROBLEME
DE MEDICINA POPULARA ROMÂNEASCA

Medicina populară românească a folosit încă din timpuri străvechi
o serie de leacuri preparate din plante a căror selecţionare din complexul
biocenotic indigen nu era posibilă decît pornindu-se de la sesizarea prezenţei substanţelor toxice sau a celor utile prin observaţiile făcute asupra
stării propriului organism după consumarea aceloraşi specii într-un context floristic tradiţional, care excludea varietăţile mai mult sau mai
puţin necunoscute întîlnite firesc în cursul peregrinărilor de-a lungul
şi de-a latul perimetrelor depărtate între ele cu mii de kilometri. Rolul
sedentarismului ca singurul mod de viaţă potrivit pentru descoperirea
substanţelor active din flora meleagurilor noastre precum şi marea disponibilitate a strămoşilor poporului român pentru problemele medicale,
sînt puse în lumină de semnificaţia unui fragment din Platon unde se
afirmă că un medic trac i-ar fi spus lui Socrates că Zamolxis i-a învă
ţat să nu se gîndească a vindeca ochii fără a se îngriji mai întîi de cap
şi nici să trateze capul fără a da îngrijire trupului şi în acelaşi timp
sufletului1. La Plinius găsim informaţia potrivit căreia la populaţia
dacă şi la ceilalţi traci, magia juca un rol mai puţin precumpănitor în
medicină 2 , ceea ce presupune, logic, întrebuinţarea unei medicaţii corespunzătoare bine cunoscutului principiu „dacă întregul este bolnav partea nu poate fi sănătoasă" 3 , rămas însă multă vreme necunoscut grecilor din rîndul cărora s-a evidenţiat marele Hipocrate, după ce în tinereţe a fost iniţiat de medicul trac Herodicos din Selimbria 4 • Dacă
descoperirea şi utilizarea diverselor principii active depindeau în bună
măsură de cunoaşterea amănunţită a complexului biocenotic indigen în
condiţiile unui sedentarism potrivit pentru aprecierea efectelor drogurilor vegetale preparate invariabil din aceleaşi specii de flori şi arbuşti,
credinţa tracilor şi a dacilor despre puterea vindecătoare a descîntecelor
ce fac „să se nască în suflete înţelepciunea" 5 , în care tracul menţionat
Platon, Carmide, în Izvoare privind istoria Romdniei, I, Bucureşti, 1964, p. 101.
Plinius, Historia naturalis, P. Littre, II, Paris, 1855, XXX, p. 325 : „Aş zice că Orfeu
a adus cu el, cel dintîi, superstiţiile magice o dată cu descoperirile medicale dacă Tracia,
unde se găsea, n-ar fi fost cu totul străină de magie"; cf. N. Vătămanu, Medicină veche românească, Bucureşti, 1970, p. 15, nota I.
• Platon, op. cit., p. 101.
' N. Iorga, Istoria românilor, Bucureşti, 1936; cf. N. Vătămanu, op. cit., p. 14, nota 5.
• Platon. op. cit., p. 101
1

2
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de Socrates intuia rolul binefăcător al influenţării sistemului nervos
central printr-un cordial verbal calmant cu valori terapeutice recunoscute de medicina modernă 6 , demonstrează o inegalabilă putere de
pătrundere a structurii psihicului uman şi o inteligenţă a cărei dovadă
concretă o constituie strălucita civilizaţie realizată de populaţia dacă şi
succesele obţinute de aceasta în confruntarea cu cea mai mare putere
militară a timpului.
Dintre multele dovezi despre aprecierile contemporanilor privitoare
la iscusinţa dacilor de a selecţiona plantele medicale pentru vindecare,
prin restabilirea echilibrului în structura conexiunii diverşilor factori determinanţi ai maladiilor, s-au păstrat doar cele din lucrările De materia
rustica, scrisă de Dioscorides Anazarbis în secolul I e.n. 1 şi Herbarius-ul
lui Pseudo-Apuleiuse, unde copişti necunoscuţi din veacurile III 9 şi IV 10
au interpolat alături de altele un număr de 10-15 plante cu denumiri
dacice exacte sau recunoscute ca utilizabile în studii lingvistice 11 , între
care sînt „riborasta" 12 sau brusturele (Arctium lappal), a cărui recomandare populară actuală ca diuretic-depurativ şi pentru creşterea pă
rului în uzul extern se suprapune exact peste cele ale medicinii şi farmaceuticii moderne 13; „dielleina" 14 sau măsălariţa (Hyosciamus niger
L) cu efecte analgezice calmante şi antispasmodice identic prescrise la
durerile de măsele în medicina poporului nostru şi în cea cultă 15 şi
„dvn"16 sau urzica (Urtica dioica L) a cărei întrebuinţare populară ca
antireumatic este justificată de cea oficială în afecţiunea amintită prin
eliberarea histaminei de către acidul formic produs de porii secretori 11 .
Deosebit de semnificativ pentru nivelul medicinii populare româneşti
şi continuitatea ei din practica vindecătoare a strămoşilor noştri ni se
pare apoi faptul că în restul de 42-45 plante cu denumiri dacice corupte sau de alte origini 1e, menţionate de copişti în cuprinsul celor
două lucrări amintite, sînt trecute şi altele ca „blis" 19 , identificat ca
talpa gîştii (Leonurus cardiaca L) întrebuinţată în mod similar ca se• Istoria literaturii rom6ne, I, Bucureşti, 1964, p. 213; cf. N. Vătămanu, op. cit., p. 130.
• Izvoare ... , I, p. 381.
• N. Vătămanu, op. cit., p. 40 şi Izvoare ... , I, p. 381.
• N. Vătămanu, op. cit., p. 40.
10 Ibidem, p. 41.
11 I. I. Russu, Elemente autohtone tn limba rom4nă, Substratul comun rom4no-albane:,
Bucureşti, 1970, p. 58.
u Ibidem, tp. 141-142.
11 V. Stanciu, Comparaţie Intre tntrebuinţarea populartl şi cea oficialtl a citoroa plante folosite în medicina populartl, Bucureşti, 1933, p. 14-15; M. Bocşe, V. Giurcă, A. Marossy,
Contribuţii la cunoaşterea medicinii populare din bazinul Grişului Negru (zona Grişului Pietros),
Oradea, 1970.
u N. Vătămanu, op. cit., p. 42.
u V. Stanciu, op. cit., p. 29; N. Vătămanu, op. cit., p. 42; M.
A. Marossy, op. cit„ s. v.
11 R. Vătămanu, op. cit„ p. 42.
n M. Bocşe, V. Giurcă, A. Marossy, op. cit.
11 I. I. Russu, op. cit„ p. 58.
11 Izvoare, ...• I, p. 381.
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dativ în medicina ţăranilor români ca şi în cea cultă20 ; o alta numită
„spioax" sau „scimpoax" la Pseudo-Apuleius21 sau pătlagina (Plantago
media L) cu acţiune expectorantă şi antibronşitică etnoiatrică confirmată de medicina cultă prin prescrierea siropului de pătlagina 22 , apoi
„teudila"2a sau izma bună (Mentha piperita L), recomandată atît de
către vindecătorii ţărani cit şi de către farmaceutica modernă pentru
calmarea spasmelor în colicile abdominale şi nevralgii 24 la care se adaugă
„amolusta" ori „amulusta" 25 sau muşeţelul (Matricaria chamomilla), cu
întrebuinţări identice în cele două medicini, pornind de la efectele antispasmodice-calmante şi uşor revulsive ale esenţelor eterice, 26 precum
şi altele pe care nu le mai amintim aici. Fără a mai insista asupra
semnificaţiei ce se poate desprinde în mod firesc din întrebuinţările
identice ale speciilor de mai sus, în medicina populară românească şi
în cea cultă, ne mărginim să observăm că interpolarea acestora printre
speciile recunoscute ca utile la Dioscorides Anazarbis şi Pseudo-Apuleius arată că populaţia dacă le-a întrebuinţat la aceleaşi afecţiuni ca
vindecătorii ţărani şi medicii de azi, deoarece este absolut logic că structura mediului nutritiv al factorului biocenotic nu a suferit mutaţii care
să determine schimbarea compoziţiei chimice a plantelor de-a lungul celor două milenii trecute de atunci.
Cucerirea Daciei în urma celor două războaie trebuie să fi contribuit la evoluţia medicinii autohtone pr:in perfecţionarea metodelor
chirurgicale, ca urmare a însuşirii experienţei cîştigate de romani în
cursul numeroaselor acţiuni militare pe care le-au purtat de-a lungul
veacurilor2 7 şi prin unele leacuri folosite în egală măsură de coloniştii
romani, apoi de populaţia subjugată şi de către toţi ţăranii români din
zilele noastre, cum sînt, de exemplu, foile de varză împotriva durerilor
de cap28 , sucul de ceapă în oftalmie29 , cu efecte pozitive neconfirmate
însă de practica medicală modernă decît în cazul tusei3°, hreanul amestecat cu zahăr la moldoveni şi cu miere la romani31, avînd o acţiune
expectorantă şi diuretică folosită şi de medicina cultă3 2 precum şi multe
altele, ceea ce nu înseamnă însă că dacii nu le-ar fi putut cunoaşte
ao Vezi nota 17.
Vezi nota 19.
11 Vezi nota 17.
11 Izvoare ... , I, p. 383.
H V. Stanciu, op. cit., p. 26-27.
n Vezi nota 23.
u V. Stanciu, op. cit., p. 32.
17 N. Vătămanu, op. cit., p. 22.
18 Plinius, op. cit., XX, 33; C. Vîrnav, Rudimentum pkysiographiae Moldaviae, Buda,
1836, p. 57 (cf. N. Vătămanu, op. cit., p. 38, nota 2).
11 Plinius, op. cit., XX, 20; C. Vîrnav, op. cit., p. 58 (cf. N. Vătămanu, op. cit., p. 38,
nota 3).
10 V. Stanciu, op. cit., p. 16-17.
11 Plinius, op. cit., XX, 13; C. Vîrnav, op. cit., p. 58 (cf. N. Vătămanu, op. cit., p. 38.
nota 5).
11 V. Stanciu, op. cit., p. 24.
11
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dinainte, mai ales în cazul celor preparate din specii şi varietăţi întîlnite în flora autohtonă.
După retragerea aureliană şi pătrunderea popoarelor migratoare pe
teritoriul patriei noastre, populaţia autohtonă a rămas pe la vetrele ei,
organizîndu-şi viaţa în funcţie de noile condiţii istorice create prin
dispariţia fiscalităţii practicate de Imperiul roman33 şi adoptînd din
limba noilor veniţi unii termeni strict necesari convieţuirii active, cum
este de exemplu „leac-lecuitor" 34 sau „laekar" în suedeză şi „laeger" în
norvegiană 3 5 ori „leech" (= medic, în engleza veche)3 6 şi „liekar" în
ruseşte 37 , provenit direct din acel „lekeis" 38 (= „lecuitor") din Biblia
goţilor lui Ulfillas, veniţi printre primele valuri de popoare migratoare
pe teritoriul patriei noastre în calitate de „foederati" paşnici, ceea ce
constituie un argument la persistenţa populaţiei daco-romane pe teritoriul României, deoarece este bine cunoscută împrejurarea că slavii,
de la care un cercetător susţinea nu de mult că am şi împrumutat cuvîntul39, au pătruns în fosta Dacie romană mult mai tîrziu şi abia în
al patrulea rînd după goţi. In afară de faptul că o populaţie venită de
aiurea nu ar fi reuşit să sesizeze într-un interval de timp relativ scurt
toate posibilităţile oferite de un complex biocenotic diferenţiat
de cel original prin varietăţi care puteau fi cunoscute şi întrebuinţate numai după experimentări îndelungate, medicina populară este
în măsură să producă dovada persistenţei populaţiei autohtone la nordul Dunării şi prin semnificaţia prezenţei în limba romană a particulei „des", păstrată însă în forma latină neschimbată a inseparabilei
„dis", ce exprimă o „întărire" 40 în aromânul „discîntu", „discont" în meglenoromână, avînd şi înţelesul cunoscut numai în limba poporului nostru de „a bate pe cineva la cap" 41 sau „a stărui mult în ceva", care corespunde sensului primordial latin, demonstrînd prin aceasta o diferenţiere netă între regiunile de apariţie şi cristalizare a limbilor menţionate. Considerată ca împrejurare şi premiză favorabilă dezvoltării
unei etnoiatrii de o calitate extrem de bună pentru condiţiile specifice
ale dezvoltării poporului nostru, persistenţa străromânilor de-a lungul
veacurilor într-un singur complex biocenotic este demonstrată implicit
şi de concluziile ce se desprind în mod logic şi firesc dintr-o serie de
33 Şt. Pascu, Vl. Ranga, Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului în R. P. R.
II, (Feudalismul), Bucureşti 1958, p. 37.
ac N. Vătămanu, op. cit., p. 30.
35 Al. Roubakine, La methode philologique a l'etude de l'histoire de la medicine el le role
de la terminologie greco-latine, în „Le XVII-e Congres International d'Historie de la Medicine,
Athene, 1960, p. 597 (cf. N. Vătămanu, op. cit., p. 31, nota 2).
ao N. Iorga, Notiţe, ... , în Revita istorică, XXVIII, (1942), nr. 122, p. 156 (cf. N. Vătămanu, op. cit., p. 31, nota 1).
37 Al. Roubakine, op. cit., p. 597.
38 N. Vătămanu, op. cit., p. 31.
3• C. Mihăilă, Jmprumuturi vechi sud-slave în limba română, Bucureşti, 1960, p. 120
(cf. N. Vătămanu, op. cil., p. 30, nota 4).
• 0 Dictionar latin român, Bucureşti, 1962, p. 224.
n Dic/ionarul limbii române literare contemporane, II, D-L, Bucureşti, 1956, p. 65.
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aprecieri realiste, cum ar fi aceea lui J6zsef Benk6, care afirma pe
la începutul secolului trecut că „românul cunoaşte prea bine plantele,
întrecînd pe alte naţiuni întru folosirea lor spre binele său" 42 , sau recunoaşterea publicată în anul 1943 de către medicul dr. Vajkai Aurel,
după care „populaţia maghiară cunoştea mai puţină ştiinţă medicală'; 43
decît românii, la care trebuie să adăugăm faptul, deloc neglijabil, că
un învăţător german a deprins diverse moduri de lecuire de la o româncă44, apoi existenţa deosebit de semnificativă a acelor „deszkintalae"
spuse de babele doftoroaie maghiare în limba română „deoarece aşa au
un efect mai bun" 45 , precum şi numeroasele nume româneşti de plante
aflate de lingvistul Bledy Geza în limba maghiară 46 sau nu mai puţin
semnificativa utilizare românească a cîtorva plante medicinale, existente
în flora altor regiuni europene dar avînd efecte terapeutice confirmate
de farmaceutica modernă, care au rămas însă necunoscute vindecători
lor populari din alte ţări 47 . Fără a mai insista asupra acestor fapte în
măsură să ilustreze o realitate neglijată uneori în mod nejustificat sau
considerată tributară unor „coincidenţe" ce ar trebui să dea de gîndit
prin însuşi numărul lor, precizăm că aprecierile foarte realiste şi pozitive de mai sus sînt perfect justificate dacă ne gîndim la împrejurarea
deosebit de semnificativă că în medicina populară românească s-au folosit curent o serie de droguri preparate din plante extrem de toxice,
cum este acela obţinut din „Solanum dulcamara L" sau „losnicioara de
ceas rău", care se administra în Runcul Salvei la atacurile de epilepsie
ale copiilor 48 . Folosirea acestei plante pare să fi avut tradiţii vechi şi
în Banatul timişan, unde Griselini constata, înainte de anul 1780, că
toate părţile ei „se întrebuinţează în medicina valahilor" pentru o cură
administrată sub forma prafului de frunze sau boabe, dizolvat în rachiu
ale cărui efecte imediate sînt descrise în felul următor: „turbarea, nebunia şi cele mai groaznice convulsiuni sînt consecinţele la cari se poate
aştepta de la acest leac eroic; dacă însă temperamentul este destul de
tare ca să poată rezista otrăvii fără ca moartea să fi urmat, atunci bolnavul cade într-un foarte greu şi adînc somn şi într-o năduşeală excesivă, cari semne le consideră ca un bun semn al viitoarei însănătoşiri"49,
•• Jozsef Benko, Magyar Konyvhdz, (cf. N. Leon, Istoria naturală medicală a poporului
român, Bucureşti, 1903, p. 19).
u Fr. Aurel Vajkai, Nepi orvoslds a Borsavolgyeben, Cluj, 1943, p. 12.
u J. Haltrich, Zur Volkskunde der Siebenburger Sachsen, Wien, 1885, p. 268 (cf. Dr.
Aurel Vajkai, op. cit., p. 33, nota 25).
• 5 Dr. Aurel Vajkai, op. cit, p. 33.
•• Vezi G. Bledy, Influenţa limbii române asupra limbii maghiare, Sibiu, 1942, p. 19,
24, 28, 39, 65, 69.
47 G. Răcz, C. Sz. Lăzar, Consideraţii privind valoarea terapeutică a unor diuretice de
origine vegetală întrebuinţate în medicina populară românească , în Revista medicală, X (1964),
nr. 3, p. 346.
•• V. Butură, Plante cunoscute şi întrebuinţate de românii din Transilvania, Cluj, 1936,
extras din „Buletinul Grădinii botanice şi a Muzeului botanic de la Universitatea din Cluj",
voi. XVI, nr. l-4, Cluj, 1936.
•• V. Brate, Informaţii medico-istorice şi de etnografie medicală în Istoria Banatului Timişan
de Griselini, Cluj, 1935, p. 10.
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realizînd în felul acesta o performanţă foarte apropiată ca princ1prn şi
manifestări exterioare de şocurile provocate cu mijloace chimice de către
medicina modernă în cazul bolilor mintale. Leacul de mai sus şi efectele
imediate ale administrării lui l-au impresionat atit de mult pe Griselini incit el scrie că procedeul ar trebui să reţină atenţia „renumiţilor
medici practicieni" 50 pe lingă întrebuinţarea curentă a drogurilor din
„solanum dulcamara" în combaterea reumatismelor învechite recomandată în Journal Encyclopedique, VII, 1, 1775, p. 129, sau de Pignot la
umflături cu năduf şi tuse, ori de către Wehrhof contra ofticei, iar de
către Sauvage şi de Linne drept calmant în bolile venerice 51 • Nu mai
puţin interesante, şi la fel de semnificative în sensul aprecierilor amintite
mai sus, sint apoi o serie de leacuri dintre cele mai curioase a căror
valoare terapeutică avea să fie confirmată de cercetările medicale moderne, cum ar fi de exemplu înghiţirea inimilor crude de păsări în
bolile de inimă 52 şi a boaşelor cocoşului pentru a avea copii 53 • justificate
prin cercetările lui Heberland asupra hormonilor rniocardului 54 şi de
experienţa Brown-Sequard din 1889 cind s-a constatat o reîntinerire
generală după injectarea extractului din testicule de iepure55 , ceea ce
arată în mod cit se poate de clar că utilizarea lor de către ţăranii români
nu a fost tributară principiului „similia-similibus", ci unei experienţe
şi tradiţii îndelungate. Trebuie să adăugăm, apoi, în sensul celor de mai
sus, că din lucrarea aceluiaşi Griselini reiese de asemenea faptul că
româncele din Banatul timişan practicau inocularea contra vărsatului
de la om la omss cu cel puţin şaisprezece ani înainte ca celebrul medic
englez Edward Jenner să folosească exact aceeaşi metodă vaccinind pe copilul James Phipps cu material purulent extras dintr-o pustulă de pe mina
mulgătoarei Sarah Nelmes 57 , înscriindu-se astfel în galeria oamenilor de
ştiinţă cu merite excepţionale în istoria combaterii suferinţelor umane.
In legătură cu această împrejurare notabilă pentru medicina unui popor,
care nu a avut o altă instrucţie decit tradiţia şi experienţa îndelungată,
cum observa Griselini, menţionăm că nu există nici un motiv de a se
pune la îndoială veridicitatea informaţiei, deoarece în anul 1782 Sulzer
scria şi el că româncele din Făgăraş se inoculau pe frunte şi pe dosul
miinilor contra vărsatului pentru „preservarea frumuseţii" 5 B, iar în jurul
anului 1804 un oarecare Oeffner Joseph de la Societatea de Agricultură
din Keszthely căuta remediul împotriva „vărsatului oilor" prin inocuIbidem.
Ibidem, p. 10-11.
n V. L. Bologa, Etnografie-iatrosofie, în
10

11

p. 17.

Medicină

popular4 romtlneasc4,

Bucureşti,

1970,

Dragoş, Organoterapia în medicina populară romtlnească, Cluj, 1929, p. 19.
V. L. Bologa, op. cit., p. 17.
n V. Dragoş, op. cit., p. 5 şi 19.
11 V. Brate, op. cit., p. 7.
•• I. Ursan, Contribuţii la istoricul vatiolizării şi vaccinării în teritoriile locuite de romllnl,
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Cluj, 1928, p. 10.
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Ibidem, p. 13.

Semnificaţia

cîtorva probleme de
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larea celor sănătoase de la una bolnavă, mărturisind că a pornit „de la
principiul inoculării de la om la om pe care l-a văzut şi învăţat de la
românii din Ardeal"5 9 •
Am enumerat doar citeva dintre problemele ce arată limpede că
medicina populară românească nu este numai o „medicină magică", ci
o adevărată ştiinţă populară elaborată de-a lungul veacurilor în condiţiile cunoaşterii foarte amănunţite a unui singur complex biocenotic
cu numeroase specii utile, nefolositoare şi toxice care puteau fi diferenţiate corespunzător numai după îndelungate experimentări şi în absenţa
neprevăzutului întîlnit firesc în peregrinările prin sistemele floristice
ale unor regiuni depărtate între ele cu sute sau mii de kilometri.

POMPEI

11

MUREŞANU

Ibidem, p. 14.
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PORTUL POPULAR DE PE VALEA BISTREI
COMUNA ZAVOI (CARAŞ-SEVERIN)

Cercetările etnografice efectuate în zona Valea Bistrei1, ne-au dat
prilejul să studiem la teren costumul tradiţional din această zonă, pe
care l-am găsit în lăzi la bătrîni. El se mai poartă la ocazii (rugă, sau
sărbători mari), fiind pe cale de dispariţie. Concluziile noastre contribuie la completarea datelor privitoare la această temă 2 •
Satele cercetate cu acest prilej, Zăvoi, Valea Bistrei, Voislova, Măru,
Malu şi Măgura, ne-au oferit un bogat material privitor la portul popular tradiţional din zona Valea Bistrei, importantă problemă de etnografie şi artă populară ce poate fi studiată atît ca funcţionalitate practică
cit şi ca aspect decorativ.
Portul popular din zona Valea Bistrei reprezintă tipul de costum
specific zonei muntoase a Banatului, asemănător cu cel din Clisura Dunării3 şi zona Almăjului 4 .
Costumul tradiţional femeiesc şi bărbătesc din această zonă, de o
mare valoar~ artistică şi documentară, impresionează prin numărul mare
de piese ce-l alcătuiesc cit şi prin ornamentele cu care sînt împodobite
piesele de port. Prezentînd costumul femeiesc din această zonă, vom
începe cu pieptănătura capului şi obiectele folosite de către femeile „mă
ritate" ca podoabe pe cap. Fetele tinere pînă la căsătorie se pieptănau
cu „cică" lată 5 pe „circă" (spate) în vale, adică coade împletite în multe
„hiţe" de păr (15-17-21-30-40), incit „cica" era lată cu o „brăcire,
cit era părul de lung". Pe frunte şi la ureche părul era făcut „cocor"
(colţuri) împletit cu cleştele de păr („drotul"), iar pe frunte ca podoabă
1 Comuna. Zăvoi şi satele componente (Valea Bistrei, Voislova, Măru, Măgura, Malu) sînt
situate de-a lungul apei Bistra, fiind străbătute de afluenţii săi, dintre care mai important este
Bistra Mărului cu care se uneşte la Oţelu Roşu. Satul Zăvoi este atestat în documentele secolului al XV-iea (1430) iar satele Valea Bistrei, Voislova, Măru, Malu, Măgura în secolul a XIV-iea
(date culese din monografia comunei Zăvoi, Căminul cultural Zăvoi, jud. Caraş-Severin).
2 Paul Petrescu, Costumul popular românesc din Transilvania şi Banat, Editura de stat
didactică şi pedagogică, 1959, 62-66, p. 6, 7. Maria Călugăru, Contribuţii la studiul portului
popular de pe Valea Bislrei (satele Ciula şi Obreja), „Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor etnografice şi artă populară", Bucureşti, 1964, p. 435.
3 Emilia Pavel,
Piese caracteristice portului popular femeiesc din Clisura Dunării, în
Rev. il!Iuz. nr. 5/1971 p. 441. Emilia Pavel, Costumul femeiesc tradiţional şi costumul bărbă
tesc tradiţional în Atlaxitl Complex „Porţile de Fier", Ed. Acad. R.S.R„ Bucureşti, 1972,
p. 238-241.
• Arta populară românească, Bucureşti, 1969, p. 303.
& Inf. Elena Mălăescu, 78 ani sat. Măru, Corn. Zăvoi, nr. 125 jud. Caraş-Severin.
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purtau „latiţe" de mărgele sau „bechiţe" formate din 3-4 rînduri de
monede de argint, fiecare rind fiind format din cel puţin 20 de bănuţi.
La ureche se purtau flori care erau în sezon, în special „tremurici",
iar pe timp de iarnă se foloseau flori artificiale de toate culorile. Iarna
fetele se legau la „gW?ă" (bărbie) cu cirpă de mătase roşie, verde sau
vînătă.

In ziua nunţii miresele se pieptănau cu „cică" lată, iar la ureche
împleteau „cormi" 6 • Cormii se făceau din lină împletită în „trei hiţe",
„şi-i îmbrăcau cu cirpă neagră". Pieptănătura cu „cormi" 7 s-a păstrat
pînă în zilele noastre. „Eu cu cormi sînt". „Prima dată am pus cormi
în cap la vîrsta de 22 ani, la nuntă". „In cap am cormi împletiţi din lină,
prinşi în chice la ureche ca două cornuri" 8 .
Era obiceiul ca mireselor să li se pună „cormi" în cap, cu „chica"
la ureche de către soacre, dacă ele ştiau să-i împletească. Dacă nu,
atunci luau altă femeie, care se pricepea la această împletitură. Peste
„cormi" puneau o „cîrpă" de mătase sau de „bircă" (lină), cu „ciocoţi"
(franjuri) care era în vale în „circă" şi care la spate cădea în trei colţuri.
Cîrpa avea pe ea toate formele de flori cusute cu mina. Peste aceasta.
fixau cununa de flori naturale iar pe frunte „bechiţa", o salbă cu treipatru rînduri de monede albe, ce erau de la frunte pînă în creştetul capului. Lăţitarul de mărgele lat şi frumos se folosea la frunte uneori
înlocuind „bechiţa". „Bechiţa" se purta mai mult în timpul AustroUngariei.
La nuntă, naşa o „învelea" şi peste cîrpa ce o avea pe cap ii punea
prima dată „cepţuica". Cepţuicile bătrîneşti erau de formă triunghiulară, cele mai noi erau dreptunghiulare sau rotunde. „Cepţuica" dreptunghiulară era compusă din „şenilă" şi „fund". Cepţuicile nu se mai
poartă de vreo zece ani, iar ceapţa triunghiulară de vreo patruzeci de
ani. Cepţuica9 era confecţionată din mătasă, crepsaten sau bumbac, cusută cu bircă (lină de tîrg) şi mărgele, pe „tunsă" şi printre fire „în
şinioare". Se împodobea cu „lăţitare" de bănuţi (care se prindeau pe
lingă ceapţă). Erau un fel de „tremurici" din metal de mărimea unei
monede, în culorile steagului, care se prindeau „roată" cu bolduri în
ceapţă. Tremuricii galbeni erau pe margini, apoi albastru şi roşu la
mijloc (fig. 1).
După nuntă, nevestele purtau pe cap cepţuică fără cîrpă. Cîrpa era
numai la nuntă. Nevestele se legau cu cirpa de mătase vara şi cu cîrpa
de lină iarna.
Pieptănătura cu cormi a fost înlocuită cu „conciu", un cerc de sîrmă
„învăluit" într-o cirpă, ce se purta pe creştetul capului şi care se folosea
• Inf. Sîrbu Maria, 66 ani, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
7 Inf. Moica Cătălina, 62 ani, sat Valea Bistrei, nr. 84 com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin, inf.
Groza Brlnduşa, 75 ani, sat Măgura, nr. 10 jud. Caraş-Severin, inf. Sîrbu Maria, 66 ani,
com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
• Inf. Groza Brlnduşa, 75 ani, sat Măgura, nr. 10, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
1 Aria popula1'11. de pe Valea fiului,
Bucureşti, 1963, fig. 205, p. 333. (ceapsă pentru
găteala capului, sat Măgura, Valea Bistrei);
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prima dată la nuntă. „Cormi" sau „conci" pe cap, era semnul tradiţio
nal care indica că mireasa a devenit femeie, ea nemaiputînd umbla cu
capul descoperit. Se punea prima dată pe cap la nuntă de către soacră
sau naşă în cadrul unui ceremonial de sărbătoare, care mai păstrează
elemente ale unor rituri de fecunditate. Pieptănătura cu „cormi" s-a
întilnit şi în alte zone etnografice, ca de exemplu Clisura Dunării, unde
este denumită „dirlogi" sau „pleteri". Termenul de „dîrlogi" pentru
acelaşi lucru s-a întilnit şi în zona Almăjului. Dacă urmărim pe o arie
mai mare pieptănătura cu cormi, s-a folosit în Haţeg (Zona Pădureni,
Bihor şi în Zona Rădăuţi din Moldova).
„Latiţa" 1 0 de mărgele se purta ca podoabă la gît. S-a întilnit în Banat
(şi în Clisura Dunării), în Transilvania ca şi în Moldova, unde este denumită „zgardă" sau „gherdan". In afară de lătiţare se foloseau şi „salbe
de bani". Banii aveau „torţi" cu ajutorul cărora se prindeau de „plantica
de somat". „Care au avut au pus salbe de galbeni (monede de aur din
1905), la gît în loc de lătiţare". Salbele cu monede de aur au început
a fi folosite din anul 1912, monedele fiind prinse pe panglica de somat
sau pe şnur.
„Ciupagul" era cămaşa femeiască ce avea poalele cusute de stan.
Stanul era confecţionat din cinci coţi de pînză de cinepă, bătută în
bumbac „suveicată", adică se băteau două fire de bumbac şi două de
cînepă. „Pînza din bătrîni aşa s-a făcut".
Se croiau „două foi în piept şi una în circă". Două foi mînecile, iar
dintr-o foaie care se tăia în două, se scoteau clinele, „lărgiturile", ce se
puneau intre foi la stan. La mînecă în „circă" se cosea „broschiţa" de
formă triunghiulară. In satul Măru, cămăşile erau la fel croite, mîneca
fiind dintr-un lat şi jumătate. Cămăşile erau încreţite la gît, iar peste
aceste creţuri sau „pături" (pliuri) se aplica guleraşul îngust. La mînecă
avea „brăţară" şi „fodori". Aceeaşi brăţară se afla şi la gură, lingă guler.
Ciupagul era ornamentat cu „stele" pe guler sau cu „ulcele" (cruciţe) executate în „şiniroaie" cu arnici, culori ruginiu (maron-roşcat),
vînăt (albastru) şi negru. Brăţara la gură era executată cu „şănţălău"
(zig-zag) sau „în colţi" făcuţi cu păşituri „dace". Erau brăţări cu ornamente geometrice, motiv „romburi legate". La gură se legau cu
„cheutori" (aţe) ce au în capăt „bonciog" (canaf sau ciucure). Ornamentele de pe pieptul ciupagului erau aceleaşi ca şi pe guler, „ulcele" mai
mari ca pe guler şi aveau cite o „pătură dublă" care le încadrau (pliu).
Mineca era ornamentată cu o „blană" de arnici în culorile: negru, albastru şi ruginiu. Ornamentele se executau în cusătură denumită „între
fire" (fig. 3). Cele mai cunoscute motive folosite în ornamentarea mînecilor erau „suveici" şi „cocori" (fig. 2). „Blana", adică ornamentul pe mînecă, era formată din trei rînduri de suveici şi două de cocori. La mînecă
brăţara sau pumnaşii erau ornamentaţi cu „colţi", „şănţălău" (zig-zag) sau
romburi legate, avînd fodor pe sub brăţară, decorat cu ,ulcelele" (cruciţe)
10

Inf.

Mlllăescu

Elena, 78 ani, sat

Măru

nr. 125, com. Zilvoi, jud.

Caraş-Severin.
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„la roată" fiind mai mari decît pe piept. „Cipta" albă (dantela) se punea
pe margine la mină ca şi la poale. Cele mai frecvente motive folosite în
ornamentarea ciupagelor în afară de „suveici" şi „cocori" erau „furca"
şi „roata".
Poalele erau confecţionate din aceeaşi pînză, fiind cusute de ciupag.
Se confecţionau din şase foi, fiind încreţite cu „pături" (pliuri) sau erau
croite „în foi" (cline) la „chice" (solduri). „Dilavale" (adică sub aceac;tă
cămaşă) purtau alte poale. Poalele se ornamentau cu „tăietură" (ajur)
sau „ciurătură", motiv frunză şi „fierăstruici" cu cipta pe margine.
Ciupagul din bătrîni s-a purtat cusut de poale. Cămaşa lungă s-a
întîlnit în portul femeilor din Pădureni, Haţeg, Valea Jiului, Ţara Oltului, Bihor, Zarand, nordul şi sudul Olteniei, nordul Munteniei şi podişul central moldovenesc zona Iaşi. Prezenţa cămăşii lungi în portul
popular românesc este cunoscută din epoca dacică, ea fiind atestată pe
columna lui Traian 11 .
Ciupagele mai noi au poalele separate, sînt făcute din cinci foi de
pînză cu aceleaşi ornamente, (ciurătură şi ciptă albă). La brîu se leagă
cu aţă („brăcinăriţă") care se puneau în tivitura poalelor şi se făceau
„pături" (pliuri). „Dilavale", adică pe sub poalele acestea, se poartă altele mai simple.
Ciupagul este tipul de cămaşă românească încreţită la gît, întîlnit
de-a lungul lanţului carpatic, începînd cu nordul Moldovei şi pînă în
Clisura Dunării. In Moldova guleraşul aplicat pe creţii de la gura că
măşii se numea „ciupag", după cum în munţii Apuseni „ciupag" se
spune la ornamentul de pe pieptul cămăşii femeieşti.
„Fodori" şi „brăţări" la mină, ca şi ornamentul „blana" de pe mînecă, există în Clisura Dunării şi în multe zone etnografice din ţara
noastră, (Pădureni, nelipsit fiind şi de pe Valea Bistriţei moldoveneşti).
„Brîul" de lină se încingea peste cămaşă. Era ţesut în patru iţe, ornamentat cu „bete" ţesute, late de 4 cm. executate cu lină neagră şi
bete mai înguste de 3 cm. în culorile: vînăt, verde, rugină, roşu, braun,
alb. Dimensiunile acestor brîie atingeau ca lăţime 9 cm. iar ca lungime
2,50 m. Unele erau late de 40 cm., incit se purtau îndoite („dublu") şi
cusute. Erau brîie ţesute în „ocheţi" (ozoare) în patru iţe cu aceleaşi bete
ţesute. Se ornamentau la un capăt pe o distanţă de 1 m. cu motive
„alese", „cocori" 12 (spirale) şi furci. La un brîu erau 6 „cocori" şi 6
„furci". Alte motive de alesătură folosite în zona respectivă pe brîie,
erau „roata" şi „furca" 13 . Ornamentele se executau pe o distanţă de 1 m.
la un capăt, iar vrîstele ţesute erau pe cealaltă porţiune. In afară de
betele simple realizate la ţesut într-o singură culoare, erau bete ţesute
în două culori, un fir de o culoare şi alt fir de altă culoare, incit la
u Arta populară de pe Valea Jiului, Bucureşti, 1963, p. 337.
Inf. Mălăescu Elena, 78 ani, sat Măru, nr. 125, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
13 Inf. Moica Cătălina, 62 ani sat Valea Bistrei nr. 84, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
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ţesut

se realiza motivul „zimţii" 14 (fig. 4). Brîul se fixa la mijloc cu un
„cuni" (cui) în loc de bold die siguranţă.
„Brăcirea" se punea peste catrinţă, era ţesută în patru iţe, cu „brîuri"
sau „betiţe" din urzeală avînd pe margine „tivală" ţesută cu lină „laie"
(brumărie). Erau „brăcire" ţesute în culorile steagului, terminate cu
„ciocoţi" (ciucuri) din fir alb. Ornamentele alese pe „brăciri" erau aceleaşi ca şi pe brîie: „roate şi furci". Pe margini brăcirile aveau două
„pitoance" sau „pupi" (ochiuri), „spune măcar cum". Lingă „pitoance"
avea două bete de furci şi roate, iar la mijloc iarăşi bete de pitoance.
Brăcirele erau late de 5 cm. şi lungi de 3 m. Culorile folosite în confecţionarea lor erau: negru, braun, alb-vînăt, rugină.
Opregul (fig. 5) se purta în spate peste brîu, era mai lung decît poalele
cămăşii cu cca. 3 cm. Două oprege s-au purtat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. In prezent, opregul se poartă numai în spate, iar afirmaţia informatorilor „că la noi nu s-au purtat două oprege" 15 se referă
la portul de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea. Această piesă de port caracteristică costumului bănăţean era
formată din „petec" şi „ciucuri".
„Petecul" opregului se ţesea din lină „bircă" şi sîrmă albă, şi din
mătasă. Era ornamentat cu motive geometrice: „roate" şi „furci", „roate"
şi „cocori", sau „cocori" şi „ciopeţi" (jumătate din roată). Pe un petec
de opreg se aflau 5 furci (zig-zaguri) intercalate de roate (romburi). Petecul opregului era lung de cca. 11-15 cm. şi lat de 38-40 cm.
„Ciucurii" erau confecţionaţi din păr de lină în diferite culori, vopsit
la „fărbar" şi din sîrmă albă sau galbenă (fir). Cele mai frecvente culori folosite erau: negru, roşu, „viorint" (lila) şi roza. Betele acestea de
ciucuri erau late de 4-6-8 cm., diferenţiindu-se ca lăţime de cele
existente în restul opregului. Culoarea neagră din mijlocul spatelui şi
de pe margini era lată de 5 cm., avînd betele de ciucuri de 3 cm. colorate în verde, viorint şi vînăt, între care se afla sîrma albă. Culoarea
roşie din spate era lată de 6 cm., iar betele de ciucuri de circa 1,5 cm.
în culorile verde băl, vînăt, galben, braun, roza, verde. Culoarea „viorinţi" era lată de 8 cm. iar betele de ciucuri înguste de 1,5 cm. colorate
în: alb, vînăt, galben, verde-băl, braun, roza. Ele erau despărţite de
lină albă sau viorinţ.
In această zonă s-a întîlnit tipul de opreg „paciurat" 16 , ce avea cite
patru grupe de „cocori" (spirale), dispuşi doi cite doi în faţă. Erau trei
rînduri de „cocori" pe un petec de opreg. La mijloc se afla un rînd de
alesătură „paciurat", iar pe margine două rînduri de alesătură cu fir
argintiu în „roate" şi „furci". Ciucurii în spate erau de culoare „roza",
laţi de 4 cm. ca şi pe margini, iar betele de ciucuri erau de 2 cm. colorate în verde, rugină, negru, vînăt, galben, braun, verde-băl. Betiţa care
acoperea cusătura ciucurilor de petec era făcută din lină vînătă şi galu
16

11

Inf. Groza
Idem.
Inf. Elena

Brînduşa

75 ani, sat

Măgura

nr. 10, com.

Zăvoi,
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Mălăescu

78 ani, sat
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Caraş-Severin.

223

Emilia Pavel
benă sau lină roşie. Se punea pe cele trei părţi ale petecului. Opregul
se lega cu băieră la mijloc.
In bătrîni, era cunoscut „la priveghi" jocul cu ciucurii opregului,
la care participau tinerii necăsătoriţi, băieţi şi fete. Opregul („ciucurii")
erau legaţi la mijloc. De un capăt apucau băieţii şi de altul fetele. Cei
ce rămîneau pe fir se „ţucau".
Una din cele mai cunoscute ţesătoare ce executa petice de oprege
în aceste sate era Mălăescu Elena de 78 ani, din satul Măru, corn. Zăvoi:
„Ţeseam petice de oprege pentru bani".
In portul din această zonă, de cca. 40 de ani, s-a folosit şi opregul
cu petecul din somat (catifea), ornamentat cu motive vegetale: flori „memiţe" şi „frunze" executate după „scris" (desen) cu mătase şi mărgele.
Florile erau cusute cu mătase galbenă şi vînătă cu două roate şi patru
„pupi" la roată. In mijlocul spatelui se afla o roată cusută cu mătasă
„roza" şi vînătă cu „rotiţe" mici de mărgele albe. Latiţa din sîrmă albă
(fir) se punea pe brăţara de la ciucure, pentru a nu se vedea cum a
prins ciucurele de petec. Petecul avea brăcire sau baieră cu care se lega
la mijloc.
Ciucurii la opregul cu petecul de somat, era tot din lină colorată,
iar culoarea din mijlocul spatelui era neagră, ca şi pe margine. Betele
de la ciucure erau în culorile verde, lila, viorint şi vînăt, între care se
afla sîrmă albă. Ciucurele era lat de 5 cm. în spate şi pe margini. „De
3-4 ani nu se mai poartă oprege" 17 •
Opregul ca element principal de structură a portului bănăţean s-a
întîlnit în Haţeg 18 , ca o influenţă a Banatului exercitată în această zonă.
Studiul opregului în zona bănăţeană prezintă unele diferenţieri subzonale nu atît ca structură morfologică ci mai ales ca aspect decorativ şi
terminologic specifică. Opregul face parte din componenţa costumului
popular femeiesc şi este menţionat în lucrările de specialitate fără a se
insista asupra particularităţilor de croi, ornamentică sau terminologie
specifică. Concluziile la care au ajuns majoritatea specialiştilor 19 în legă
tură cu originea acestei piese de port este că ea aparţine unei străvechi
culturi carpato-balcanke întîlnită la români ca şi la popoarele din Balcani - sî:rbi, macedoneni. Opregul a fost identificat pe statuetele din
epoca mijlocie a bronzului de la Cîrna20 , cit şi pe cele de la VinC:a.

n Inf. Elena Albul~u. 65 ani, sat Măru nr. 193, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
u Arla populariJ de pe Valea Jiului, Bucureşti, 1963, fig. 243, p. 376.
u G. Oprescu, Arta ţărăneasciJ la rom4ni, Bucureşti, 1922, p. 32-34. G. Oprescu, ŢiJrile
romane viJzute de artişti francezi, sec. XVIII-XIX, Bucureşti, 1926, tabela 59; Nicolae Iorga,
L'Art populaire roumaine, Paris, 1923, p. 79, 80, 85; Tache Papahagi Antologia rom8neasciJ,
Bucureşti, 1922, p. 80; G. T. Niculescu Varone, Portul na/ional românesc, Bucureşti, 1935,
p. 40, 41, 43; Alexandrina Enlkhescu Cantemir, Portul popular rom4nesc, Bucureşti, 1938, p. 8.
so Vladimir Dumitrescu, Santierul arheologic Clrna, reg. Craiova, r. Gura-Jiului, în MCA.
III, 1957, p. 198.
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„Catrinţa"

se purta în faţă „alăturea cu poalele" (cit poalele de
In satul Măru 21 ea se purta „o ţîră mai sus de poale". Catrinţa
se confecţiona din lînă neagră ţesută în 4 iţe în ozoare, cu motivul
„brăduţului" 22 . Pe margine, avea două betiţe realizate la urzit în culorile albastru cu alb, înviorate de albastru deschis la mijloc. Unele aveau
„betiţe" (vrîste) în culorile verde cu negru. Era lată de 37-40 cm. şi
lungă de 76 cm. La partea de sus avea două „peteuci" (cheutori) prin
care se trecea „baiera" (pertel, în Clisura Dunării) de legat la spate.
Ir. afară de dungile de pe margini se făceau catrinţe şi cu bete pe toată
suprafaţa realizate la urzit şi colorate în negru, braun, galben, vînăt,
verde, viorint, sau verde, viorint, alb şi negru. Culoarea ce predomină de
obicei pe fondul catrinţei este negru. Băteala era de mătase albă şi
bircă neagră. Catrinţele erau ţesute în „ochiuri" (ozoare) şi „bece" 23 (bete
sau vîrste (fig. 6). Tivala (tigitura) de sus cu tivala de la poale („dilavale")
e:-au „bătute" (cusute la maşină) de către maistor.
Unele catrinţe erau ornamentate cu motive de alesătură executate
cu mătase albă şi galbenă, motiv „roată printre fire" (fig. 7). Uneori peste
ţesătură de lînă simplă se aplica pînza neagră pe deasupra pe care se
coseau diferite motive: romburi şi „ciopeţi". Romburile erau cusute cu
„cocori" în mijloc cu mătase galbenă şi „ocolit" cu mărgele galbene pe
după flori. Se coseau după desen „flori şi bănuţi" în culorile roşu, vînăt,
galben şi lila. Mărgelele galbene şi bănuţul alb (fluturii) se foloseau mult
în ornamentarea catrinţelor cusute. Catrinţele cusute erau mai noi, fiind
mai puţin apreciate decît cele ţesute, din punct de vedere artistic şi
documentar.
In portul actual catrinţa se confecţionează din somot, se poartă „faţă
şi spate" cusută cu flori cu „bănuţi" şi „aur". Florile se scriau la Caransebeş şi se coseau în sat. Exista şi în satul Măru o femeie care scria
florile pe catrinţe.
Pieptarul „fundac" (înfundat) era făcut din pielicele de miel, încheiat pe umărul stîng şi sub braţ, vopsit maron. In faţă avea două buzunări. Se purta în zi de lucru şi la unele sărbători.
Pieptarul „crepat" (descheiat) cu două „peteuci" (cheutori) împletite
din piele şi cu doi „bancioci" (canafi) din bircă, era ornamentat pe toată
suprafaţa cu roate, iar în „drcă" (spate) avea „lună" albă sau „fluture"24, singura porţiune care nu era ornamentată. Cromatica acestor
pieptare era vie, predominînd culoarea roşie, grena, albastru deschis,
verde, alb. Ele au „prim" de blană neagră pe margine din pielicele de
lungă).

Inf. Elena Mălăescu, 78 ani, sat Măru, nr. 125, corn. Zăvoi, jud. Caraş Severin.
Arla populartl de pe Valea Jiului, Bucureşti, 1963, fig. 197, p. 325 (şorţul cu fir, Marga
Severinului).
20 Inf. Groza Brînduşa, 75 ani, sat Măgura, nr. 10, corn. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
H Inf. Moica Cătălina, 62 ani, sat Valea Bistrei, corn. Zăvoi, jud. Caraş-Severin; inf. Groza
Brînduşa, 75 ani, sat. Măgura, nr. 10, corn. Zăvoi, jud. Caraş-Severin; inf. Sîrbu Maria, 66 ani,
corn. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
"' Arta populară romanească, Bucureşti, 1969, p. 300 fig. 156, (pieptar din zona Caransebeş, cu fluture la spate).
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miel (fig. 8). Se purtau la sărbători de către toate fetele şi se confecţionau
la Caransebeş. Existau în sat cojocari care coseau pieptare crepate, cum
era Alexandru Anca, 70 de ani, din comuna Zăvoi. Pentru zi de lucru
era folosit cojocul din pielicică de miel cu mîneci, scurt pînă în talie, alb,
nefărbuit. Cel vopsit braun (cafeniu) era pentru sărbătoare. Iarna purtau
peste cojoc căputul de „cioarec", „duruţul".
„Duruţul" era haina ce se purta atît de bărbaţi cît şi de către femei,
confecţionat din „cioarec" dat la „văiagă". Această haină imita în croi
paltonul de oraş. In Valea Mărului sau Clisura Dunării acestea se numeau
„căpute". Duruţul se făcea din 9 coţi de „cioarec lăi" (gri) sau negru,
cusut la „şnaidăr" 2 5 (croitor). El avea trei buzunare „de-alăturea" dispuse
astfel: unul mare orizontal, altul pe vertical şi altul mic sus, tot pe orizontal. La mîneci şi la „buzunări", era dublat cu piele, iar gulerul se
făcea din lînă neagră ţesută ce imita pielicica.
In afară de duruţ, femeile purtau „şube albe" din cioarec ornamentate cu „şinioare" negre. Era lungă pînă la glezne. „Apoi la noi s-au
purtat frumos oamenii cu ţoale româneşti" 26 •
„Şuba albă" nu se mai poartă de vreo 40 de ani. Era cusută de
„maistoriţe" în sat27 • Se făcea din 9 coţi de „cioarec", adică „două răşchi
toare". Era croită cu clini la părţi, „poznări", (buzunări) şi „pumnaşi"
întorşi (manşete).
Şuba albă era ornamentată
nior", „flori cu blană" şi blană

cu
la

„blană" pe piept, executată
„poznări". Şuba descrisă de

cu „şi
noi era

veche de optzeci de ani. „Şiniorul" (găitanul) era făcut din lînă neagră
cernită cu coajă de „anin" şi „cără boi" (piatră vînătă): „a tors lîna, a sucit-o în două, a împletit într-o craşchiţă (o bîtă îngemănată) şi apoi a făcut
şinior". „Maistoriţa" a aplicat şiniorul şi tot ea făcea şi „florile" (fig. 12).
Această piesă de îmbrăcăminte, se purta iarna, la sărbători. Pe sub
şube se purtau pieptare înfundate sau lăibăre de somot sau de lînă,
încheiate pe umăr. Şuba albă s-a întîlnit în zona Valea Bistrei ca ş1 m
Clisura Dunării. Ornamentele („blana") erau artistic executate, fiind
deosebit de elegante, cu şinioarele negre ce contrastau cu stofa albă.
Unul din cele mai importante centre de pe Valea Bistrei, în care se
executau şube, era satul Marga din această zonă 2 8.
In picioare, femeile purtau ciorapi („ştrimfi") de lină. Din bătrîni
umblau cu opinci în curele şi cu ştrimfi. Obielele roşii 29 se foloseau
numai la sărbători (la Paşti, la Rusalii). Iarna foloseau obiele albe date
Inf. Maica Cătălina, 62 ani, sat Valea Bistrei, cam. Zăvoi, jud. Caraş-Severin; inf. Groza
75 ani, sat. Măgura, nr. 10, cam. Zăvoi, jud. Caraş-Severin; inf. Sîrbu Maria,
66 ani, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
în satul Valea Bistrei, Maica Niţu, decedat în anul 1968, în virsU de 65 ani, soţul lui
Maica Cătălina, era „şnaidăr", care cosea duruţe.
ze Inf. Vlad Brinduşa, 36 ani, sat Măru, nr. 325 cam. Zăvoi, jud. Caraş-Severin.
ss în satul Valea Bistrei maistoriţă care cosea şube albe era Maica Sima, soacra lui
Maica Cătălina, 62 ani, sat Valea Bistrei, jud. Caraş-Severin.
zs Arta populară de pe Valea Jiului, Bucureşti, 1963 p. 376 (femeie din Marga în costum
popular) fig. 243.
•• Inf. Tuştean Brinduşa, com. Zăvoi nr. 54, jud. Caraş-Severin.
26

Brinduşa,
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Fig. 1. „Ceapţă" (sat. Valea Distrei, com. Zăvoi, jud.

Fig. 2. Mînecă de ciupag ornamentată cu „suveici şi „cocori" (cam. Zăvoi, jud. CaraşSeverin).

Caraş-Severin).

Fig. 3. Ciupag (com.
jud.Caraş-Severin).
jud. Caraş-Severin).

Zăvoi,

Fig. 4. „Bete" ţesute în „ocheţi" (com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin).

Fig. 5. Oprege cu „petec şi ciucuri" (sat. Măru,
com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin).

Fig. G.

Catrinţă cu „bece" (cam.
Zăvoi, jucl. Caraş-Severin).

Fig. 7.
Catrinţă
cu
alesături
(„roate"), (cam. Zăvoi, jucl. Cara.~-Severin).

Fig. 8. Pieptar „crepat" cu „roate şi lună în circă" (sat. Măru. cam. Zăroi, jucl.
Caraş-Severin).

Fig. 9. Costum bătrînesc de 60 ani
(sat. Valea Bistrei, cam. Zăvoi, jud.
Caraş-Severin).

Fig. 10. Port popular femeiesc
{sat. Valea Bistrei, cam. Zăvoi,
jud. Caraş-Sererin).

Fig. 11. Port popular tradiţional (sat.
Măru, cam. Zăvoi, jud. Caraş-Severin).

Fig. 12. Subă albă (com. Zăvoi,
jud. Caraş-Severin).

Fig.

13. Portul „căciulei" (comjud. Caraş-Severinj.

Zăvoi,

Portul popular de pe Valea Bistrei
la văiagă (piuă). Obielele roşii erau lungi de aproximativ 1 m. ţesute
in 4 iţe cu vrîste albe, negre, verzi, lila şi galben. Se dădeau de două
ori pe lingă picior („două cuprinse"). Obielele cu roşu la o margine
aveau „şărgi" (dungi) 30 sau bete albe cu negru, ţesute din lină în 4 iţe.
Pe „dilavale" se puneau ştrimfi (ciorapi) de lină în zile de lucru. Opincile erau din piele cu „gurgui", îngurzite în ambele părţi, legate de
picior cu curele de piele. In prezent, se confecţionează, după modelul
tradiţional, opinca de gumă, care se procură din comerţ.
Costumul bărbătesc se compunea din cămaşa albă, izmene, nădragi,
pieptar înfundat („fundac") şi duruţ (fig. 11).
Cămăşile se confecţionau din 5 m. de pînză de cinepă „lăor", lungi
pînă la genunchi. Se făceau din două foi în faţă, despărţite, care se
încheiau cu „cheutori" (legau două aţe şi făceau „maşlu" - fundiţă).
!n spate, la stan, avea o „platnă" dublă ca să nu se rupă. Pînza aceasta
putea să fie şi de altă culoare.
Mîneca31 era largă, dintr-un lat şi jumătate, cu „broschiţe" (pavă)
şi cite trei cline pe părţi. Gulerul era întors, iar la mină era cu „guleriţă"
(manşetă).

Ornamentele cele mai cunoscute ce se executau pe aceste cămăşi
„ciurătura" (ajurul), care se executa cu aţă albă în rînduri, pe feţele cămeşii. „Ciurăturile" erau mărginite de către trei „pături" (pliuri)
de o parte şi de alta. Ornamentul era acelaşi şi la poale. Pe tivitura de
la poala se cosea, lingă ciurătură, ciptă albă.
„Izmenele" erau făcute din aceeaşi pînză ca şi cămaşa. Erau croite
din trei foi, fiecare crac fiind dintr-un lat şi jumătate. La fund, puneau
„un petev" în colţuri, adică se scotea un patrat dintr-o foaie de pînză.
Erau simple, fără nici un ornament.
La briu se încingea cu „praşchie" (curea din piele neagră sau maron)
lată de 20 cm „asemănătoare cu a dacilor" 32 •
Pieptare33 „fundac (înfundate) se purtau peste cămaşă, încheiate
pe urmărul stîng şi sub braţ, vopsite maron, ca şi a femeilor, cu o tivă
(tivitură) verde pe margine. Erau confecţionate din pielicele de miel.
„Laibărul de cioarec" „crepat" se purta de către bărbaţi peste că
maşa albă. Ele se foloseau la lucru şi în sărbătoare, fiind confecţio
nate din stofă „cernită" (vopsită), ornamentată cu catifea neagră la guler, la mîneci şi roată la poale. „Poznările", două de o parte şi două de
altă parte, erau „tighelate", încheiate cu bumbi, avînd cite unul sila rever.
Pe vreme rece bărbaţii îmbrăcau „duruţul".
·
Nădragii se confecţionau din acelaşi material ca şi duruţul; erau de
culoare albă 3 4, gri sau neagră. Pe cap în timpul iernii purtau „clăbăţ" (o
era

căciulă neagră ţuguiată).
80
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Inf. Boldea Maria, 74 ani, com. Zăvoi nr. 52 jud. Caraş-Severin.
Inf. Elena Mălăescu, 78 ani, sat Măru, nr. 125, com. Zăvoi, jud. Caxaş-Severin.
Inf. Floarea Albulescu, 65, ani, sat Măru nr. 193, com. Zăvoi, jud. Caxaş-Severin.
La Maxga erau cojocari caxe coseau pieptere „fundac".
în satul Măru, Ionescu Nicolae, 81 ani, are nădragi albi, ornamentaţi cu „şinioaxe"

negre.
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In picioare aveau, ca şi femeile, opinci din piele de vită ingurzite
cu gurgui, legate de picioare cu curele, şi „ştrimfi" din lină împletiţi
cu acele de ciorapi. Obiele roşii purtau la sărbători, iar obiele albe date
la văiagă, în timpul iernii.
„Căciula" sau gluga era o piesă de port folosit mult de bărbaţi şi
femei. Se făcea din lină albă ţesută în patru iţe şi dată la „văiagă". La
partea de jos avea ca ornament, un brîu roşu. Se folosea pe vreme
rea, ploaie sau ninsoare, pentru acoperit capul (fig. 13).
Trăistile se făceau din aceeaşi ţesătură ca şi obielele şi se foloseau
atît de bărbaţi cit şi de femei.
Portul popular tradiţional din zona Valea Bistrei, document de mare
valoare artistică, se păstrează în lăzi, fiind pe cale de dispariţie. Foarte
puţine bătrîne îl mai folosesc la ocazii, rugă sau sărbători.

EMILIA PAVEL

CERCETĂRI ASUPRA PORTULUI POPULAR
DE PE VALEA BOLVAŞNIŢEI (CARAŞ-SEVERIN)

Plasate în vecinătatea centrului vieţii dacice, în calea drumului roman de la Dierna la Ulpia Traiana, cu o viaţă zbuciumată în cursul
evului mediu, localităţile de pe valea Bolvaşniţei1 se numără după pacea de la Belgrad (1739) între cele 96 sate grănicereşti ce asigurau
pacea în Carpaţi a hotarului sudic al Imperiului habsburgic. Datorită
izolării lor, aceste sate cu puternic substrat etnic vor păstra aspecte
de viaţă materială şi spirituală fără modificări substanţiale pînă în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. După această dată, dezvoltîndu-se
manufacturile şi căile de transport, mărindu-se cantitatea de mărfuri
aduse din apusul Europei, în cultura materială şi spirituală din zonă
apar numeroase elemente ale acestor înnoiri, care se vor răsfrînge şi
în arta populară.
Ocupaţia de bază a locuitorilor o constituia, la fel ca şi astăzi, creş
terea animalelor, agricultura practicîndu-se sporadic, pe suprafeţe mici.
Dintre semănături nu lipseşte niciodată cînepa, materie primă pentru
textile. Datorită faptului că în aceste sate grănicereşti bărbaţii făceau
doisprezece ani de armată prin rotaţie cu săptămîna, îndeletnicirile casnice, creşterea oilor şi a cornutelor mari, cultivarea pămîntului, lucrul
la pădure şi alte treburi gospodăreşti reveneau femeilor. In aceste împrejurări, industria casnică textilă a fost oarecum neglijată, realitate ce
se reflectă şi în costumul popular.
Piesele de bază ale costumului femeiesc din sezonul cald, aparţinînd
diferitelor vîrste, nu se deosebesc prin croi sau ornamentică, ci doar prin
cromatică. Componentele acestui costwn sînt: ceapsa şi dîrlogii, cămaşci,
brăcirile, opregul, „cotrinţa", pieptarul, obielele şi opincile.
Portul fetelor se deosebea de al femeilor căsătorite doar prin gă
teala capului, care la primele era simplă, cu părul împletit într-o coadă
din trei şuviţe. In găteala capului femeii căsătorite foloseau un adaos
de păr natural, căzut la pieptănat sau cumpărat la tîrg, adaos ce se
aplica sub formă de dîrlogi, mascînd în întregime părul capului. Această
complicată pieptănătură cuprindea dîrlogii propriu-zişi, „perciţele" şi
„dîrlogeii".
1 Zona cercetată cu prilejul cursurilor de etnografie din toamna anului 1971 cuprinde
satele situate în Valea Bolvaşniţei: Valea Timişului (Cîrpa), Bolvaşniţa, Vîrciorova.
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D î T log ii propriu-z1ş1 sînt două cozi groase împletite din trei şu
viţe, ele trebuind să ajungă de la frunte pînă la ceafă, puse pe cap în
poziţie verticală.
Per ci ţel e sînt două plase triunghiulare, executate din şapte-opt
sau nouă şuviţe subţiri de păr, prinse de capătul de la frunte al dîrlogilor; ele coboară spre ceafă, acoperind urechile.
D î r log ei i sînt două cozi subţiri de cca. 15 cm lungime care

aveau rostul de a masca

părul

natural împletit în

două

cozi strînse la

ceafă.

Bolvaşniţei femeile au purtat dîrlogii de cînd se ştie, din
pentru prima dată pe capul miresei ca semn al căsătoriei,
erau purtaţi de femeie toată viaţa. Incep să fie părăsiţi imediat după
primul război mondial, cînd începe să se poarte „conciul, venit de la
doamne" 2 • Motivele dispariţiei trebuiesc puse pe seama pătrunderii modei orăşeneşti, mai simplă şi mai uşor de realizat în noile condiţii de
viaţă. Bărbaţii, întorşi din război, cînd au avut prilejul să vadă alte
zone etnografice unde femeile purtau altă pieptănătură, ajung să se
exprime astfel despre dîrlogi: „arză-i focul că urîţi erau!"
Această găteală cu adaos de păr sau lină nu este specific numai Văii
Bolvaşniţei. Ea apare ca semn al femeii căsătorite în fostul raion Orăş
tie3, cu denumirea de „cormi", găteală confecţionată şi purtată aproape
la fel cu dîrlogii. O găteală cu adaos care dezvolta pieptănătura pe
lăţime, numită „dăloji"4, se semnala în bazinul Pui, din vestul Ţării

Pe Valea

bătrîni. Puşi

Haţegului.

a capului, cu denumirea şi utilitatea identică, este gă
în Clisura Dunării 5 . Costumul de mireasă din satul de munte
Stavarina, din Macedonia iugoslavă, are între gătelile capului o piesă
numită „coţel" 6 , confecţionată din fire răsucite de lină, grupate în două
mănunchiuri ca două cozi, care se punea miresei pe cap în poziţia şi
cu semnificaţia dîrlogilor.
Intîlnită în satele de munte mai conservatoare, cu o arie de răspîn
dire ce se întinde spre Peninsula Balcanică, indiferent de denumire
sau de poziţia pe cap (orizontală sau verticală), această găteală a capului ne face să ne gîndim la origini vechi de substrat etnic carpatobalcanic.
Piesa de port indispensabilă gătelii capului era c e a p s a, purtată
pe frunte, la capătul superior al dîrlogilor, de care se prindea cu un
ac mare. Ceapsa de pe valea Bolvaşniţei are fundul dreptunghiular, în
jurul căruia se coase o margine de 4-5 cm lăţime. De o remarcabilă
Ca

găteală

sită şi

• Inf. Petre Bobîrnac, 84 ani, Vîrciorova.
a Marcela Focşa, Contribuţii la studiul portului popular din Orăştie, în Rev. Muz, nr. 1/1968,

p. 41.
• Romulus Vuia, Portul popular din Ţara Haţegului.
• Emilia Pavel, Portul şi textilele de interior din Clisura Dunării, (lecţie în cadrul cursului
de etnografie), Caransebeş, 1971.
• Albumul Portul popular macedonean, pi. 30.
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mai mult podoabă decît piesă de port, ceapsa femeii tinere
era bogat ornamentată cu motive geometrice cusute cu bumbac roşu
şi negru, punctată pe alocuri de albul pînzei sau cu galben. Ceapsa de
femeie bătrînă era cusută numai cu negru şi cu alb, în concordanţă
cu cromatica cămăşii. In perioada de după primul război mondial, ceapsa
a fost decorată în diverse culori vii, la care s-xiu adăugat firul şi paietele. Aceasta se evidenţiază între piesele de port prin fineţea execuţiei
ornamentului şi un remarcabil echilibru cromatic. Condiţionată de portul dîrlogilor, ceapsa dispare ca piesă de port o dată cu dispariţia
acestora.
Cămaşa femeiască se compune din „ciupag" şi „poale". Partea
cămăşii ce îmbracă bustul ciupagul - este alcătuită din „dinainţi",
„foaia din circă" (spatele), mîneci croite din gît, cu clini ce se continuă
întregind stanul şi cite două pave triunghiulare la fiecare mînecă, numite „broschiţe". Cămaşa este încreţită la gură şi mărginită de o bentiţă îngustă, aplicată peste creţi. In partea inferioară mîneca se termină
cu „fodor" lat de 5-7 cm sau poate fi largă, neîncreţită, croită scurt,
puţin mai jos de cot. Poalele cămăşii, croite separat în clini, erau confecţionate din cinci laţi de pînză. Dacă astăzi sînt aparte încreţite cu
o aţă la mijloc, înainte erau întotdeauna cusute de ciupag. Cunoscînd
acest unic croi, cămăşile se confecţionau din pînză de cînepă, iar pe
la 1875-1880, pînza se ţesea din bumbac cu cînepă. Denumită „pestriţ",
această pînză se foloseşte pînă în preajma anilor 1930-1935, cînd se
generalizează folosirea pînzei numai din bumbac. Ornamentul geometric al cămăşii apare pe bentiţa de la gură, pe „dinainţi" mai puţin, pe
mîneci în şiruri verticale, puţin pe fodor şi bentiţa fodorului. Clinii
poalelor au motive geometrice numai pe marginea lor dreaptă. La gură,
la fodor şi la poale apare un rînd de ajur („ciurat") şi dantelă, ambele
albe. Motivele decorative poartă denumirea generală de „pui''. La ornamentul cusut cu aţă colorată, cromatica variază în funcţie de vîrstă.
Cămaşa femeilor tinere era cusută cu bumbac roşu, negru şi alb. Această
gamă coloristică se lărgeşte în dauna esteticii, cuprinzînd după primul
război mondial nuanţe de roşu, negru, verde, albastru, mov, galben.
Culorile nuanţate înlesnesc realizarea de multiple motive decorative care
evoluează sau mai bine zis degenerează în motive vegetale nestilizate,
în tonuri ţipătoare, care rup echilibrul cromatic sobru al costumului
vechi. Tehnica cusutului este cea general românească „în cruci" şi „bîrnăşiu"7. Incepînd cu vîrstă de 32-35 de ani, femeia îşi lucrează că
maşa numai în alb (ajur şi dantelă). La cămăşile dinaintea primului
război mondial, ornamentul cusut cu aţă colorată este sumar, locul
primordial deţinîndu-1 ajurul alb. Acest fapt s-a putea pune şi pe
seama lipsei de timp, căci femeia, aşa cum am mai arătat, rostuia întreaga gospodărie. In portul actual se mai păstrează cămaşa cu ajur
şi dantelă albă, purtată de bătrîne. Tinerele, menţinînd croiul tradiţia7

Inf. Izverceanu Maria, 60 ani, Valea

Timişului.
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nal şi locul ornamentului, folosesc, ca material de confecţionare, nylonul şi de ornamentare aţa colorată, firul argintiu şi auriu, precum şi
paietele, care dau amploare motivului ornamental, îndepărtîndu-1 însă
de fondul tradiţional.
Cin g ă t ori le denumite „brăci:.:i", confecţionate din lină cu motive din năvăditură, late de cca. 7 cm, păstrează o cromatică sobră. Negru cu albastru, verde închis cu negru, roşu închis cu negru sînt culorile care apar în mod frecvent. Brăcira este poate singura piesă de
port care nu a suferit modificări.
Peste poale era purtat o p r e g u 1. Acesta se compune din „petec"
şi „ciucuri" şi se poartă la spate. Petecul e o bucată de ţesătură dreptunghiulară, din lină neagră decorată cu motive geometrice alese. Este
înalt de aproximativ 20 cm şi lat cit şoldurile. De capătul inferior al
petecului se coase ciucurii, fire lungi de lină colorată, răsucită în două.
dispuşi în dungi de 3-4 cm, alternînd coloristic. Petecul ţesut şi ales
este semnalat pînă după primul război mondial, cind începe să fie înlocuit cu petecul de catifea neagră. decorat cu motive vegetale, redate
naturalist, executate cu aţă colorată, fir şi paiete. Cele mai vechi oprege
au ciucurii foarte deşi, denumiţi „snop". In preajma primului război
mondial ei se distanţează, astfel incit la petecul de catifea apar numai
ciucuri rari (,mănunchiuri"). Numărul lor restrîngîndu-se foarte mult
au devenit azi un element simbolic al acestei piese de port. La opregele
vechi, viu colorate în roşu, albastru şi galben, repetînd şi subliniind cromatica petecului, ciucurii contrastează puternic cu albul cămăşii. Din
informaţiile culese aflăm că pînă la 1860 petecul s-a purtat atît în faţă
cit şi în spate, locul opregului din faţă fiind luat ulterior de „catrinţă.
Portul opregului în faţă şi în spate mai poate fi întîlnit la costumul
de mireasă din satul Drenoc, din Macedonia iugoslavă, unde aceste piese
se numesc „boccia". Ele au petec ţesut şi ales cu motive geometrice şi
franjuri deşiB.
„C o t r i n ţ a", şorţ de formă dreptunghiulară, era ţesută din lînă
neagră şi aleasă cu motive geometrice pe toată suprafaţa. Dacă opregul depăşea cu 2-3 cm poalele cămăşii, catrinţa lăsa să se vadă ajurul
şi dantela. Catrinţa suferă modificări sub aspectul lăţimii şi al materialului din care este confecţionată. Ea devine un şorţ confecţionat din
catifea ce acoperă şoldurile, eliminînd opregul. Decorul geometric ales
este înlocuit cu motive vegetale nestilizate, executate cu fir şi paiete,
care se retrag spre marginea de jos şi numai rareori urmăresc şi marginile verticale. Femeile bătrîne poartă o cotrinţă neagră, din caşmir
sau satin, decorată cu broderie neagră.
Piesa de port discutată poate fi întîlnită ca formă, poziţie şi ornament şi la costumul de mireasă din Liubanţi, Scopsca Ţrna Gora 9 , purtînd denumirea de „scutacia". Cu vrîste verticale, numite „opregaci", se
• Vezi nota 6.
• Idem, pl. 7.
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în Debreşe - Gostivar (Iugoslavia) 1o, ca şi cotrinţa bănăţeană,
sus de poalele albe ale cămăşii.
Pieptaru l femeiesc, confecţionat din piei de miel sau de oaie,
este descheiat în faţă. Marginile aveau uneori chenar de blană, chenar
care la alte piese era înlocuită cu aplicaţii din piele colorată în verde,
dublat cu un ornament cusut cu aţă neagră. Broderia se execută direct
pe pielea pieptarului, motivul preponderent fiind cel vegetal: floare
- tulipan, roate cu spice, frunze etc. executate cu bumbac în tonuri
calde dar diverse. Apar roşu foarte închis, maro, verde închis, mult negru, galbenul, rozul şi albastrul mai puţin. Pieptarele cu decor cusut
nu s-au mai lucrat de la primul război mondial, găsindu-se azi numai
rareori între piesele păstrate ca amintire.
In prezent, se poartă pieptarele vopsite în maro pe întreaga suprafaţă exterioară. Doi meşteri cojocari bătrîni 11 afirmă că s-au lucrat şi
pieptare cu o broderie bogată, păSltrînd pe spate· un spaţiu alb, în formă
de semilună cu vîrfurile în jos. Acest pieptar aminteşte de pieptarul cu
„roţ" de pe Valea Bistrei.1 2
Podoabe le. Dintre podoabe se întîlnesc fără excepţie salbele de
argint sau aur (din bani), purtate astfel: fetele purtau pe frunte trei
salbe de „sfinţiei" de argint; la gît aveau trei salbe de bani mari de
aur. Femeile purtau la dîrlogi tăbliţe de argint, pe frunte 3 salbe de
bani de argint, iar la gît 3 salbe bogate de bani mari de aur. Bătrînii
povestesc că la horă uneori muzica înceta şi dansatorii dansau în ritmul
clinchetului salbelor de bani1 3 •
I n c ă l ţ ă mi n t e a. Iarna sau vara, femeile au purtat în picioare
obiele şi opinci. Obielele sînt ţesute din lînă în patru iţe, cu dungi colorate, obţinute din urzeală. La partea superioară dungile sînt roşii, galbene, albastre, verzi, albe, iar restul cîmpului este dungat cu negru şi
alb, rareori verde foarte închis.
Opincile sînt adaptate diverselor forme de relief şi climei reci. Ca
urmare, opincile sînt confecţionate din piele de vită. Aici s-au purtat opinci fără gurgui, îngurzite uniform în partea din faţă şi cu partea
dinapoi ridicată, încît cîlcîiul este bine apărat. Aceste opinci se mai pot
întîlni şi azi destul de rar şi nwnai la femei. Frecvenţă mai mare o
au însă opincile cu gurgui, îngurzite numai la vîrf cu fîşie tăiată
din corpul opincii. Astăzi se confecţionează din cauciuc după croiul celor vechi. Ambele tipuri de opinci sînt de origine traco-ilirică 14 .
Costumul popular femeiesc de vară de pe Valea Bolvaşniţei se încadrează în portul bănăţean de munte, prin portul cepsei, opregului,
poartă şi
puţin mai

20 Idem, pi. 18.
u Inf. Trica Arsene, 88 ani, Valea Timişului; Pătru Bobîrnac, 84 ani, Vîrciorova.
12 D. Jompan, A. Jompan, Semnificaţii şi
simboluri în ornamentica pieptarelor cu
de pe Valea Bistrei, în Rev. Muz., nr. 6/1971, p. 87.
13 Inf. Izverceanu Dumitru, Valea Timişului.
u Florea Bobu Florescu, Opincile la români, Bucureşti, 1957.
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opincilor şi a pieptarului de piele. Croiul, ornamentica diferenţiate pe
vîrste, cîmpurile ornamentale ale cămăşii, pieptarul brodat, salbele de
bani, opinca cu gurgui sînt elemente prin care acest costum confirmă
caracterul unitar al portului femeiesc românesc. Anumite elemente de
costum (opregul, opinca îngurzită cu fîşie continuă, adaosul de lină la
coafură, portul podoabelor metalice) integrează costumul femeiesc din
Valea Bolvaşniţei ariei largi carpato-balcanice.

RODICA ROPOT
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STRUCTURA ŞI SEMNIFICAŢIA ORNAMENTICII
COSTUMULUI POPULAR DIN SATELE MARGA ŞI BORLOVA
(CARAŞ-SEVERIN)

Omul, în dorinţa sa permanentă de a-şi înfrumuseţa ambianţa în
care trăieşte, se ghidează după norme estetice stabilite de-a lungul
unei îndelungate evoluţii istorice. Aceste aspiraţii îşi găsesc expresia
atît în forma armonioasă a bunurilor create - dimensiuni, proporţii,
siluetă cit şi în decor - ornamentaţie, cromatică.
Creaţia artistică populară este rezultatul unui îndelung proces la
realizarea căruia au contribuit, pe lingă talentul şi imaginaţia creatorului, un număr mare de factori de ordin geografic, economic, istoric,
etnic etc.
Prin cele două trăsături caracteristice ale sale, receptivitate şi conserYatorism, arta populară ne oferă continuu interferenţe între fondul
tradiţional şi elementele în curs de asimilare şi de înnoire.
Alături de celelalte manifestări estetice legate de întreaga cultură
materială, socială şi spirituală, portul popular pune în lumină preocupări şi realizări de un înalt nivel artistic, atît în ceea ce priveşte forma,
cit şi decoraţia pieselor respective.
Din punct de vedere morfologic, portul popular din satele Marga
şi Borlova se integrează organic în ansamblul costumului bănăţean.
Totodată el se caracterizează şi prin anumite trăsături proprii, care
marchează condiţiile specifice de dezvoltare, imaginaţia şi sensibilitatea
creatorilor locali.
Imbogăţirea ornamentală făcută cu mult gust a ţinut seama de regulile artei decorative în ceea ce priveşte silueta generală, cîmpii, dispoziţia motivelor etc.
Pe măsura schimbărilor survenite în funcţia şi craiul pieselor de
port, se transformă ori chiar se renunţă cu totul la vechile cîmpuri
ornamentale.
Putem vorbi de existenţa unui adevărat cod ornamental, care cuprinde, alături de semne şi structuri prin tradiţie şi unele inovaţii.
Motivul ornamental nu este un semn grafic lipsit de sens ci este purtătorul unui mesaj definind vîrsta, starea matrimonială, ocazia purtării
(muncă, ceremonial), zona, apartanenţa socială etc.
De pildă, în cele două sate, Marga şi Borlova, aşezate în zona
submontană a Caransebeşului, ca elemente componente caracteristice
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portul femeiesc este acelaşi ca ş1 m zona de cîmpie a judeţului. Dar
din punct de vedere al ornamenticii şi cromaticii el reprezintă anumite
particularităţi. Dacă cel dinspre cîmpie este luminos, strălucind prin
culorile vii şi aurul ornamentelor, cel dinspre munţi este sobru, dominînd tonurile întunecate: roşu închis, negru, vînăt.
Deosebirea între piesele de îmbrăcăminte pentru muncă şi cele de
sărbătoare constă în calitatea pînzei cînepă cu bumbac sau numai
bumbac - şi în prezenţa ori absenţa ornamentelor. De asemenea, cîmpul ornamental ocupă o suprafaţă relativ mai întinsă în primii ani de
la căsătorie şi una mai redusă la o vîrstă mai înaintată •
Legat de dragostea poporului pentru natură, de reprezentarea realistă a mediului înconjurător, ornamentica dă naştere, în arta broderiei
şi alesului, unor realizări de o mare frumuseţe şi originalitate 2 •
Motivele ornamentale realizate la cămăşi - de regulă prin cusă
tură cu acul, mai rar prin ţesături şi alesături deşi întîlnim mai
puţine denumiri decît în alte zone, reprezintă o gamă destul de largă.
Vechimea lor poate fi pusă în legătură cu tehnica de realizare.
La cămaşă „cu fodori" ornamentele sînt dispuse pe guler, pe partea
de deasupra mînecilor, pe brăţara şi pe marginea fodorilor. Motivele
ornamentale sînt geometrice, de preferinţă romburi, realizate în punct
de broderie plină şi broderie spartă, numită „tăietură". Gulerul şi bră
ţara au un ornament mai discret impus de tehnica de lucru - cusut
„peste fire", iar marginea fodorilor se împodobeşte cu „cipcă" albă.
In ultimii optzeci de ani, se constată apariţia motivului floral şi
mai rar geometric, executat în punct de broderie artistică cu fir de
aur.
Pentru a înţelege semnificaţia motivelor este necesar să cercetăm
întregul complex de semne şi structuri, nu în mod izo1'at, ci în strînsă
legătură cu timpul şi spaţiul cînd au apărut. Intreaga compoziţie este
o structură şi schimbarea unui element se răsfrînge asupra tuturor celorlalte componente. Evoluţia cîmpurilor ornamentale din ultimul secol
şi jumătate, caracterizată prin amplificarea acestora, a fost stimulată
de schimbările survenite în domeniul materialelor din care se confecţionează piesele de port şi cele cu care se lucrează broderiile.
De pildă, catrinţa lucrată cu fire de aur şi argint, o dată cu schimbarea materialului - înlocuirea firului cu lîrnica colorată - îşi schimbă
şi ornamentaţia. In locul ornamentelor geometrice compuse din romburi, care ocupau întreaga suprafaţă a catrinţei, au apărut motivele
florale (trandafiri) sau zoomorfe (păuni, cocori etc.) stilizate, în care
predomină tonurile de roşu, violet, galben, verde şi brun.
Tehnica de ornamentare folosită la catrinţa cu „bircă" (alesătură pe
degete „în sus şi în vale") permite trăsături de stilizare mai accentuată.
1

1 Arta
p. 448.
2
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„Roată

cu covei", „roată cu cîrlige", „cocori", „ur:ziariul" 3 etc. sînt numai cîteva din motivele existente pe această piesă de port. Dispoziţia
ornamentului se făcea fie în registre verticale, fie prin încadrarea lui
într-un chenar.
Spre deosebire de catrinţe, la oprege ornamentul este dispus pe orizontală şi constă din motive geometrice simple: „pui" de fir şi „pui" de
bircă „vrîste", „pupi;' etc. realizate într-o cromatică în care predomină
albastru, roşu, alb, verde. Predominanţa unora dintre aceste culori stă
în strînsă legătură cu vîrsta femeilor care le poartă.
Şuba, confec\ionată din dimie albă cu ornamente din „şinior" negru,
este o piesă a costumului femeiesc pentru anotimpul rece. „Şiniorul" se
făcea din păr de lină de oaie cernit cu coajă de anin, cărăboi şi sulfină,
iar apoi era răsucit şi împletit cu o scîndură specială denumită „furcă" 4 •
Ornamentele din „şinior" negru, care se detaşează frumos pe fondul alb
al ţesăturii, erau dispuse de jur împrejurul şubei, pe guler şi la manşete. Acest decor complicat, format din anabescuri compuse cu măiestrie,
era realizat de meşteri specializaţi, numiţi în satul Borlova „şnaideri".
Cercetarea procesului de apariţie şi transformare a numeroaselor
elemente şi motive decorative de pe piesele de port, relevă tendinţa
lor de dezvoltare de la forme simple, la unele din ce în ce mai complexe.
Vechiul .stil geometric bogat în reprezentări de felul unor puncte, linii,
colţi etc., a fost de multă vreme însoţit de ornamentele florale stilizate
(bobocul de trandafir). Acestor două forme de exprimare li se alătură
stilul zoomorf, caracterizat prin diferite reprezentări din lumea animală (păsări, peşti etc.). Motivele acestea, luate în special din sfera
vegetală şi animală, au la origine o adîncă semnificaţie, reprezentînd
un simbol al cărui sens s-a pierdut pentru contemporani.
Bogăţia motivelor ornamentale reprezintă o reflectare, un îndelung
proces de prelucrare şi generali:oare, nu o copie mecanică a surselor de
inspiraţie din natura înconjurătoare.
Fiecare ornament este dispus în conformitate cu principiile decorative de bază ale artei populare: repartiţia, alternanţa, simetria. Ele
constituie un caracter nedezminţit al decorului cojoacelor şi pieptarelor
„învîrstate" cu fir de lină şi aplicaţii de piele decupată (tăiat). Culoarea
de .fond a cojoacelor din satul Borlova este maron, pe care se detaşează decorul aplicat din lină şi piele colorată în roşu, cărmăjin (bordo),
galben, albastru şi verde. La gît, pe margini şi la mîneci bordura lată,
din astrahan negru, formează un chenar ce încadrează tot cojocul. Motivele florale, într-o compoziţie bine echilibrată, sînt amplasate pe pieptul, pe mînecile şi pe spatele cojocului. Suprafeţele cu un decor compact, constînd din „cipcuţă", motive florale şi ciucuri, subliniază linia
croitului.
Deosebit de bogată este reprezentarea de motive vegetale şi pe
pieptarele din comuna Marga. Suprafaţa pieptarului de culoare albă
8

Inf. Ana Grozav, 65 ani, Marga, nr. 128.
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este acoperită în întregime cu motive florale cusute cu acul, iar în
mijlocul spatelui este lăsat un spaţiu de piele albă, nebrodată, în formă
de semilună.
O anumită sobrietate cromatică caracterizată prin predominarea
fondului roşu cărmăjin pe care apar bine dozate culorile roşu, galben,
negru şi verde contribuie la încadrarea armonioasă a pieptarului în
ansamblul costumului femeiesc.
Elementele decorative de pe piesele de port reprezintă, o preocupare
permanentă de a sublinia individualitatea purtătorului, prin bogăţia
ornamentală a costumului femeiesc şi printr-o simplitate deosebită a
costumului bărbătesc 4 • !n funcţie de purtătw, cimpurile ornamentale
sînt mai restrînse, ori mai întinse, motivele mai vechi sau mai noi, redate într-un colorit mai sobru sau mai viu.
La cămru?a bărbătească „tăietura" (broderia) fină, albă, este lucrată
pe fir şi dispusă pe guler, piept şi pumnaşi. Suita de chiţe şi ajururi
constituie o podoabă în plus.
La cioareci ornamentele compuse din jocul găitanelor colorate în
violet şi negru sînt dispuse în jurul buzunarelor, formînd cite o floare
(„tulipan").
„Duruţul" este o piesă de veche tradiţie care intră în componenţa
portului bărbătesc de iarnă. Ornamentele, realizate fie cu somot negru
cumpărat din tîrg, ca în satul Borlova fie cu „ştricuituri" de aţă neagră
făcute cu maşina, ca în Marga, sînt dispuse pe guler, manşete, piepţi
şi pe mijlocul spatelui.
Un cîmp om.amental, care acoperă întreaga suprafaţă a piesei este
propriu obielelor şi brăcirilor. La obiele, coloritul viu al ţesăturii este
realizat prin carouri multicolore în care verdele şi portocaliul (culori
predominante) sînt încadrate de un chenar negru. Lucrate ca şi obielele, în războiul de ţesut, într-un colorit viu, de obicei roşu, galben
şi verde, brăcirile au decorul format din vergi şerpuite, roţi, zimţi, etc.
In acest fel, prin contrastul cromatic dintre obiele şi brăcire, pe de
o parte şi celelalte piese de port, pe de altă parte (în care culoarea predomi!Ilantă este albul) se obţine o armonie decorativă de un deosebit
efect.
In concluzie, putem afirma că ponderea cu oare alternează cîmpurile ornamentale cu cele libere pe piesele de port din satele Marga şi
Borlova se integrează perfect în ansamblul costumului popular românesc5. La origine, cîmpul ornamental al pieselor de port pare să fi fost
mult mai restrîns, oferind o alternanţă precumpănitoare a zonelor albe
faţă de cele brodate. Ulterior, cîmpurile alese ori brodate au fost extinse, atît datorită evoluţiei artistice zonale, cit şi ca o consecinţă a
influenţelor zonelor etnografice înconjurătoare.
' T. Bilnil.ţeanu, G.
1 G. Oprescu, Af'ta
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ţesături, custlturi, Bucureşti, 1958, p. 370.
la l'omtini, Bucureşti, 1922, p. 22.
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Profund realiste prin puterea lor evocatoare, motivele ornamentale
de pe piesele de port au în arta populară, dincolo de efectul decorativ,
valoarea unui document istoric şi social. Ele nu reprezintă un joc realizat cu scop în sine, ci o structură cu adînci semnificaţii, o legătură
indestructibilă dintre om şi modul lui de viaţă în continuă transformare.
Sensurile, mesajele lor, nu ne mai sînt accesibile astăzi, dar ele
există şi trebuie să fie descoperite prin cooperarea tuturor mijloacelor,
oferite şi de aLte discipline ca: istoria, sociologia, antropologia, lingvistica etc.

MARIA SOCOL
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NECESITATEA ŞI PERSPECTIVELE CREĂRII UNOR MUZEE
ETNOGRAFICE SĂTEŞTI IN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Etapa istorică pe care o străbate în prezent poporul român implică
o serie de prefaceri pe plan economic, cultural-ştiinţific şi social, ca
urmare a avîntului forţelor de producţie, paralel cu creşterea necorntenită a necesităţilor materiale şi spirituale ale oamenilor muncii. In
acest context de acumulare continuă a valorilor, de modificări profunde
de structură, în condiţiile cînd în mod instituţionalizat mase tot mai
largi de oameni ai muncii sînt chemaţi să participe nemijlocit la conducerea statului, culturii îi revine un rol din ce în ce mai însemnat în
viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.
Cunoaşterea profundă şi stăpînirea creatoare a legilor ce guvernează
dezvoltarea socială, cunoaşterea şi aplicarea consecventă a politicii partidului în toate domeniile de activitate, făurirea u:nei conştiinţe noi,
proprii societăţii socialiste, iar pe de altă parte lărgirea orizontului spiritual, îmbogăţirea cunoştinţelor cu tot ce creează mai valoros lumea
contemporană, iartă doar cîteva dintre cerinţele de bază oare stau în
faţa noastră, a tuturora, în etapa actuală.
Pe lingă implicaţiile impuse de făurirea socialismului multilateral
dezvoltat, se impune accelerarea şi multilaterializarea procesului de
culturalizare a maselor, de pregătire a cadrelor necesare economiei, dar
în acelaşi timp şi rolul lor în opera de edificare a societăţii comuniste
de mîine. Cum, însă, în condiţiile societăţii contemporane şi cu atît mai
mult ale societăţii socialiste însuşi conceptul de cultură suferă unele
mutaţii, în sensul că aria lui de cuprindere este mult mai largă, că
relaţiilor şi elementelor tradiţionale li se adaugă, uneori, de la o zi la
alta, relaţii şi elemente noi, devine limpede faptul că simpla specializare profesională, oricît de departe ar fi împinsă, nu defineşte cultura
unui om, fie acesta, în domeniul său de activitate, savant de renume.
Pe de altă parte, spre deosebire de lumea capitalistă, inrteresată în prin16 -
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cipal doar de formarea unei forţe de muncă cit mai perfecţionate, generatoare a unor profituri cit mai mari, societatea socialistă, al cărei
scop fundamental constă în crearea unor condiţii superioare de trai
pentru toţi cetăţeinii ei, în oferirea posibilităţilor de manifestare plenară
a fiecărei personalităţi umane, nu se poate mulţumi doar cu nişte lucră
tori perfecţi, cu simplii executanţi de înaltă calificare, trăind în condiţii de promiscuitate intelectuală.
De aceea instruirea şi educarea permanentă a masei de oameni ai
muncii în totalitatea sa, ca şi oferirea unor prilejuri potrivite de manifestare a potenţelor ei creatoare devine un imperativ de prim ordin
pentru activiştii de toate gradele din domeniul culturii. Instrucţie şi
educaţie care să-l şi desăvîrşească pe om, fiindcă simpla înmagazinare
a unor date în sertarele memoriei, fără asimilarea lor potrivit propriei
individualităţi, fără lărgirea orizontului de gîndire şi fără înnobilarea
sufletească nu poate conduce decit la snobism, lipsă de crez uman şi
pînă la urmă înstrăinare.
Prezentarea sumară a acestei situaţii generale am încercat-o spre
a situa într-un context necesitatea imperioasă a existenţei în teritoriu
a unor unităţi culturale modern structurate, oare să corespundă pe
deplin atît nevoilor spirituale ale publicului căruia ele se adresează, cit
şi politicii orînduirii noastre în domeniul culturii. Dintre instituţiile în
cauză, cu riscul de a fi acuzaţi că vorbim „pro domo", ni se pare că
muzeelor le revine, prin specificul activităţii lor, un rol aparte. Este
vorba, în principal, că muzeele operează cu obiecte concrete avînd o
valoare intrinsecă şi gnoseologică deosebită, vîrfuri ale cunoaşterii şi
creaţiei umane în toate sferele de activ1tate, privite în dezvoltarea istorică, realizînd astfel sinteze specifice pentru întinse perioade de timp
şi arii geog.rafice. Cu deosebire sînt proprii aceste trăsături muzeelor
de etnografie, oare au cele mai mari posibilităţi de generalizare a milenarelor experienţe omeneşti în ,totalitatea componentelor ce definesc
caracteristicul unor anume tipuri de civilizaţie.
Creaţia colectivă a comunităţilor de mai mică sau mai mare întindere nu ne pune în foţa operei unor puternice individualităţi, cum se
întîmplă în cazul muzeelor de artă, memoriale şi într-o oarecare măsură
istorice, dar în schimb ne oferă sinteza prin fiecare obiect colecţionat
şi expus. Sinteze de ştiinţă, tehnică şi artă populară, care înseamnă
lungi eforturi de gîndire, dar şi dovezi de sensibilitate, cristalizarea
W10r foarte precise concepţii despre lume şi viaţă, devenite norme de
conduită, de apreciere a realităţilor comune colectivităţii ajunse pe o
anume treaptă a dezvoltării ei. Cercetarea şi dezvăluirea în această
lumină a sensurilor profunde închise în fiecare obiect etnografic ne dă
putinţa să descoperim nu numai modul de viaţă din trecut al unui popor, ci şi să conturăm, prin cunoaşterea legilor de dezvoltare soc;<ilă,
coordonatele posibile ale destinului său naţional. De aceea, ni se pare
greşit a considera etnografia o ştiinţă să zicem „paseistă", o „arheologie" a epocilor mai puţin îndepărtate, un mijloc de aşa-zisă salvare
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a vestigiilor unui arhaic trecut, ameninţat cu dispariţia de către civilizaţia modernă. Dimpotrivă, ea poarte deveni o ştiinţă a viitorului, pentru
că în condiţiile unei societăţi care progresează în chip conştient pentru
realizarea plenară a tuturor membrilor săi, viitorul este modelat preluînd tot ce a da·t mai valoros trecutul; într-un neîntrerupt fir al continuitaţii, linia ascendentă a devenirii este ancorată cu rădăcini puternice în trecut.
Etnografia muzeală beneficiază de avantajele unei prize directe la
publicul larg, înţelegînd prin aceasta o receptivitate crescută şi poate
chiar un spor de interes al vizitatorilor faţă de exponatul etnografic.
Nu este, însă, mai puţin adevărat că nespecialiştii se opresc în aprecieri la suprafaţă; o experienţă pe care mulţi dintre noi, lucrătorii din
muzeu, am încercat-o, fără îndoială, ne dovedeşte - în urma unui ghidaj cu pricepere efectuat de pildă - că dezvăluirea unora dintre sensurile profunde ale gîndirii, eticii, concepţiei filozofice a creatorului
colectiv al exponatului în cauză schimbă imediat optica vizitatorului
despre obiect, aprofundînd-o prin sisteme de relaţii nebănuite pînă
atunci.
Pornind de la •aceste considerente, ca şi de la faptul că vestigii ale
culturii populJare tradiţionale se mai află încă aproximativ egal răspîn
dite în teritoriu, s-ar putea ajunge la concluzia că muzeele etnografice
pot şi trebuie să apară, cu grade diferenţiate de dezvoltare, în majoritatea localităţilor ţării. O astfel de concepţie, statutată într-un trecut
nu prea îndepărtat, cerea chiar ca fiecare comună să-şi aibă muzeul
său. Rezulitatele, fără a putea fi, desigur, considerate în bloc falimentare, au fost, totuşi, că pe lingă circa douăzeci de muzee săteşti mai
mult sau mai puţin puse lia punct, au apărut cam de cinci ori mai multe
unităţi neîmplinite, unele, nu-i vorbă, existente exclusiv pe hîrtie. Cauzele care au condus la asemenea situaţii sînt cunoscute: lipsa condiţiilor
de funcţionare, a personalului specializat şi a unei bogăţii etnografice
locale oare să justifice eforturile organizării sale. Din păcate, deficienţe
similare se fac simţite şi în judeţul Caraş-Severin, unde totuşi abundenţa materialului ar fi impus o altfel de ţinută unităţilor săteşti. Dar
cum nu problemele de organizare muzeografică interesează titlul materialului de iiaţă, nu intrăm în detalii.
Dezvoltarea Muzeului etnografic judeţean al cărui început promiţător, sub atenta supraveghere şi îndrumare a conducerii judeţului, se
va concretiza, cu siguranţă, într-o instituţie de prestigiu. impune o
anumită structurare a reţelei muzeelor de profil din zonă. Este vorba,
în primul rînd, de întărirea acelor unităţi deja existente în aria unor
microzone cu distincte caracteristici individuale - Valea Bistrei, Valea
Timişului, Clisura Dunării respectiv de punerea în ordine a expoziţiei şi depozitelor, organizarea evidenţei ştiinţifice şi instruirea personalului în vederea efectuării achiziţiilor după criterii şi principii clare.
Problema de maximă urgenţă şi însemnătate a muzeografiei etnografice româneşti în etapa actuală este aceea a acumulării în mod ştiin-
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a patrimoniului de obiecte şi fenomene ale culturii şi artei populare tradiţioruale. Pe de altă parte, cu prea puţine excepţii tocmai în
acest domeniu se manifestă cele mai multe greşeli şi pierderi în sistemul muzeelor săteşti. Faptul că etnografia şi folcloristica au depăşit
în ultimele decenii zidurile instituţiilor de specialitate, că au devenit
obiectul interesului larg al unei mari mase de oameni este, fără îndoială,
semnificativ şi îmbucurător. Dar, în acelaşi timp, în foarte multe cazuri ele şi-au şi pierdut caracterul de ştiinţe, au suferit o vulgarizare
în sensul peiorativ al cuvîntului şi o evidentă consecinţă regretabilă a
acestei nedorite răsturnări de valori este ceea ce s-a numit, cu un termen foarte propriu, poluarea folclorului. Şi obiectul etnografiei suferă
poluări, puse în evidenţă mai cu seamă de către expoziţiile muzeelor
săteşti.

Lipsa de calificare a personalului care colecţionează şi prezintă patrimoniul a favorizat apariţia dăunătoare, sub firma respectabilă a instituţiei, a unor subproduse ale unei arte şi culturi aşa-zis populare, care
pe de o parte falsifică adevărul despre creaţiile colective ale poporului
nostru, iar pe de alta servesc de exemplu creatorilor actuali, denaturîndu-le gustul şi irosindu-le puterea de muncă. In altă ordine de idei,
suferinţe datorate acelo.riaşi cauze se manifestă şi din punct de vedere
muzeografic. Nu numai că spaţiul şi mobilierul destinate expoziţiei sînt
improprii şi deficitare, nu numai că depozitele lipsesc întotdeauna, oa
şi evidenţa ştiinţifică a colecţiilor, dar însăşi selecţia şi prezentarea
materialului în expuneTe lasă foarte mult de dorit, ca să nu mai vorbim de starea de conservare a acestui material. In bună măsură asemenea aspecte negative se manifestă şi în muzeele săteşti vizitate de
noi în judeţul Caraş-Severin.
Pentru remedierea unor atari lipsuri, în cazul acestui judeţ cel puţin,
şi, totodată, pentru diversificarea tematică şi, implicit, creşterea interesului vizitatorilor, ni se pare nimerit a se încerca o specializare a
respectivelor muzee săteşti. Ar fi vorba ca, fără neglijarea reprez.entării culturii populare zonale în ansamblul ei, accentul în expoziţie să
cadă pe acele grupe de obiecte şi fenomene care au cunoscut o dezvoltare mai vie într-o perioadă determinată, dezvoltare ce s-a concretizat în manifestări artistice deosebit de valoroase: într-un loc portul
popul1ar, în altul prelucrarea lemnului, într-un al treilea arta ceramicii etc.
In acelaşi timp, considerăm că pentru perioada actuală e bine ca
muzeele săteşti să elimine din expoziţiile lor aceste obiecte care nu se
inspira în mod nemijlocit din tradiţiile culturii şi artei populare. Spre
această concluzie ne îndeamnă mai multe considerente: manifestările
actuale ale artei populare vor constitui un capitol aparte al expoziţiei
muzeului judeţean, unde se vor prezenta cu atenţia şi discernămîntul
cuvenit; în momentul de faţă fenomenul creaţiei populare a părăsit în
bună parte izvoarele tradiţionale, în urma modificărilor radicale ale
condiţiilor economice şi culturale ale populaţiei săteşti şi se află într-o
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perioadă de căutare nesigură a unor forme de expresie noi, încă necristalizate corespunzător şi funcţiilor noi ale obiectului artistic popular; în sfîrşit, cum aminteam mai sus, prezenţa în muzeu a unor produse compromiţătoare din punct de vedere estetic contribuie, prin titlul
intrinsec de „obiect de artă", la deformarea accelerată a gusturilor
creatorului şi consumatorului de artă din mediul rural.
Din aceleaşi considerente, înfiinţarea unor uniităţi noi, ca şi menţi
nerea celor existente se cere cumpănită cu toată grija. In general s-a
verificat şi se ştie că valabilitatea instituţiilor muzeale este condiţio
nată în primul rînd de valoarea şi bogăţia patrimoniului. Ar fi inutil
să se insiste asupra creării unor muzee în localităţi care nu asigură
materialul necesar, muzee care să devină simple depoziite de vechituri
şi curiozităţi eclectic îngrămădite şi care, de aceea, să fie inexistente
pentru publicul respectivei localităţi. Ar fi, de asemenea, un prejudiciu
adus etnografiei muzeografice a judeţului, inclusiv Muzeului judeţean,
menţinerea acelor unităţi săteşti care nu-şi justifică prin nimic utilitatea. Iar utilitate în cazul special al acestor unităţi - lipsite de pretenţii cu privire la cercetarea profundă a fenomenului de cultură populară, de posibilităţi de conserviare şi păstrare ideală a partrimoniului
etc. - înseamnă aproape exclusiv priză la public, educare patriotică a
publicului, formare şi dezvoltare a gustului acestuia pentru frumooul
autentic.

GEORGE ANANIA.

BORLOVA (CARAŞ-SEVERIN) IN CONTEXTUL ISTORIC
AL ORGANIZARII REGIMENTULUI ROMANO-BANATIC

Situat pe valea largă a Sebeşului, la 13 km de Caransebeş, şi avînd
o altitudine de circa 300 m, satul Borlova este ultima localitate în drumul spre complexul turistic Muntele Mic1. Aşezarea, orientată N.-S, se
întinde pe o lungime de 2 km pe ambele maluri ale rîului Sebeş şi este
străjuită de Vîrful Dilmii (la est), Culmea Runcului (la vest), Vîrful
Dobreasca (la sud) şi Turnu Ruieni (la nord). Pădurile înconjurătoare
sînt bogate în foioase şi oonifere2 • Borlova este aşezată cu precădere pe
malul drept al Sebeşului, numai o mică parte, evident mai recentă,
amplasată la intrarea în sat, se întinde pe. malul stîng al rîului.
Despre tipul de aşezare întilnit în această zonă a Banatului s-au scris
destul de multe. Ni se pare îndreptăţită remarca lui Vasile Tulescu,
după care „mai toate satele se găsesc sub limita inferioară a pădurii ...
Topografia şi pădurea au format o piedică greu de înlăturat." 3
Alături de relief, un rol deosebit l-a jucat istoria acestei regiuni, sistematizările impuse de către administraţia austriacă. Mai ales acestea
din urmă au dat Banatului un aspect unitar, pentru că întîlnim „numai
sate cu vatra închegată" 4 • „Faptul că satele din munte şi de la coline
sînt aşezate îndeosebi în văi, de-a lungul apelor . . . se oglindeşte mai
ales în gruparea caselor. Vatra satului poate fi unitară sau compusă dintr-un nucleu central, la care s-au adăugat cu vremea, în măsura îngă
tuită de teren, una sau mai multe grupe de case. Indiferent de faptul
dacă vatra este perfect unitară sau nu, casele sînt lipite unele de altele,
iar clădirile ajutătoare sînt adunate cit mai aproape de stradă" 5 .
Analiza întreprinsă de către Romulus Vuia merge mult mai departe,
deoarece varianta „C" reprezintă tipul clasic al satului „format dintr-o
uliţă lungă, dreaptă şi cu case dese. Această variantă o găsim în număr
mare în Banat şi Bazinul Beiuşului. Exemple tipice din Banat sînt urmă
toarele sate: Caransebeşul Nou, Ruieni (302 m), Turnu (302 m), Borlova
Epuran Gheorghe, Ghidul cabanelor, Ed. Stadion, Bucureşti, 1970. p. 28.
• Datele, a căror sursă nu va fi menţionată în subsol, au fost obţinute din monografia
(mss) învăţătorului Nistor Boşcai, fostul director al şcolii din Borlova.
8 V. Tufescu, Românii din Banat şi raporturile lor cu populaţia alogenă, Bucureşti, 1943,
partea II-a, p. 254.
' Ibidem. p. 216.
• Ibidem p. 218.
1
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(360 m) . . . dintre care Borlova şi Marga sînt tipuri clasice ale satelor
de-a lungul drumului" 6 . Denumirea atribuită acestui tip de sat în finalul citatului anterior nu-l mulţumeşte pe autor, simţind în ea o evidentă
calchiere după franţuzescul village de route 1 . Mai aproape de realitate
par' să fie termenii germani, folosiţi în lucrarea apărută la Cluj, în 1945:
Strassendorf şi Wasserstrassendorfer, dintre care ultimul înglobează
toate caracteristicile satelor de tipul Borlovei.
Tot Romulus Vuia extinde aria de investigaţie. dincolo de hotarele
ţării, căutînd şi o continuitate arhitectonică europeană. Astfel „satululiţă a existat, după toată probabilitatea, şi în perioada antică. Nu numai oraşele, dar şi satele Italiei, datorită climatului şi tradiţiei arhitectonice, au avut casele zidite aproape una de alta; . . . aşezările, numite
Gelduba de către Tacitus şi Plinius, arată caracterul unui sat răsfirat
de-a lungul drumului. Dar şi în provinciile romane, şi îndeosebi în cele
de-a lungul Rinului, alături de castre se formează primele aşezări (viei
canabarum) cu caracterUl satului-utiţă" 8 .
Dincolo de aceste paralelisme, nu lipsite de importanţa lor, ceea ce
a determinat naşterea aşezărilor Wasserstrassendorfer a fost în primul
rînd relieful.
In ceea oe priveşte tipologia gospodăriilor borloveneşti, acestea sînt
„mari, cu case de cărămidă, acoperite cu ţiglă. In construcţia caselor
se vede o influenţă străină ... Multe au porţi masive. Casele vechi româneşti, construite din lemn, au început să dispară. Se mai găsesc cîteva în satele din apropierea munţilor" 9 . Cercetările care au condus la
concluzia de mai sus sînt efectuate în jurul anului 1930 şi atestă o realitate valabilă pentru întreaga ZiOnă de munte a Banatului.
Vom căuta, după informaţiile regretatului învăţător Nistor Boşcai, să
clasificăm preponderenţa elementelor constructive, surprinse în evoluţia
lor firească spre mai trainic şi mai salubru.
Luînd anul 1775 ca an al mutării satului pe actuala vatră, înregistrăm următoarea succesiune:
l. 1775-1880 - case din lemn, acoperite cu şindrilă;
2. 1880-1910 - oase din lemn, acoperite cu ţiglă;
3. 1910-1930 - fundaţie din piatră, pereţi din cărămidă crudă, acoperiş cu ţiglă (tip reprezentat cu aproximaţie în Muzeul satului).
4. După 1930, case mari cu cite trei camere orientate. la stradă.
După ultimul război mondial, acest din urmă plan se dezvoltă şi pe
verticală, apar case cu run etaj sau chiar cu două, al doilea etaj fiind
un fals ingenios, obţinut prin supraînălţanea pereţilor podului. Astfel
de case au gospodari ca Darnescu Petru, Cocie Martin, Cocie Tima, Musteţea Mihai şi alţii.
• R. Vuia, Satul romanesc din Transilvania şi Banat, Cluj, 1945, p. 69.
• R. Vuia, Le village roumain de Transsylvanie el du Banat, Bucureşti, 1937, p. 15 şi urm.
s R. Vuia, Satul romanesc din Transilvania şi Banat, Cluj, 1945, p. 190.
• C. M. Gregorian, Graiul şi folclorul din Oltenia nord-vestică şi Banatul răs4ritean, Craiova
1938, p. 18.
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Desigur că delimitările în timp, menţionate mai sus, nu constituie
nişte bariere imuabile. Avem de-a face cu fenomene de interferenţă
şi supravieţuirile vechiului de la o etapă la alta nu pot fi omise din
interpretare.

Istoria Borlovei este destul de frămîntată şi uneori contradictorie.
Se desprinde însă ca o constantă faptul că aşezarea s-a bucurat de atenţia cărturarilor bănăţeni, fiind cea mai importantă de pe întreaga vale
a Sebeşului.
Prima menţiune documentară a satului o găsim la 1519, cînd Ioan
Costea de Borlova figurează de „încrezut" al regelui. La 1617, Gavril
Bethlen donează satul lui Dănilă Kun, viceban de Caransebeş şi Lugoj.
In 1640 este proprietar' Gavril Tivadar, iar la 1699 David Literati. Tot
acum aşezarea poartă numele de Berlova, iar în conscrierea din 16901700 figurează sub numele de Birlova10 • De altfel, N. Iorga afirmă că
borlovenii vin de la dispăruta B6rlova, terminaţia -ova fiind pusă pe
seama populaţiei slave, relativ recent colonizată în Banat 11 •
Proprietatea asupra domeniului Borlovei trebuie să fi fost cu mult
mai veche decît menţionarea documentară mai sus citată, deoarece desele procese purtate la Caransebeş atestă că nobilii de aici moştenesc
domeniile din moşi şi strămoşi. Aceste privilegii sînt recunoscute la
1440 12 .
Stăpînirea turcească cuprinde şi răsăritul Banatului abia la 1658,
cînd Lugojul şi Caransebeşul trebuie să plătească tribut. Inregistrăm,
de altfel, în tot secolul al XVII-lea, strîngerea legăturilor cu românii
de peste munte 13 şi dese acte de nesupunere. Locuitorii nu mai pot
suporta o asuprire dublă, turcească şi austriacă, şi opun o rezistenţă
deosebită. La 1738, Nicolae Bumbăcilă din Teregova este conducătorul
unei răzmeriţe. Austriecii, întăriţi cu auxiliari sîrbi, distrug localită
ţile Slatina, Goleţ, Borlova (s.n.) Petroşniţa, J dioara, centrul rezistenţei,
Criciova, Coşteiul, Bojurul, Ohaba, Lunca, Deşul, Belinţul, Hauzeştii,
Drinova, Uzeştii, Halmăjul şi Iasenova, unde căpetenie era un Iacov 14 •
După cum se vede, rezistenţa românilor r e b e l i şi l o t r i circumscria
atît zona de cîmpie cît şi cea de munte.
Actele de nesupunere se înmulţesc spre finele secolului al XVIII-lea,
o dată cu înfiinţarea Grani~ei Valahe. Organizarea regimentului românobanatic este încredinţată colonelului baron Papilla, român de origine,
născut la Arad în 1731 15• Mutările de sate, obligativitatea serviciului
10
11

11
ia

14

I. Loteanu, Monografia Banatului, voi. I, Timişoara, 1935, p. 81.
N. Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene, Bucureşti, 1940, p. 10.
Ibidem, p. 35.
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 41, şi P. Dragalina, Din istoria Banatului Severin, III.

Caransebeş,

1902,

p. 214.
16

Gr.

Popiţi,

Date

şi

documente

bănăţene

(1728-1887),

Timişoara,

1939, p. 18.
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militar pe graniţa de est precum şi alte numeroase neajunsuri au făcut
ca românii din zona de munte să treacă în Oltenia, iar alţii să se refugieze pe Mureş şi Tisa, ajungînd uneori pînă la lacul Balaton16 • Sînt
zadarnice orice eforturi din partea administraţiei de la Viena. Nici
avantajele, nici confiscările proprietăţilor şi cedarea lor în favoarea
familiilor care acceptă serviciul militar, nici chiar vizitarea regiunii în
două rînduri de către Iosif I nu conving pe localnici. Se punea chiar
problema ca zona să fie colonizată cu alte populaţii din imperiu. In
această situaţie un rol deosebit l-a avut colonelul Papilla. Intre el şi
forurile ierarhic superioare se schimbă o corespondenţă înfrigurată. Papilla este cel care oere cu tărie rămînerea românilor în zona de munte,
deoarece „ ... experienţa învaţă că sîrbii nu în munţi, ci la şez şi în'
contră valahilor li convine mai bine în munţi" (doc. 24.I.1767) 17 • In fine,
la 15 noiembrie 1770, împăratul aprobă rămînerea localnicilor pe vechile
vetre, motivul esenţial fiind de ordin economic şi anume: Consiliul de
război nu ar' mai fi trebuit să cheltuiască sume inutile pentru despăgu
birea locuitorilor strămutaţi ie.
Totuşi rezistenţa nu încetează, fiindcă un raport din martie 1804
atestă pricinile pentru care românii din Banat sînt săraci şi se dedau
uneori la hoţii: e vorba de peşcheşurile în natură, recrutarea pe s prine ea n ă, pedepse nedrepte, abuzuri la încasarea impozitelor, creşterea dijmei asupra porumbului, roboatele îngrămădite. Totodată documentul
enumeră şi unele sfaturi de îndreptare a situaţiei, atătînd că măsurile
de îmbunătăţire pot fi aplicate cu încredere, deoarece românii „bucuros
se duc, cine încotro îi strigă". Aceste cerinţe explică subita bunăvoinţă
a Vienei, ţinînd seama şi de faptul că o parte din grăniceri luptau în
această perioadă contra lui Napoleon 19 •
Procesul de organizate a regimentului româno-banatic se încheie
la 1775. Sediul lui a fost iniţial la Biserica Albă, apoi a fost mutat la
Caransebeş 20 . Tot acum înregistrăm revenirea la vechile vetre a familiilor fugite. Un document din 25 februarie 1775 menţionează că „s-au
înapoiat în Graniţa Valahă, la casele şi pămîntul lor, 199 familii, care
de doi ani au plecat în Valahia. Averea lor a fost confiscată la plecare.
Impozit nu vor plăti pe timpul absenţei, ci numai începînd cu 1 noiembrie 177 4" 21 . Deci depopular·ea fusese masivă în perioada orgaruzaru
regimentului grăniceresc, datorită şi nesiguranţei măsurilor oe se preconizau.
Anul 1775 este menţionat şi pentru mutarea vetrei satului Borlova
de pe apa Borlova pe rîul Sebeş. Motivul că această mutare s-a datorat
18 G. Buracu, Din istoria Banatului Severin, Caransebeş, 1932, p. 11.
'' Gr. Popiţi, op. cit., p. 14.
is Ibidem, p. 17.
10 N. Iorga, op. cit., p. 59.
• 0 Gr. Popiţi, Rom4nitatea graniţei militare băndţene, Timişoara, 1935, p. 3.
21 Idem, Date şi documente băndţene, (1728-1887), Timişoara, 1939, p. 70.
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vizitei lui Iosif I ni se pare foarte puţin probabil. Mutarea satului a fost
ordonată şi efectuată anterior, în cadrul procesului de reorganizare rurală impus de administraţia austriacă, ori revenirea familiilor fugite a
impus o nouă repartizare teritorială. De altfel, noua vatră a satului nici
nu e prea departe de cea veche. Cum borlovenii aveau, conform unui
document din 12 noiembrie 1774, 3139 oi şi capre22 , ne putem lesne
închipui că prelucrarea linii obţinute necesită existenţa unor instalaţii
puternice de piuărit, ceea ce rîul Sebeş, cu un debit de apă mult mai
mare, oferea siguranţa randamentului acestora. Desigur că în discuţie
nu intră nu.mai pivele, în număr mare pe rîul Sebeş, ci şi celelalte
instalaţii care foloseau forţa apei.
Că satul Borlova a fost aşezarea cea mai importantă din zonă ne-o
dovedesc o serie de documente. Citarea unor cifre trebuie făcută în
corelare cu cele existente pentru satele Zerveşti, Turnul şi Ruieni, pentru că numai în acest fel ni se dezvăluie mai bine starea economică
a locuitorilor. Un document din 1771 fixează contribuţia comunelor pentru plata gornicilor de pădure pe anul 1770. Borlova figurează cu 13 fr.
30 cr., în comparaţie cu Turnu (3 fr.), Ruieni (2 fr. 30 cr.) şi Zerveşti
(3 fr. 30 cr.) 23 •
O dată cu demersurile privind organizarea regimentului de grăniceri,
se întocmesc liste cu numărul de persoane apte pentru satisfacerea
serviciului militar. Intr-un „Proiect de cită trupă ar veni sub arme în
Graniţa Valahă pentru înfiinţarea celor 4 companii," întocmit la Caransebeş în 14 martie 1773, figurează numai Borlova cu 123 „apţi de serviciul militar" şi 30 „invalizi pe jwnătate" 2 4, deci în total 153 de bărbaţi,
din care se încorporează unul din trei, adică 51.
La 1 mai 1770, deci cu trei ani în urmă, pretenţiile erau ceva mai
mari, deoarece districtul Caransebeş trebuia să incorporeze 780 bărbaţi,
plus 194 „invalizi pe jumătate", după cum urmează: Zerveşti (54+37),
Ruieni (46+21}, Turnul (40+22), Borlova (188+50), restul fiind completat de celelalte comune din district25 •
Aceste liste sînt deosebit de importante pentru că menţionează o
serie de nume, în majoritate româneşti, locuitori nemulţumiţi cu situaţia militară impusă (Urlan, George, Schian, Ion Surul, Filimon, Neagu,
Cerbu etc.). Se preconizează fie înlocuirea, fie pedepsirea lor exemplară26. Ştim deja cum au reacţionat toţi aceşti nemulţumiţi.
Statisticile periodice, întocmite de administraţia districtuală la cererea curţii imperiale, atestă preponderenţa românilor în această zonă.
Un raport din 6 august 1808 arată că „la Borlova sînt numai locuitori
valahi" 27 . Aceeaşi situaţie o înregistrăm pentru întreaga vale a SebeIbidem,
Ibidem,
u Ibidem,
•• Ibidem,
2e Ibidem,
27 Ibidem,
22
2a

p.
p.
p.
p.

66.
20.
55.
60.
p. 55.
p. 100.
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şului. Mai interesant este un document („Raport şcolar sumar pe anul
1808") datat 4 februarie 1809, în care Borlova figurează cu 13 băieţi
înscrişi în şcoală, învăţător fiind Nicolae Fagaresch. In fine, la 1843 ni
se comunică un număr de. 81 şcoli româneşti, care funcţionau în satele
componente ale graniţei de est28 . De altfel, districtul Caransebeş cuprindea 72 comune româneşti, cifră incomparabil mai mare faţă de celelalte
districte2 9 • Pe la jumătatea secolului trecut, Borlova trebuie să fi avut
şcoală românească, deoarece prof. Patriciu Dragalina (n. 1849, în acest
sat), tatăl generalului Dragalina, urmează primele clase în comuna natală30.

Preponderenţa românilor în Banat e menţionată şi de Griselini (românii sînt cei mai numeroşi3 1 ), care subliniază şi cifra de 181.639 români din totalul de 317.928 locuitori, pentru anul 1774, afirmînd, în
continuare, că „dacă se adaugă şi locuitorii de la graniţă («fruntarii·>)
se poate ajunge la 450.000" 32 . După cum se vede, statisticile imperiale
nu erau sigure în ceea ce priveşte numărul locuitorilor din zona de
munte, greu accesibilă şi preferată de români pentru mai multă linişte
în comparaţie cu agitaţia istorică a timpului.
Date mai recente reafirmă importanţa economică şi demografică, în
contextul văii Sebeşului, a satului cercetat. Astfel, la sfîrşitul secolului
trecut. Borlova avea 1466 suflete33 , la 1910 numărul acestora crescuse
la 1665, iar la 1920, ţinînd seama şi de tributul plătit războiului, cifra
menţionată este de 1435 locuitori, care posedau o suprafaţă de 15.321 jugăre de pămînt3 4 • Se aminteşte, de asemenea, că de Borlova depindeau,
din punct de vedere administrativ, satele Cicleni, Dalei, Ruieni şi Turnul35. Pentru 1969 deţinem informaţii că la Borlova trăiesc 1670 locuitori, constituiţi în 386 familii. Se observă, că ultima cifră corespunde,
în parte, celei din 1910 şi ne putem uşor închipui că ea ar fi fost mult
mai ridicată dacă războaiele mondiale nu ar fi afectat în două rîndur'i
sporul de populaţie.
Totuşi, ceea ce impune con.stanţa demografică remarcată este ideea
înrt' dăcinată în tot Banatul şi care mai dăinuie încă după care numai
primul copil şi uneori şi cel de al doilea sînt doriţi. Este vorba de aşa
numitul „einkinder - sistem".

ROMULUS ANTONESCU
Ibidem, p. 108.
Gh. Teodorescu, EvoluJia etnografiei Banatului, Buzău, 1943, p. 9.
A. Ghidu şi I. Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1909, p. 230.
11
Fr. Griselini, Istoria Banatului Timişan trad. N. Bolocan, Bucureşti, 1926, p. 66.
11 Ibidem, p. 65.
88
C. Diaconovici, Enciclopedia romană, tom I„ Sibiu, 1898, p. 536.
" C. Martinovici, N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, II, Cluj, 1921, p. 35.
u Ibidem, I, p. 19.
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TERMENI ETNOGRAFICI IN GLOSELE LUI
SIMEON MANGIUCA LA DICŢIONARUL LUI CIRAC

Lucrările
ştiinţifice
ale avocatului orăviţean Simeon Mangiuca
(1831-1890) şi mai ales valoarea contr'ibuţiilor sale în domeniul etnografiei au fost recunoscute de Ion Taloş, 1 care reţine, ca principal merit,
faptul că „a întemeiat etnobotanica românească". 2 In stabilirea locului
pe care îl ocupă el în istoria folcloristicii româneşti se precizează că,
fiind „mare apărător al
latinităţii noastre, el subordonează cercetările de folclor şi etnografie acestei idei. Era firesc, deci, să se situeze pe poziţiile mitologismului, care găsea originea tuturor faptelor
de folclor într-o epocă foarte îndepărtată, precreştină. Tocmai de aceea
latinismul şi mitologismul s-au îmbinat în mod armonios; acesta din urmă dădea o bază ştiinţifică latinismului.
In cadrul mitologismului românesc, Mangiuca stă alături de At. Marienescu, Aron Densuşianu şi Grigore Silaşi" 3 .
Urmărind dovedirea latinităţii poporului nostru în faţa oelor care-i
mai contestau această origine, şi mai ales continuitatea istorică în teritoriile locuite pînă azi, Simeon Mangiuca nu putea ocoli originea termenilor ce numesc faptele de cultură populară de care se ocupă, de unde
şi predilecţia lui pentru cercetările etimologice. Cultura filologică şi dexteritatea lexicografică dobîndite prin consultarea celor mai cunoscute lucrări de lingvistică referitoare la limbile romanice şi slave, ca şi temeinica instrucţie clasică l-au ajutat să se descurce cu uşurinţă în problemele etimologiilor româneşti, chiar dacă nu totdeauna a găsit căile cele
mai drepte spre originea adevărată a cuvintelor abordate. Ca puţini alţi

1
Ion Taloş, Activitatea folcloristică şi etnografică a lui Simion (I) Mangiuca, în AMET,
1961-1964, Cluj, p. 321-337. Deşi mai mulţi cercetători îi transcriu prenumele cu forma
Simion, am păstrat fonetismul Simeon, aşa cum sînt semnate calendarele (Călindariu julianu,
gregorianu şi poporalu românu [ ... ] cu comentariu, pe anii 1882 şi 1883), ultima sa carte
(Daco-romanische Sprach und Geschichtsforschung, I Theil, Oravicza, 1890 - pe copertă:
1891) şi o bună parte dintre scrierile publicate în presă, unde apar şi variantele Simeone,
Simeonu. Pentru această grafie să se vadă şi necrologul semnat de At. M. Marinescu în
„Familia", XXVI (1890), nr. 51, p. 605-606, anunţul mortuar dat de familie în „F6ia
diecesană" (Caransebeş), V (1890), nr. 47, p. 5, şi Corneliu Diaconovich, Enciclopedia română,
III, Sibiu, 1904, p. 190.
2 Ion Taloş, art. cit., p. 332.
3
Ibidem, p. 334.
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oameni de ştiinţă romam, el a pus cunoştinţele lingvistice în slujba cercetărilor de folclor, dind o mai mare atenţie acestora din urmă pentru
că era convins de importanţa obiceiurilor şi tradiţiilor unui popor în dovedirea originii lui: „Der romische Ursprung der romănischen Colinda
ist folglich bis zur Evidenz bewiesen und revendicirt. Diese Institution
beweist den romischen Ursprung der Romiinien noch mehr als die Sprache selbst, da ja die alten Feierfeste, die Sitten und die Aberglauben
eines Volkes widerstandsfăhiger und dauernder als die Sprache selbst
sind" 4 •
Uneori acceptabile, dar nu de puţine ori năstruşnice, etimologiile
datinilor cercetate se constituie ca pasaje distincte în studiile sale despre
Păcală, colindă (unde discută şi turca, brezaia, 5 cerbuţiul, văsilca), Dodiia6 etc. Din păcate, sînt rar citate în lucrările de specialitate aceste
contribuţii, uneori şi din cauza caracterului lor fantezist, aşa cum mulţimea datinilor, credinţelor şi obiceiurilor depozitate în prima parte
a calendarelor sale sînt total neglijate, deşi adnotările la fiecare lună în
parte constituie adevărate microenciclopedii ce vorbesc despre o anumită concepţie a poporului nostru, despre ritualul vieţii rurale de la
sfîrşitul secolului trecut. Pentru susţinerea acestei afirmaţii cităm doar
un fragment din nota la luna martie: „Afară de aceste sărbători legate de atari zile ale !unei lui Mărţişoru, mai sunt unele datini şi credinţe cari se împlinescu în decursul acestei luni, anume: a) Serpele de
mărţisioru prinsu in mâna, da lecu muierilor descântat6re şi farmecă
t6rie, vindeca şi frigurile inbetrânite etc. b) Răcănelulu (Laubfrosch) de
mărţisioru e bun de dragoste. c) puiulu de găina de mărţisioru de dragoste. d) Sarea de mărţisioru ar·sa in vatra focului. e) Ghioceii mici (Galantus nivalis), micşinelele (hepatica triloba), cocoşeii (ervthronium dens
canis), viorelele (viola silvestris), pupăza (orobus vernus), rujiţele (rosa
car..ina), fragile (fragaria vesca), brebeneii (corydalis bulbosa) şi agricelele
(primula acaulis), tote aceste Uori acum în luna lui Mărţişioru adunate
şi împreunate se lega la olalta şi astfelu se arunca în apa curget6re (riu)
spre a le duce apa in sinulu seu intru iertarea pecateloru celui ce le a
inpreunatu era, şi aruncatu in apa, căci aceste flori se socotu ca 8 fraţi
(4 fraţi şi 4 surori) şi unu tata (ghiocelulu) conturbaţi, sgoniţi şi in lume
resipiţi de mama vitrega, dupa cari tatălu „ghiocelulu„ a plecatu spre
ai căuta şi era a-i inpreuna" 7 •
La fel de puţin au reţinut atenţia cercetătorilor numeroasele informaţii etnografice cuprinse în studiile sale lingvistice, studii care i-au
adus, în 1890, titlul de membru „onorariu'' al Academiei Române. Scrise
' Simeon Mangiuca, Daco-romanische ... , p. 205. Sublinierile îi apaţin.
• Etimologia acestuia (<Bachus brisăus, zeitate solară al cărei cult este îngrijit de zeiţa
Briseis) este preluată, după Simeon Mangiuca, de Gheorghe Vrabie, Folclorul - obiect-principii-metodă-categorii -, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 432.
• Pentru bibliografia şi interpretarea acestor lucrări şi ale altora, vezi Ion Taloş, art. cit.,
precum şi descrierea făcută de Ilie Rusmir, Viaţa şi operile lui Simion Mangiuca, Oraviţa, 1931.
7 Călindariu ... pe anul 1882 (luna martie).
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în perioada cînd deja se dedicase cu succes preocupărilor de cercetare
a etnobotanicii şi datinilor populare, aceste lucrări tratează, printre alte
etimologii, şi termenii brînză, comat, ham, mătură, pătul, straşină 8 , borîndău (mîncare din sînge de porc), cauc, căpăţiu, (unitate de măsură),
cărabă (cărăbi), meteriz (termen din jocurile de copii), muruelă, murui,
piţărăi (colindători), primedz (zid despărţitor) 9 • Termenului Rusale. Rusali îi este consacrată o adevărată monogr'afie, extinsă pe parcursul mai
multor numere de revistă, iar pentru vîrşie elaborează o definiţie foarte
apropiafă de ceea ce astăzi numim d e scriere a o b i e c tu lui într-o fişă de muzeu: „Acest cuvent însemna: verriculum, nassa, scirpicula
piscatoria lat. nasse fr. Fischreuse ger'm. Vîrşia este construată din
nuiele (vergele) de salca in lung, la ori-care distantia puse (dupa cum
cere marimea pescelui ce trebue prins) si numai pe unele locuri este
ingradita curmedisiu, la gura este larga, la gît ingusta si cu pantece,
dar astfeliu construata in cît pescele care intra pe git se nu mai p6ta
eşi inderept. Şi pr'overbiul: te-am prins în vârşe, te-ai bagat în vârşe,
adeveresce de acest intieles. Vârsia se aselJia în riuri cu gura 'nasupra
apei" 10 .
In cele ce urmează ne vom opri asupra unor glose lexicale pe marginea dicţionarului ce a făcut parte din biblioteca lui Simeon Mangiuca:
A. de Cihac, Dictionnaire d'etymologie daco-romane. I: Elements latins
compares avec les autres langues romanes, Francfort s.M., 1870. Volumul se găseşte azi la Biblioteca Academiei şi a fost trimis lui I. Bianu
de la Budapesta (la 23 august 1900) de către Vincenţiu Babeş, probabil
prin unul dintre fiii săi. In scrisoarea însoţitoare expeditorul îşi exprimă
speranţa că se va găsi cineva care să „poată citi şi utilisa" mulţimea „de
notiţe critice din partea reposatului nostru membru onorare Simion Mangiuca" şi cerea, în schimb, un exemplar cu care să înlocuiască dicţiona
rul în biblioteca familiei Mocioni, de unde îl luase. Se vede că nu toate
cărţile ce au aparţinut lui Simeon Mangiuca au rămas in biblioteca Astrei, aşa cum glăsuia dorinţa lui testamentară. Exemplarul de care ne
ocupăm poartă pe foaia de titlu şi sigiliul Astrei, împreună cu cel al Academiei, şi însemnul „Biblioteca S. Mangiuca", de unde a intrat în biblioteca mocioniană şi de aici, prin Vincenţiu Babeş, la Academie. După ce
a tost păstrat o vreme la secţia manuscrise, unde pe bună dreptate considerase I. Bianu că ii este locul, dicţionarul a fost trecut la secţia de
împrumut pentru sala de lectură, probabil după ce a scăzut interesul
pentru opera lui Simeon Mangiuca şi o dată cu căderea sa în uitare.
8
În Studii limbistice seu 100 de etimologii revindecate elementului român contra Miklosick şi Cikac, în „Familia", XIX (1883), nr. 16-52, reprodus şi în „Luminătoriul" (Timişoara),
1883, nr. 40-104.
• În Cincifieci de etimologii de ciwinte bănă/eneşci de origine română cari nu sunt introduse
fn dicţionare, în „Familia", XX (1884), nr. 6-10.
10 Sirneon Mangiuca, Studii
... , în „Luminătoriul", 1883, nr. 45, p. 2, unde citează
descrierea latină a vîrşiei (după Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitalis, torn. I,
Paris, 1840-1850, p. 608); se pare că chiar a tradus în româneşte această descriere, întrucît
-.:ele două variante sînt foarte asemănătoare.

255

Mihail Deleanu
Adnotările conţin termeni, variante fonetice româneşti sau romanice
şi ilustrează, prin bogata bibliografie utilizată, prin modul în care sînt
redactate, o bogată cultură filologică şi solide cunoştinţe lexicografice

din partea lui Simeon Mangiuca. Fiind vorba despre volumul I, care cuprinde elementele lexicale de origine latină din limba română, însemnările lui Simeon Mangiuca, făcute cu creionul printre rînduri sau în
spaţiul liber care înconjoară lwnina paginii, nu au un prea pronunţat
caracter polemicu.
Intrucît multe datează din anii în care Simeon Mangiuca avea deja
preocupări de etnobotanică şi folclor al obiceiurilor, un mare număr de
glose se circumscriu sferei culturii populare. Extraşi din viaţa materială
şi spirituală a satului românesc, mulţi termeni adăugaţi dicţionarului
lui Cihac sînt definiţi în contexte sintactice elocvente, uneori fiind notate persoanele oare i-au comunicat unele sensuri sau forme fonetice 12 •
Majoritatea exemplelor care urmează constituie, din punct de vedere
lingvistic, variante bănăţene, sinonime regionale necunoscute sau nereţinute de Cihac. Ca şi în lucrările publicate, uneori Simeon Mangiuca
porneşte de la etimologia unui cuvînt, alteori transcrie izvoare bibliografice româneşti sau străine şi sensuri generale ale cuvîntului, abia în
ultimă instanţă urmînd ceea ce interesează pe etnograf.
In cadrul domeniilor etnografice cărora se subsumează glosele lui Simeon Mangiuca, la fiecare capitol am transcris cuvintele în ordine alfabetică, respectînd ortografia autorului chiar şi acolo unde se abate
de la regulile scrierii româneşti actuale; aşadar, a se va citi cînd ă,
cînd â (mai ales în român), e = ă, D = z, e = ea, a; e = ă, î etc. Pentru a evita eventualele lecturi greşite, nu am transcris traducerile în
limbi străine, semnalînd doar, în paranteze drepte, prezenţa traducerii
sensului în germană. Termenii tipăriţi spaţiat reprezintă cuvîntul din
dicţionarul lui Cihac pe lingă sau pornind de la care se glosează, după
care urmează, în ghilimele, textul adăugat de Mangiuca. Cifrele din paranteză trimit la lucrarea lui Cihac.
Din domeniul locuinţei, gospodăriei, lucrurilor şi vieţuitoarelor de pe
lingă casa omului am reţinut cîţiva termeni:
-

ac: „aconiţia: un fel de ac mai mare" (2).
amnar: „amnariu (banat.)", după care adaugă formele latine igna-

rius, ignarium,

după

Diefenbach 13 (11).

în legătură cu critica făcută de Simeon Mangiuca lucrării lui Cihac, precum şi altor
care exagerau numărul influenţelor străine în limba română, minimalizînd, implicit
sau explicit, rolul elementului latin, să se vadă cele două lucrări (Studii ... , Cinci~eci ... )
publicate în „Familia", precum şi Daco-romanische ....
ia Pentru probleme pe care nu le găsea în bibliografia ce i-a stat la îndemînă şi nici prin
cercetările de teren nu de puţine ori Simeon Mangiuca se folosea de intelectualii sau meseriaşii
orăviţeni sau din jur proveniţi din alte părţi ale ţării. În legătură cu practica informării de
la soldaţi din Oraviţa sau Biserica Albă să se vadă studiul despre Colindă, în Călindariu ...
pe anul 1882.
13 Întrucît nu ni se pare util, nu vom insista aici asupra lucrărilor lexicografice întîlnite
în glose, trimiterile de rigoare făcîndu-le cu prescurtările folosite de Simeon Mangiuca.
11

lingvişti
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cam i n: „caminiţia: un fel de camin la Romanii din Transilvania
în părţile Abrudului, Zalatnei etc. şi pr'este totu în munţii apuseni, precum spune Aron Papp capitanu montanisticu nascutu din Ardelu şi stationatu în Oraviţia. Spune cumcă şi la cupt6rele de . . . (?) de badicu seu
6le încă le dice camenitia. şi la ...caminu ... spun «Caminitia». De aci ung.
kemencze" 14 (38).
- casă: „caşiţia (pentru cani), casulie [t.g.]" (45).
- că l oi u: „căloniu: [t.g.] Olivieri: Dizionario genovese p. 105: cavalettu (vedi)" (34).
- coadă: „codărişte: [t.g.] toporişte: maniul (=minerul n.n.) toporului în Bihor (Conv. lit. N = 12/1887)" (57).
- fund: fund6ne: la acoperementul casei, !ii la gradini" (104).
- cuc ni e: „cuina: [t.g.] bănăţ. şi transilv. vedi Barceanu dictionariu"
(58).
- înec, vb.: „cîinii se înneca: die Rund vlirgen sich / canele teu a înnecat pre al meu: deine Rund hat meiniger gevant" (127).
- lumină: „lumina (banat.) în partile Oravitiei = focu d.e. fa lumina
in vatra, a cadiut în lum. adec in focu. Dar cand arde vreo casa, atunci
striga: focu! nu lumina" (148).
- măi u g: „si forma măiuga, măiugariu (= maciucaşiu) bănăţ" (154).
pană: „penuşi d.e. „a penuşi gaina»: [t.g.] (191).
spată: „spăteza: carfa la loitra de caru" (259).
- tai u, tăier: „taieru (cu tonul pre a) banat. şi tăneriu" (278).
- teacă: „tecila = teşila, tecuciu = {t.g.]" (249).
- trag: „tr=agace = tragula ... [t.g.]" (285).
- ţeastă: „ţiestu (bănăţ.)"; după ce citează din Hasdeu şi Finamore,
continuă: „ţiest: coperisiu de feru ori de pament sub care se coce pita
etc. test: Monti voc. comp. p. 326 .. .'' (293).
Interesante sînt glosele care reconstituie o terminologie din domeniul
ocupaţiilor, mai ales creşterea animalelor, vînătoare etc.:
- aplec: „oi [t.g.] aplecat6re: cu lapte, la cari sugu meii" (209).
- deprindere: „depinde: exer'cita. vaca a deprinsu la gonire [t.g.]"
(218).

- depun: „vaca: depune înainte de ce feta" (221).
- gal bă n: „vedi: calbeza si anotatele de acolo" (107).
- ied: „iedul: sta în gradul melului: vedi notitia dela acesta. Vătuiul
sta în gradul n6tenului carlanului. Perciul în categoria tertiului. Tiapu =
berbece" (117).
- mi e l: „mielu =melu: se numesce numai pana la Sân-Petru pana
candu se vinde întregu seu în 1/4 taiatu; dela Sin-Petru înainte se vinde
carnea cu cantariulu. Dela S. Petru păna la primavera viitore, candu fota
oile se numesce n6tenu, pre a locur·ea cârlanu. De aici încolo se numesce
terţiu (femeesc) me6ra. In primavere urmatore candu începu a sări (?)
u

17 -
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pre oi se numescu berbec. berbecii alesi spre sementia candu se slobodu în oi se numescu arieţi" (164).
- mă t r ic e: „matricia: a) ... (?) b) oi fetate, cu lapte (contra oi sterpe)" (161).
- pi ş: „pişieleu, pişietura, pişiatu" (206).
- pătrar: „pătrariu: cai patrari, cai de 4 ani Hasdeu cuv. d. betr. I
p. 224" (198).
- p u t (puţ) vb.: „apuţi: canii de venatu aput urma epurelui canele
apute pre urma: [t.g.]" (222).
- pulpă: „In Banat auch fi.ir: ugeru d.e. pulpa vacii" (220).
- salt: „da săltatea (s.a.) venia la mine / Pre săltate lam cunoscut.
Mergea da săltatea. Menă caii da saltatea Toni voc. bol. p. 339" (240).
- uger: „Banat auch: pulpă" (295).
Industriile populare sînt reprezentate mai ales de tehnica prelucrării
linii şi a cînepii:
- fuior: „Fuior·: dela f6ie dupe Stefurea: Convorbiri lit. anulu XII
1879 pag. 241. / Din fuioru (lăoru) peptenandu scoti a) stupa, b) paseşie,
c) cil ţi 4) drugaloci (drâgăloci dela drâglu = pepten de lână)" (104).
- fus t, fuştel: „fu<?ti (bănăţ.) / fuştei: la pânza" (106).
- intrăm a: „Tramă: se numesce in Bihor şi între Crişuri batela în
pânza dupa cum spune Stefan Antonescu." (131).
- l ă n ă: „lâna brosteloru: ca o matasa verde in apa= mătăcina" / „Din
lana cand o pepteni scoti 1) peru, 2) meza, (la Secasiu etc.), 3) canura"
(138).
- miez: „meză: bănăţ. se numesc fuiorul cel mai de frunte scosu ...
(?) din ... (?) miezul canepei: Monti voc. comano p. 145 şi lat. mesa=
meza" (164).
- mistreţ: „mistreţiu (bănăţ.) pasiesce mistreţiu;panza mistretie,
are intielesul de mestecat / Pânza mistretia: la care urQ.iala a bagata
in spata întrun dinte un fir în al doile doue fire, seu în doi dinţi doue
fire si în al treile un firu: acesta e mistretiul cel mare, celalalt se numesce cel micu: acesta se face cand ţieset6r'ea nu are urdiela destula,
adeca pune si câte un fir căci ar trebui tot doue se puna: aci e conceptul de mestecatu mixtrecius {?) pasiescie mistretiu = adeca cretiu
si neasemenea = mestecat" (168).
- între. trag şi t r ă mit, cu trimitere la i n t r ă m(a): „Trama: batC:la în penzai [t.g.]Se dice în Bihor si intre Crisiuri. Vedi Intrama si
destrama" (286).
- urzică: „ardica: ortica Finamore vocab. abruzzese p. 49 Hasdeu
Col. lui Traian. Bucuresci, 1882, 10-12, p. 547 tracteză despre origina
„urdicei» si o deriveza dela verbul «urdire>+ - ardiar lat. «a urdi panza»
pentru ca urdica s-a întrebuiţatu ca «Canepa» la mai multe popora in vechime. Cunosce si forma neapol. ardica si sicil. ar'dicula, dar nu pote
deriva „din urtica» lat. pentru ca în acestu casu a trebuitu se se formeze „urţica»; scie ca mold. se rostesce «urdica»; maced ... (?)" (302).
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Dintre unităţile de măsură am reţinut un singur exemplu:
p ă t îi u: „bănăţ.: căpetâniu [t.g.] căpetiu: mesura de luatu vama
la mora" (40).
Cîteva glose se referă la hrană şi sănătate:
- aluat: „olăţielu", „aluatu şi fainisiu [t.g.]" (147).
- cap: „căpcelu: mai mar·e colacu la prasnice şi poeme, pre care cu
prestolul sunt figurile sfinte infipte capcelu este colac împletitu" (40).
- ca ş: „cagg = caglio caggiarus = accagliarsi. Deci „casiu.- însemna:
inchiagatura" (46).
- înainte de bucă: „buba - buboniu, bubiţia ... " (29).
- placenta: „prela Mehadia: locsioru: placenta [t.g.] Se dice în partile Oravitiei si nucsioru" (145); nu c: „Nucsior: placenta [t.g.] vedi:
loC6ior" (181).
- tragă n: „tragănu: un fel de. buboniu care nu se coce şi sparge
usioru" (286).
Din cadrul artei populare am notat un mare număr de completări ce
se referă mai ales la piese de port, textile:
- b răci e: „braciri pl. bănăţ. şi braciră" (28); „brăciri" şi „brăcina
riu" sînt adăugate la braţ (27).
- cap: „căpiţia: Rapelsapka (ungur.) / căciula=capciula / căiţia din capitia? Vedi Cihac tom. II" (40).
- foale: „folariu: un peptariu de pele care se inbunba de o parte incepend de sub susi6ra" (97).
- gurguiu: „gurguiu de opincă= cicul opincei încreţit. în ardeiu şi
„gorgoiu.- (113).
- m a s ă: „Mesaiu, mesaiel panza ce o porta muierile pre cap si spendiura pre spate, ce se numesce pre alocurea si -«Sălia». meselitia mesaritia mesaiu mesaielu;" / „mesaiu (?) = mesero, la pezzuola o il velo
che copre îl capo delle donne e scende sulle spatto. Olivieri, diz gen.
p. 281" (161).
- scurt: „scurteica: inbrăcăment femeesc cu miniei si scurt in p6le.
Etimol. dela scurt" (249).
- văl: „velu (banat) schleier invelitore: Briefcouvert = enveloppe fr.
Umhiille etc. femeia acesta e învelită: a coperit capul" / „invelesce, invelui: a) [t.g.] b) ventul invelue t.g. c) omul acesta este inveluit la minte:
t.g. d) nu me invelui tu pre mine [t.g.] I Muerile invelescu pânza verQ_ia:
se invelesce / a inveli focul a pune cenusia preste el ca se nu se stinga
preste nopte / veluşiu: ein von Leinwand ... (?)" (305).
Culorile, care vor fi avut anumite rosturi şi în terminologia etnografică, apar doar în două cazur'i:
- fum: „fumur[i]u în colarea fumului" (103); „fumur[i]u: în oolorea
fumului d.e. metiu fumuriu etc." (104).
- vioară: „viorea - viorele pl. viorint = colare în forma vioreleloru" (317).
că
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Un domeniu al culturii populare bine reprezentat în glosele lui Simeon Mangiuca, de altfel prezent şi în lucr'ările sale, îl constituie diferitele obiceiuri (din ciclul vieţii, de peste an, credinţe şi superstiţii, demonologie şi practici de medicină populară):
- cap: „căp-câne" (41).
- că ş le. g i: „cârnilegi şi cârlegi (câşlegi?): banat. carleva: carneval
ital Monti vocab della Galia cisalp. p. 98.) cârnilegi se rostesce în Oraviţia mai vertosu de coloniştii din Romania carleva: carnevale Olivieri
diz. gen. p. 98") „câslegi = septemana alba" (
).
cer: „cerime" (54).
- cu Ta t: „ne-cur·atu-l==diavolul" (70).
- dau: „datulu, luatulu în descantece" (73).
- fapt, faptă: „Faptu: Intr-o brosiura de 9 pagini intitulata: carte
de desfăcut farmecile, anonima, fara an, tiparita la Klosius în Sibiu, se
vorbesce 99 de paturi: 1) fapt cu lutu dela topila, 2) faptu cu creri dela
brosca, 3) faptu cu peru dela mueri, 4) faptu cu ou de puiu innaduşitu,
G) faptu cu cârtiţia, 6) faptu cu aruncatu în vîntu 7) faptu cu urinul (?)
înapoi, 8) faptu cu racu, 9) faptu cu talpa (?) de guzgan orbu, 10) faptu
cu peli de sier'pi, 11) faptu cu sange si cu maţie de ariciu, 12) faptu cu
rumegatura de sfleder, 13) faptu cu streangu de om spânc;liuratu 14) faptu
cu puiu de rândunica, 15) faptu cu lilieacu, 16) faptu cu tierena de cai,
17) faptu cu seu de vaca crepata, 18) faptu cu sarea viteloru, 19) faptu cu
culcusiu de iepuri, 20) faptu cu mâna de om mortu, 21) faptu cu
tierena de la mormentu, 22) faptu cu vene şi gatleju de lupu, 23) faptu
cu sgura dela cuptoriu parasitu, 24) faptu cu prafu dela tietiena usiei,
25) faptu cu scîrna de lupu, 26) faptu cu ... ? de caru, 27) faptu cu piedica dela mortu, 28) faptu cu crieri dela coţofana, 29) faptu cu resteu,
30) faptu cu clocitura dela vaci (raci?), 31) faptu cu peru dela mortu, 32)
faptu cu locu, 33) faptu din fântâna părăsită, 34) faptu din respânturi
de drumu, 35) faptu cu carbuni, 36) faptu cu luatul in anii vaciloru şi
a oiloru in prejurul St. George, 37) faptu cu luatul manei graului si al
popusioilor si a tote semenaturile si din gradini, 38) faptu cu usturoiu
descantatu la St. Andreiu, 39) faptu cu str'ehie (?), 40) faptu cu prăznela
de mătia, 41) faptu cu hărăciala de câni, 42) faptu cu hârburi din 9 terguri inproscati, 43) faptu cu apa dela rota morii, care inpr6sca, 44) faptu
cu prafu dela scuturatura de găina, 45) faptu cu pliscu de ciora, 46)
faptu cu cenusie lapedata dela camesi, 47) faptu cu mătura lapedata,
48) faptu cu potlogi lăpedaţi, 49) faptu cu arama, 50) faptu cu marmura,
51) faptu cu cremene, 52) faptu cu hăr'tie, 53) faptu cu brosca cusuta la
gura, 54) faptu cu faina macinata pe din dosu, 55) faptu cu turta de
grau si cu ţieţie de muieri (?), 56) faptu cu legatul cununii flăcăilor si
al feteloru, 57) faptu cu făcutul pre ursita, 58) faptu cu adusu cu farmeci pe carii ţi-su dragu, 59) faptu cu matraguna de a trăi reu in casa,
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si de paguba si de ursitu si de nebunela si de despartire de sot'îu, 60)
faptu aruncatu în fatia casei, 61) faptu aruncatu în dosul casei, 62) faptu
aruncatu în hori, 63) faptu in asternutu. Deci în tote aceste esemple
insemneza «faptU•=facatura, menătura, aruncatura, \Tajitura etc."
(84-85).
- f a r m e c: „Farmece pl. = albele şi rumenele fărmeca = vrăji: omul
acesta e fărmecat: e vrăjitu: verhext, verzaubert" (88).
- foc: „focurele pl. vedi „1uminiciche„ sub lume" (98).
- inimă: „me d6re inima: oolica in stomacu, nu manca cirese, prune
etc. pre inima g6la (seca), caci atunci capeti friguri (se intielege pre
stomacul golu). Inima lemnului. Inima carului (prajina care tiene cele
doue dricuri împreunate). inima me d6re: ... ?" (126).
- lu a t: „luat: dute dracului de luatu: se intielege de duhuri necurate"
(147).
- l u m i n i c ă: „luminiclca: luminiciche pl. focurele mici cari se facu
întru pomenirea mortilor la mormentulu loru (dar si acasa) la joi mari
inainte de Pasei" (149).
- minte: „Iţi pierdi minţile; i-a luatu mintiele, i-a învelit mintile,
l-a luatu de minţi" (166).
n u m e r: îi ocazionează o notă în limba germană despre „numeratura mare si mica", cu citarea lui Hasdeu, Cuvinte d. betr., III, p. 301311, 490-496: „Caletoria maicei Domnului la Iadu, care are asemenare
cu numeratura mare si mica a banatieniloru" (181).
- pa os: „In Transilvania pe Tîrnave: «Paosu„ se duce la beserica:
o prescura si vinu; este un sacrificiu pentru ertarea pecatelor si repaosarea sufletului. Candu se da caletoriului seu lucratoriului ustenit (?) apa
seu vin de beut, dic-e acesta: fieti (fitiar) paosu (repaosu) sufletului
(Inpartasitu de advocatul Alesandru Filip din Abrud, nascutu pe Tîrnave" (192).
- cale prim ară: „calea primarie si in Banat se dice" (217).
- r e s c o c: „cucu-rescucu = cocu-recsocu: în descantece la vacile că-:
rora li s-au inpetritu pulpa şi nu dau lapte: se unge pulpa cu untu si
se încaldiesce cu jaru tienut sub pulpă" (58).
- v ac ă: „vaca lui Ddieu = Paparuda banat. Paparuza ardel. Marian
[t.g.]" (304).
- v el vă: „vâlva: bănăţ. Gemeindegenius... (?) =
Solomonariu în
Transilvania" (310).
- votru: „votru in Ardelu: petitoriu: a votri feta: a o petl" (320).
Din folclorul propriu-zis sînt glosate cîteva paremiologii şi un termen din domeniul muzicii:
- după ac op e r şi înainte de acru, adaugă: „acorda: acordezu lauta:
[t.g.] Acest cuventu esista în graiul lautariloru Romani si ţigani (romanesci) din banat" (3).
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- scurt: „curt (bănăţ) fara coda d.e. gaina curta e tot puica" (249).
- cur cub e tă: „a beşi într-o cur'cubeta cu cineva [t.g.] Vedi Du
Cange Gloss. sub cucurbitare" (65).
Notiţe

lapidare sau însemnări mai extinse despre unele fapte de
şi folclor prezente şi în lucrările publicate ori reţinute întîmplător, glosele lui Simeon Mangiuca ilustrează preocuparea sa permanentă pentru domeniul culturii populare, dovedind o dată în plus
modul în care înţelegea el folosirea cunoştinţelor lingvistice în cercetă
rile de etnografie. Prin aceasta, însemnările de faţă sînt utile mai ales
etnologului, căruia îi oferă un material faptic, relativ bogat, referitor
la realităţi rurale bănăţene din a doua jumătate a secolului trecut.
etnografie
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1. Ov. Densusianu făcea observaţia că o cercetare amănunţită a numelor de locuri în toponimia românească ar dovedi păstrarea unor forme
care „au dispărut cu desăvîrşire din limba română, dar care au trebuit
să existe într-o epocă anterioar"ă monumentelor noastre literare" şi că
nu de puţine ori descoperim în toponimie „cuvinte care nu mai trăiesc
decît în unele regiuni sau care altădată aveau un înţeles mai mult sau
mai puţin îndepărtat de cel de astăzi" 1 •
Din datele pe care ni le oferă toponimia judeţului Caraş-Severin,
cîteva nume de locuri se disting prin înfăţişarea lor gramaticală, prin
aspectul morfogeografic pe oare îl designează, contextul în car"e apar,
precum şi prin alte elemente de ordin lingvistic sau extralingvistic,
incit acestea constituie autentice relicte lexicale conservate în respectivele nume topice; termenii comuni corespondenţi, fie că nu s-au păstrat
în lexicul dialectului dacoromân, dar îi găsim în variante identice sau
analoge în dialectele româneşti sud-dunărene, fie că atunci cînd
s-au menţinut şi în dacoromână - au suferit asemenea modificări, incit
în aspectul lor actual nu mai recunoaştem forma originară.
Clasificarea acestor toponime ar putea fi făcută pe domenii de viaţă
materială şi spirituală sau pur şi simplu printr-o inventariere după arii
geografice ori pe grupe de serii sinonimice, în măsura în care este
posibilă stabilirea unor relaţii semantice între sensurile primare şi cele
care s-au dezvoltat de-a lungul evoluţiei termenilor, cr'eîndu-se astfel
noi corelaţii metaforice.
In lucrarea de faţă ne rezumăm să discutăm numele de locuri care
evocă un domeniu de viaţă materială ce reprezintă o străveche îndeletnicire de căpetenie a poporului nostru: păstoritul. Cu atît mai mult cu
cit ni se pare că în acest domeniu s-a conservat o serie de numiri
• Punctele 3

şi

4 din prezenta lucrare constituie rezumatul

comunicărilor

: V.

Ioniţă şi

Răuţ, Termeni agropastorali în toponimia Banatului, prezentată la sesiunea de comunicări „Toponimie şi istorie", organizată de Institutul de lingvistică şi istorie literară din Bucureşti
şi de Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S.R., Tîrgovişte (8-9 noiembrie 1975) şi V. Ioniţă,
Relicte lexicale în toponimia Banatului, la Sesiunea de onomastică, organizată de Institutul
de lingvistică şi istorie literară din Cluj, Cluj (21-22 noiembrie 1975).
i Ov. Densusianu, Opere, vol. I, ediţie îngrijită de B. Cazacu, V. Rusu şi I. Şerb, Bucureşti,

O.

1968, p. 467.
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autohtone sau de or1gme latină mai puţin sau deloc discutate în literatura de specialitate.
2. In preambulul prezentării acestor date, în acelaşi timp cu înşirui
rea unor nwne topice referitoare la păstorit ne propunem să stabilim
şi cîteva consideraţiuni succinte despre păstoritul în spaţiul geografic
al Banatului, căruia îi este caracteristic păstoritul local, cu cea mai
largă răspîndire, din care se desprind trei aspecte distincte: păstoritul
cu stînă mutătoare, păstoritul local cu stînă fixă şi păstoritul local fără
stînă 2 •

Numele topice de tipul STINA DIN ... , STINA DE LA ... sugerează
primul aspect: IZVORUL DE LA MUTATOR/ (Vîrciorova); sistemului
cu stînă fixă îi aparţin probabil numele topice DEALUL ST/Nii, VALEA
STINII (Cîlnic), CRACUL STINII, POIANA STINII (Mocedş), VADUL
STINII (Cănicea). STUNAR 3, care redă pe STINAR, consolidează păre
rea că suf. -ar are deseori o valoare toponimică echivalentă cu -işte'.
Păstoritul local fără stînă înseamnă un păstorit mixt (animale mari şi
mici, bovine, ovine etc.), pentru care se amenajau adăposturi de tipul săla
şelor sau odăilor, grupate în adevărate „crînguri" atît de frecvent atestate în documente. Acestea „sînt locuite tot anul, avînd un caracter
atît agrar, cit şi pastoral; în vest şi nord sînt locuite temporar, vara" 5•
Odăile sînt veritabili „muguri de cătun împrăştiate prin zona întinsă a
cîmpiei" 6 ; imaginea este plastică şi se potriveşte exact şi zonei de deal
~au subalpine a judeţului Caraş-Severin: VALEA SALAŞELOR (Doclin,
Sadova Nouă), LA ODAIE (Jupa), ODA! (Moceriş, Valeapăi, Vermeş, Zorlenţu Mare), DEALUL HODAII (Peştere) etc.
Pentru adăpostirea temporară a vitelor şi oamenilor sînt construite
corle 1, tabere (tabăr pentru porci în izlaz, la Cîlnic); tarabă „gard de
scînduri" 8 : cf. ser. taraba, idem 9 : TABARIŞTE (Glimboca); ALR consemnează pentru „şopron (de oi)", colibă 10 , dar în multe locuri înseamnă
„adăpost în cîmp", în general: COLIBA LUI ŞEL (Ştinăpari), LUNCA
COLIBILOR (Berzovia), COLIBILE, IN COLIBIU (Cuptoare-Secu); cf.
calcul ser. kulaca: KULCS (CAD/Socolari, Zlatiţa) 11 • La acestea mai adăuVlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 204.
Cf. Cartea funciară, Notariatul Reşiţa, Registrul Bărbosu.
• Vezi, V. Ioniţă, Contribuţii la cercetarea onomasticii din Cîlnic. I. Toponimia, în SLLFolc,
II (1971), p. 83; Idem, Toponime slave în Valea Bîrzavei, (în) Banatica, III (1975), p. 392;
stînă, termen autohton românesc (cf. DR, III, p. 381-383), a trecut în ser. stana, apoi
stanica. Cf. n. top. frecvent în Banat, STANIŞTE (=rom. zăcătoare; v. mai jos); nu este
exclus să coexiste şi un rom. •stînişte, echivalent cu stunar (=•stînar).
6 R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, Bucureşti, 1964, p. 102.
8 Cf. I. Vlăduţiu, op. cit., p. 126.
7 Idem, ibidem, p. 134.
s Lucian Costin, Graiul bănăţean (Studii şi cercetări), II, Turnu Severin, 1934, p. 192.
e D. Gămulescu, Elemente de origine sîrbocroată ale vocabularului dacoromân, BucureştiPancevo, 1974, p. 194.
io ALR II, s.n., voi. II, h. 393.
11 Cf. Actele cadastrale, Oficiul de cadstru al teritoriului, Reşiţa, pe care le-am notat
CAD, urmat de localitate.
2
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găm termenii poiată şi şură: POIEŢILE (Reşiţa),
teniş), PIEPTUL POIEŢII şi CIOACA POIEŢII
LOR (Peştere).

VALEA POIEŢII (Gher(Obreja); VALEA ŞURI

In aria investigată, comandă are numai sensul administrativ; cf. co„casa satului, primărie în ţinuturile grănicereşti" (CADE), nu şi
cel de „stînă de vaci (în munţii Clopotivei)" 12 , deşi se pare că numele
topic CRACUL CU COMANDA (Borlovenii Noi) sugerează sensul pastoral.
Dacă pînă aici am amintit termeni care desemnează amenajări păs
toreşti temporare, numirile care urmează indică prezenţa frecventă a
animalelor la păşunat sau locuri de odihnă a acestora în cursul verii:
văcăreaţă este locul „unde se trag vacile noaptea, în vîrful dealului, la
lumină" (Ţerova); „loc unde aburează vîntul" (Tîrnova): V ACAREAŢA
(Cornea, Cuptoare-Secu, Poiana, Pojejena, Rugi, Rusca, Reşiţa, Şopotul
Nou, Văliug, Ticvaniul Mic). Termenul echivalent cu văcăreaţă este boareaţa, boureaţa 13 sau alte derivate din străvechiul românesc bour < lat.
bubalus 14 : BOURELUL (Valeadeni), BOUR/CEA (Zerveşti), CUCUIUL
BOUR/CI! (Poiana). In aceeaşi serie sinonimică am mai notat termenii
boişte „loc unde se adună animalele, bătătură" (Ţerova): V ALEA BOI ŞTII
(Cărbunari) 15 şi mai larg răspîndit: zăcătoare „loc unde se odihnesc
vitele, de tot felul; totuna cu văcăreaţă, dar nu-i numai pentru vaci, ci
şi pentru boi" (Reşiţa); „loc unde stau oile înainte de a le da la muls,
în ţarc" (Cîlnic); „loc pentru odihna vitelor, !N OSTRU" (Maniam); „la
zăcătoare mai înainte i-a zis văcăreaţă" (Cîlnic): ZACATORI (Mehadia),
ZACATOARE (Ticvaniul Mic), explicat „loc unde ciobanii făceau popas
cu oile"'s; ZACATOAREA RADULU! (Breazova) 17 ; ZICATORI (CAD/
Borlovenii Vechi), o trascriere greşită probabil; la acestea se mai pot
adăuga GOV!NDARI (Cîlnic), GOV ADAREA (Goruia) 18 .
Numele topice care se refer·ă la capră şi porc trebuiesc tratate pornind de la realitatea lingvistică că atît unul cit şi celălalt denmnesc
şi animalul domestic, precum şi pe cel sălbatic: căprioară şi, respectiv,
mistreţ: CAPRAREAŢA, răspîndit; apoi PURCAREŢUL, PURCAREAŢA,
PURCARUL, de asemenea foarte răspîndite. Şi aceşti doi termeni îşi
au reflexul în graiurile sîrbocroate, numele topice respective fiind premandă

R. Vuia, op. cit., p. 194.
Vezi şi alte exemple, precum şi discuţia amplă, la Ionel Stan, (în) Actele celui de al
XI 1-lea Congres de lingvistică şi filologie romanică, voi. I, p. 1122.
14 Cf. Ion Gheţie şi Al. Mareş, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1974,
p. 274-275, unde termenul de bour nu este menţionat pentru Banat.
10 Cf. Facza Boesti, la Cărbunari, în Pesty Frigyes, Krass6 vdrmegye tortenete, voi. II, Budapesta, 1884, p. 280 : „. . . foste băi calde; aici se văd urmele unei mînăstiri . . . " ; apoi
Boeste" [ ... ], o vale mare şi un pîriu cu acelaşi nume, ce se varsă în Şopotul Nou" (Idem,
ibidem, p. 281); cf. CRACUL BOIEŞTI; să fie vorba de băişte<baie, cum sugerează explicaţia?
18
Cf. Maria Radu, Onomastica satelor Cîrnecea şi Ticvaniul Mic, lucrare de licenţă susţinută
la Universitatea Babeş-Bolyai, 1972.
17
Cf. I. Lotreanu, Monografia Banatului (schiţd geografică). Locuitorii, comunele, Timişoara, 1935, p. 38.
18
Dicuţie amplă în Banatica, III, Reşiţa, 1975, p. 392, nota 96.
12
13

265

Vasile

Ioniţă

luate de populaţia românească: COZIA 19 şi COZLA 20 ; COZLARIU, pe
hotarul satului Valeadeni 21 ; COZARIŞTE (CAD/Valea Bolvaşniţei); SVINECEA, frecvent în sudul Banatului (cf. ser. svinja „porc").
Unele nume topice amintesc momente, practici sau termeni din alte
domenii ale oieritului. PACURARUL (Cîlnic, Pătaş}, CRACUL PACURARULUI (Rusca); MAIERUL (Petroşniţa, Mehadia}, CRACUL MAIERULUI, POIANA MAIERULUI (Bozovici}, FRUNTEA 1\.1AIERULUI (Bă
nia); cf. mă.ier, maier („ţărani mai înstăriţi, cu oi mai multe, din Valea
Streiului, numiţi maieri, care plăteau arenda şi stabileau aruncu, contribuţia fiecăruia la cheltuielile muntelui" 23 • Avînd în vedere rolul social
pe care îl aveau aceştia în erarhia păstorească, ca şi celnicii (cf. CELNICU, deal şi cartier lingă Anina) 24 , ar. rnăireasă (=dr. mireasă}, căruia
nu i se stabileşte originea, este, credem, dubletul moţional al acestui
măier 2 ~. „maiores terrae", care în Diploma Ioaniţilor indicau pe „mai
marii pămîntului".
Pe lingă alte sensuri menţionate de dicţionare pentru termenul
fătăciune (vezi CADE, s.v.), important ni se pare cel de „loc unde fată
animalele, în general, şi oile îndeosebi": FATACIUNEA (Pătaş}, VALEA
FATACIUNII (Pojejena}, FATACIUNA (Marga}, formă care confirmă
spusele lui Ov. Densusianu că fătăciune provine din fătăciună, mai apropiat de etimonul latin şi că sufixul a schimbat sensul cuvîntului2 6 . Este
posibil ca lat. -ione să fi avut şi o valoare locativă sau poate că păşune,
aflat în aceeaşi arie semantică, să fi determinat schimbarea sensului
iniţialului fătăciună. POIANA TORIŞTILOR (Preveciori); cf. torişte „resturi de nutreţ rămase de la animale", de asemenea notăm desele numiri
MATRICAREAŢA, T!LVA MATRICII (Tîrnova}, STARPĂREAŢA (Zerveşti, Slatina Timiş}, VALEA MIEILOR (Moniom}, GURA MIEILOR,
respectiv provenit din GURA (VAII) MIEILOR (Jitin}, VALEA OILOR
(Padina Matei}, RASCOL; cf. răscol „răvăşitul oilor" (Băuţari}, apoi
văratic, tomnatic, termeni care indică locurile de păşunat în cele două
anotimpuri: TOMNATICUL (Teregova}, VARATICA mai multe denumiri
în munţii Ţarcului; IZVORUL V ARATICHII (Vîrciorova}, conservă o
Cf. slv. koza „capră"
romiinească, Bucureşti,

(Em. Petrovici, în SCL. IV (1953), p. 72; Iorgu Iordan, Topo1963, p. 84, care sugerează şi o altă origine).
Cf. slv. kozilu „ţap", şi nu cozlă „movilă", cum arată V. Bogrea, în DR I, p. 215216; pentru evoluţia fonetică, vezi Em. Petrovici, loc citat.
21 P. Frigyes, op. cit., p. 291.
•• R. Vuia, op. cit., p. 68.
sa Idem, ibidem, p. 110.
24 Turmele mari ale aromânilor, mutate la distanţe mari, nu puteau fi conduse doar de
cîţiva ciobani; ci de o adevărată /ară (familie), în frunte cu un cetnic, cel mai avut. (R. Vuia,
op. cit., p. 186) ; v. de asemenea explicaţiile date de T. Papahagi, Dicţionarul dialectului
aromiin, Bucureşti, 1974, s.v., pe care l-am consultat de cite ori ne-am referit la termenii
macedoromâni.
26 Vezi, pentru similitudinea situaţiilor, P. Tutungiu, (în) Tribuna, XIX (1975), nr. 10,
p. 4.
•• Ov. Densusianu, HLR, II, p. 27; apud DR, V, p. 790.
19
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graiului, apoi V ARACIŢ A, din munţii Ţar
din cauza pronunţării bănăţe

formaţie haplologică,

vărăciSiţa.

Strungă are sensul
„tr"ecătoare îngustă".

cunoscut în domeniul păstoritului, dar şi cel
de
Numai în cazul unor turme mari de oi, strunga
devine o necesitate 27 . Ca un loc să fie numit STRUNGA, după termenul
cu sens pastoral, strungă trebuie să fie sinonim cu stînă. Nu pot fi lă
murite aici numele topice STRUGU, VALEA STRUGULUI, STRUGASCA
(v. schiţa 1), încît trimitem la discutarea termenului strungă de către
I. I. Russu 28 • Pentru aspectul de masculin, vezi mai jos CIUMU sau mai
înainte amintit, COLIBIU.
DLR (tom VIII, Partea 1, s.v.) menţionează termenul păscare „păs
cut", concretizat „păşune", din care credem c-a fost derivat PASCARIŢ A, nume topic (Ilova), cu acelaşi sens. De altfel, în hotarul satului
Bogîltin am notat PESCARI, etimologizarea populară, a lui mai vechiul
păscare, la plural, păscări.
3. Dacă numele topice înşiruite mai sus sînt clare sau nu comportă
discuţii deosebite, alte cîteva toponime nu mai pot fi explicate doar cu
lucrările de lexicografie; ele constituie seria relictelor lexicale despre
care se amintea la început.
CIUMU, VIRFUL CIUMULUI, CIUMOASA, înălţimi între Zăvoi şi
Mehadia, îşi găsesc reflexul în ar. ciumă 1. flocon de laine; 2. cime,
sommet; de asemenea, ciumulică „petit cime". In aria macedoromână
sînt menţionate CIUMA-NALTA „vîrful înalt", SUM1l CU BRAD „vîrful
cu brad" 29 , precum şi GIUMAIA, localitate 30 • Sufixul -oasa indică particularitatea locului, ca în MALOASA, aflat în apropiere, derivat din
mal „deal, munte" 31 • In acelaşi timp sufixul -aia are o dublă funcţie 32 ,
în cazul de faţă echivalent cu -oasa; deci, din punct de vedere semantic,
CIUMOASA (pornind de la sensul lui ciumă de „cime") şi GIUMAIA
<;Înt sinonime.
In seria sinonimică a lui „flocon de laine" îl menţionăm şi pe ar.
piciur „fillaise de laine", păstrat în numele topic POIANA PICIURINI,
LUNCA PICIURINII (Teregova, Cornereva), formă derivată cu sufixul
slav -in-, ca PRISACINA (localitate, din PRISACA; cf. miriştină (= mirişte). De altfel un originar *PICIURA s-a păstrat în VALEA FICIORII
(Răcăşdia) 33 • Intre V ARATICA MARE şi V ARATICA MICA, la poalele
muntelui ŢARCU am notat DEALUL FLOACELOR, nume topic care nu
mai are nevoie de explicaţii.
27

G. Giuglea, (în) DR, II, p. 328.
•• I. I. Russu, Elemente autohtone fn limba română, Bucureşti, 1970, p. 199-201.
•• Th. Capidan, Macedoromânii, Bucureşti, 1942, p. 145.
• 0 Idem, Limbă şi cultură, Bucureşti, 1943, p. 16.
31 I. I. Russu, op. cit„ p. 182-183.
30 V. Banatica III, p. 389-390.
33 Em. Novacoviciu, Monografia comunei Răcăşdia, Oraviţa, 1923, p. 16.
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Localităţi:

BO=Borlova; BOL= Bolvaşniţa; BU = Bucova; CAR=
CI=Cicleni; DA=Dalci; GL=Glimboca; IL=Ilova; MG=Marga; OB=
Obreja; OR=Otelu Roşu; PM=Poiana Mărului; RUS=Rusca; SDN=Sadova Nouă;
SLT =Slatina Timiş; TG=Teregova; TR =Turnu Ruieni; TV .4 = Tîrnova; V AR=
Var; VG=Vă1iug; ZAV=Zăvoi; ZER=Zerveşti.
Nume topice: 1. Bloju; 2. Căprariu; 3. Cincuţ; 4. Ciumu; 5. Copaciu; 6. Corhale;
7. Fătăciuna; 8. Dealul Floacelor; 9. Fulgu; 10. Godeanu; 11. Gostaia; 12. Grumotinu; 13. Gugu; 14. Hodinţi; 15. Leşu; 16. Măieru; 17. Măloasa; 18. Muntele Mic;
19. Miraia; 20. Muga; 21. Murgilă; 22. Nedeia; 23. Nemanu; 24. Pălula; 25. Păscă
riţa; 26. Piga; 21. Poloame; 28. Sălătruc; 29. Tîlva Scămnelului; 30. Scheia; 31. Scorila; 32. Senwnic; 33. Cracul Sintului; 34. Străoni; 35. Stuml; 36. Strugu; 37. Stupa;
38. Poiana Sudorii; 39. Plaiul Sudului; 40. Şteava; 41. Tomnaticul; 42. Ţarcu; 43.
Urda; 44. V·arîngul; 45. Vărăciţa; 46. Vărătica; 47. Vişa; 48. Zagoru; 49. Zana; 50.
Culmea Gruniu1 Zăului.
Caransebeş;
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Românescul stupă s.f. „cilţi, fire de cînepă rămase între dinţii daracului" (CADE) era folosit probabil, datorită analogiei, şi pentru a numi
smocul de lină, incit credem că STUPA (Turnu Ruieni), CIUCARUL
STUPJ1 34 (Sicheviţa), LUNCA STUPII (Bozovici, Grădinari) pot fi grupate în aceeaşi serie sinonimică pe care o discutăm, căci e mai puţin
probabil ca explicaţia să pornească de la stup (apicultută) sau stupă (din
domeniul prelucrării cînepii).
Este posibil ca omonimul CULMEA FULGULUI să aibă o origine antroponimică, căci onomastica noastră posedă un nume de persoană Fulgu35. Credem, însă, că apelativul comun fulg, prezent deopotrivă în dacoromână, ca şi în dialectele româneşti sud-dunărene, de origine obscură,
datorită sensului („flocon de neige"), apropiat metaforic de cel al lui
„flacon de laine", putea numi într-o anumită vreme o realitate în domeniul păstoritului. In sprijinul acestei prezumţii am aminti că pentru fulg
în dialectul aromân există sinonimul ciombură, şombură, căruia T. Papahagi nu-i dă o explicaţie etimologică, dar care, credem, rezultă din
contopirea ar. ciumă „flocon de laine" şi dr. bură, influenţat de chiciură36.

De-a lungul pîrîului ŞUCU şi afluentului acestuia ŞUCULEŢUL, la
poalele muntelui ŢARCU şi ale MUNTELUI MIC se găsesc şi astăzi
mari concentraţii de stîni, iar în secolul trecut acestea, după cum atestă
documentele cartografice, erau şi mai numeroase. Pentru ŞUCU nu a
fost propusă vreo explicaţie etimologică, dar dacă avem în vedere practica tunsului, a spălatului oilor şi al linii, ar. suc „usuc (de oaie) < lat.
succus, ne poate sugera originea acestuia; paralelismul s/ş nu constituie un inconvenient, căci este frecvent, incit nu mai insistăm asupra
lui.
4. Intr-un spaţiu montan intens populat de aşezări păstoreşti, unde
evoluţia astrelor, îndeosebi a celui care „dă lumină şi viaţă", era urmă
rită consecvent şi din necesităţi practice, raportarea la elementele relief ului înconjurător, corelarea termenilor care definesc cele două moment"e
importante ale zilei - răsăritul şi apusul - cu denumirile ce se dau
înălţimilor din jur, este firească.
V. Bogrea remarca într-un studiu pe cit de puţin întins, pe atît de
bogat în material faptic, impresionantul număr de expresii privitoare
la răsăritul şi apusul soarelui în dialectele tomâneşti, în celelalte limbi
şi idiomuri romanice şi stabilea filiaţiuni etimologice cu limbile vechi europene, precum şi măsura în care acestea erau elemente moştenite, înru3 4 Ciucar, „în limbile slave de sud (bulg. şi ser.) [ ... ] au şi sensul de «înălţime•; cf.
big. liuka «Hiigeh [ ... ], în big. avem şi un derivat din lok: liokara, însă alături avem şi
litkara «Hiigeh. Numai formele cu u au sensul de «înălţime• şi se întîlnesc la slavii din Balcani.
Acestea duc la alb. t§uke «Spitze eines Hiigels», deosebit de t§ok «Schabeb. Deci cele cu u
sînt forme albano-române ... " (Th. Capidan, Raporturile a/bano-române, [în] DR, II, p. 462-463.
35 N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p. 278.
38 Şi despre chiciură se ştie că aparţine atît domeniului meteorologic, cît şi celui geografic; cf. chiciură, „ridicătură de teren" (Iorgu Iordan, op. cit„ p. 34).
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diri sau împrumuturi3 7• După ce relua şi dezvolta larg argumentele în
favoarea legăturii lui asfinţeşte cu sfînt sau sînt 38 , demonstra temeinicia
analogiei sinonimice soarele asfinţeşte - soarele împărăţeşte, din care
s-a născut metafora sfîntul soare şi soarele împărat. B. P. Hasdeu, citind
un document bănăţean vechi, consemnează locuţiunea „Soarele stă în
Scaun cind apune" 39 , ceea ce este echivalent cu „Soarele împărăţeşte".
La nord-vest de Turnu Ruieni, la vest de Var, Cicleni, Dalei şi Zerveşti, o colină poartă numele de CRACUL S/NTULUI, nume dat probabil cu referire la sfinţitul soarelui, iar nu departe de aceasta, (Culmea)
GRUNIUL ZAULUI ne aminteşte de mitologia basmelor aromâne în
care „Dumnedzăulu a Soarelui" se întoarce acolo „seara, amînat (= tîrziu) tru murdziş (= în amurg)" 40 • T. Papahagi constată că numele topic
aromân IMPIRATOAREA provine din vb. perire (=dr. pierire) şi că
fonetismul apropiat dintre ar. mpiritoare (=dr. pieritoare), „loc unde
piere, apune soarele" şi lat. (i)mperator(em) a facilitat confuzia41 , dar, am
adăuga noi, aceasta a fost posibilă cu atît mai mult cu cit metafora
„soarele-împărat" este larg răspîndită în folclorul popoarelor europene.
Am amintit aceasta deoarece se pare că numele topic PIERITOAREA
(Văr'ădia), chiar dacă nu se justifică prin orientarea locului faţă de vatra
actuală a satului, incit să semnifice „locul unde piere soarele.", putînd ca
pieritoare să fie o variantă a lui pieritură „holdă rară, mică în pai
şi în spice" (CADE), trebuie să avem în vedere totuşi o eventuală veche
sălişte care să ne prezinte o altă orientare a acestui loc. De asemenea
IMPARATUL (Cîlnic) sau CRACUL !MPARATESC (Dobraia) s-au putut
dezvolta urmînd calea unor etimologizări populare dintr'-un pieritoare
cu sensul de „deal după care piere soarele". Perechea antonimică, provenită din a (se) ivi „a răsări, a apărea" < v. slv. javiti o găsim în toponimul IVITOAREA (Valea Bolvaşniţei), orientat faţă de vatra satului
spre sud-est, nume dat dealului de după care „se iveşte soarele"; fiind
vorba de numele unei înălţimi, excludem eventualitatea unei explicaţii
care să se refere la ivitul vînatului, căci locul ar trebui să fie o ripă,
un ogaş, o margine de pădure, vîlcea etc.
Revenind la expresia „Soarele se aşează în scaun"42 , chiar dacă nu
respingem întrutotul posibilitatea numirii unor locuri pornind de la asemănarea locului cu un scamn (variantă bănăţeană) 43 , este posibil ca unele
locuri derivate din acest termen comun să aibă la origine şi expresia
susamintită.
11 V. Bogrea, Pagini istoYico-filologice, volum îngrijit de M. Borcilă şi I. Mării, Cluj,
1971, p. 139-152.
18 B. P. Haşdeu zicea: „Legătura lui asfinţesc cu sfînt sau stnt e mai presus de orice
îndoială" (apud, V. Bogrea, op. cil., p. 142).
ae Apud idem, ibidem, p. 143.
•o Idem, ibidem, p. 149, nota 3; de altfel această parte a lucrării nu este decît o exemplificare cu faptele reale din toponimia Banatului a consideraţiilor teoretice pe care le dezvoltă studiul citat.
" Idem, ibidem, p. 147.
H Supya, nota 39.
" Vezi Ionel Stan, în loc. cit., p. 1124.
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Procedeul etimologizării populare este des întîlnit, mai ales în toponimie cînd sensul unor practici sau al unor fenomene se pierd din conştiinţa vorbitorilor dintr-un motiv sau altul. Iată un exemplu din seria
sinonimică pe care o discutăm: scapăt s. „asfinţit, apunere, apus" şi a
scăpăta vb. „a apune, a asfinţi" < lat. escapitare (CADE) sînt termeni
cunoscuţi limbii române, deşi aria răspîndirii lor, dacă ne orientăm după
ALR, este restrînsă 44 ; cu a- protetic, ascapit, ascapită, ascăpitat şi cu aceleaşi sensuri ca în dacoromână, îi găsim şi la aromâni; în ciuda faptului
că în punctele anchetate pentru Banat, ALR nu-l menţionează pe scapăt, răspunsurile pentru „soarele se apropie de asfinţit" fiind redate prin
perifraze de tipul „soarele se apropie de deal" sau prin sinonimul a
(a)sfinţi, se pare că altădată a scăpăta şi postverbalul scapăt erau mai
frecvent folosiţi în graiul bănăţean 45 •
In localităţile Cîlnic, Daman, Tîrnova, apropiate geografic, trei dealuri de pe hotarul acestora sînt numite CAPUTA. Este puţin probabil
ca numele să provină de la căpută „partea de deasupra piciorului",
intrucît elementul anatomic este prea puţin sugestiv prin forma sa,
chiar dacă am acorda lui căpută valoare de apelativ topic şi l-am înscrie
în aria semantică a lui picior (de deal, munte). Un motiv în plus care
ne îndreptăţeşte să propunem pentru toponimul CAPUT A o altă explicaţie este orientarea spre sud-vest a celor trei dealuri faţă de localităţile respective (vezi schiţa 2), aşa încît credem că locurile numite astfel constituiau repere de referinţă în legătură cu scapătul soarelui.
Jn sprijinul acestei ipoteze cităm însemnarea lui Ov. Densusianu care
sesiza corelaţia dintre termenii albanezi kaptim „apusul soarelui" şi
kapte „partea din dos a muntelui", adăugînd că în munţi soarele cînd
apune se vede trecînd peste capul mllllţilor (cf. capito montis la Virgilius;
basc. kapita „vîrf de munte") 46 .
Fără a epuiza seria sinonimică a apusului de soare, am sugera că
numele muntelui aflat spre apus de Teregova, MURGILA, poate să reflecte personajul dioscur Murgilă, perechea lui Zorilă; cf. a amurgi, a
murgi (seara) în legătură cu murg adj. „br'Un", ca în fr. brune „crepuscule", it. brunisce (il giorno), germ. es graut (der Tag), la care am
adăuga răspunsurile date pentru ALR la chestiunea „în amurg": în cap
de murg (punctele 2 şi 29) 47 ; spre murg (p. 848); în murgul serii
(p. 812) 48 •
Tot atît de bogată în expr·esii este seria sinomm1ca a răsăritului de
soare49; a se vedera de ziuă; cf. vederos,-oasă „luminos,-oasă": POIANA
u ALR II, s.n., vol. III, h. 765.
u A scăpăta a pierdut teren probabil datorită concurenţei pseudoomonimice cu

a

căpăta,

frecvent folosit în graiul bănăţean.
'" Ov. Densusianu, op. cit., p. 611.
" Este interesant de reţinut folosirea împreună a numelui comun cap (supya, nota 46)
şi a lui muYg.
•• ALR II, s.n., vol. III, h. 767.
u Vezi ibidem, h. 761, „În zori de zi" şi h. 762, „Se crapă de ziuă".
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VEDEROASA (Tîrnova); se trage geană de ziuă 50 ; a se slomni de ziuă51;
la bătaia zilei (cf. megl. Za batirea soarelu)5 2 •
Să reţinem înainte de toate corelaţia omonimică între a răsări (despre soare) şi a răsări (despre plante), omonimie pe care. o întîlnim şi în
(despre soare) şi creştere (despre plante). Pornind de la
realitate şi de la sensul ar. asud vb. care semnifică şi „a răsări,
a se ivi, a apărea, a încolţi, a se înălţa" (cf. fr. poindre, pointier; le jour
vient d poindre), ni se pare plauzibilă o explicaţie în acest sens a numelui topic SUDORIA, POIANA SUDORII (Teregova), SUDOAREA, SUDORI (Verendin) 53 . Lat. sudor,-oris din care provine rom. sudoare, avea
şi sensul de „apă care picură; picurare, curger'e"; dar între „a se ivi
(despre soare, plante)", deci a răsări, şi a se ivi (despre apă}, a izvorî, nu
vedem din punct de vedere semantic, o graniţă de netrecut.
Revenind la sfera semantică a lui a răsări (despre plante), a încolţi,
a înmuguri, a mugura, var'iantă frecventă (DLRM), socotim că există un
raport firesc de sinonimie între a răsări şi a mugura. Ar mai trebui de
văzut soluţiile etimologice care se propun pentru mugur(ef' 4 . Tocmai
aserţiunea despre un radical indo-european *mug ne face să întrevedem
în omonimul MUGA semnificaţia „ivirii soarelui; răsăritul acestuia de
după creasta muntelui".
In abordarea relaţiei răsărit-apus, pe de o parte, şi culme (înălţime,
în general}, pe de alta, este interesant să amintim sensul înregistrat în
Mehedinţi pentru ivitul zorilor; „a se sîmcela de ziuă" şi semnificaţia
lui sîmcea „vîrf de munte" < lat. summicella; cf. „soarele se arată în
sîmceaua munţilor" 55 . Accepţiunea pe care o acordă V. Bogrea lui a
sîmcela, aceea de „străpungere a cerului, a întunericului" este sprijinită
de formaţii similare şi în alte limbi, ca de pildă: fr. pique s. şi piquette
du jour; cf. lat. picus, din care fr. posedă şi un pic cu sensul de bază
„cioc, plisc". In această privinţă este important de urmărit paralelismele
româneşti între variantele pentru noţiunea plisc, cioc (la păsări) şi denumirile care se dau unor forme de relief asemănătoare: plisc/pisc, cioc/
cioacă, clonţ/cleanţ, apoi vb. a ciuguli (<*a cioculi) şi păstrînd aceleaşi corespondenţe fonetice, g/c băn. a piguli (<*a piculi). De aceea
credem că muntele aflat la sud-est de ŢARCU, la est de aşezările de
pe Valea Timişului, PIGA, îşi găseşte perfect explicaţia în paralelismele
şi corespondenţele amintite, ceea ce presupune un vechi *pig, *pic, fie
megl.

anereştere

această

60 Cf. V. Bogrea, op. cit., p. 140; nota 3; cf. megl. zană „geană"; BUZA ZANEI,
la sud de Ţarcu; cf. Dzeană-Aripidină, „deal-povîrniş", în basmele aromâne: POBORAŢA;
cf. POBORA (Cîlnic); vezi discuţia în SLLFolc, II, p. 81.
51 a slomni „a sloveni; a îngîna" (CADE); cf. şi expresia „se îngînă de ziuă".
•• Cf. ar. agudescu „bat"; cf. alb. gudes „battere", care poate sugera o temă străveche
•god, *gud, din care să provină numele masivului muntos GODEANU, dar şi o temă antroponimică; cf. Gude de origine tracică (N. A. Constantinescu, op. cil., p. 289).
03 Dar şi ar. sudtJ. „căldare geografică", cu pi. sudz, din care pare a proveni PLAIUL
SUDULUI, n. topic la nord de Muntele Mic.
•4 I. I. Russu, op. cil., p. 182-183.
•• V. Bogrea, op. cil., p. 140.
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cu sensul de „cioc, plisc", fie cu cel de „pisc, virf"; de altminteri aceste
două numiri se confundă deseori în graiul bănăţenilor" cînd sînt numite
\'îrfurile ascuţite ale munţilor6 6 • Se vede, deci, că sensurile referitoare
la răsăritul sau apusul soarelui au fost transferate asupra înălţimilor
care au fost nwnite în legătură cu cele două momente ale zilei, transfer
absolut logic într-un spaţiu montan.
5. La capătul acestor succinte consideraţii despre toponimia judeţului Caraş-Severin referitoare la Wl anumit spaţiu şi la un domeniu
de viaţă materială, dar şi spirituală, în acelaşi timp, reprezentînd o stră
veche ocupaţie românească - păstoritul - , încă nu pot fi trase concluzii suficient de clare şi îndestul de argumentate, nu din lipsa unui material faptic concludent, ci din pricina stadiului în care se află investigarea faptelor, insuficienta corelare a acestora cu alte elemente ale
sistemului toponomastic din teritoriul cercetat, precum şi raportarea lor
la un spaţiu mult mai larg.
Sugerăm doar· că nwnele topic:e prezentate, îndeosebi cele care îşi
au e:oresponden\i semantici în dialectele româneşti sud-dunărene, ar
putea constitui dovada că termenii respectivi au fost cunoscuţi într-o
vreme şi în dialectul dacoromân. Totodată ar putea fi stabilite noi dovezi
despre contactul (aria şi epoca acestuia) dintre dialectul dacoromân şi
dialectele româneşti sud-dunărene.
Afirmaţiile întîlnite deseori potrivit cărora toponimia românească ar
conţine extrem de. puţine elemente vechi din toponimia autohtonă pot
fi amendate în sensul că se cunoaşte prea puţin din toponimia minoră,
pe nedrept neglijată de unii cercetători, cu toate că aceasta, pe lingă
faptul că alcătuieşte împreună cu macrotoponimia un sistem unitar, ea
se află mai aproape de limba vorbită, nu este influenţată de transformări, se găseşte undeva la periferie şi, deci, se conservă mai bine 5 '.
Păstrarea nealterată a wior termeni pastorali de origine latină sau
autohtoniSll, marea lor concentraţie pe zone întinse, dimpreună cu termeni arhaici din alte domenii de viaţă indică existenţa unei populaţii
autohtone numer"oase, capabilă să absoarbă elemente alogene. care n-au
făcut decît să împrime o anumită coloratură topică unui spaţiu afectat
din vremuri îndepărtate wiei intense valoriiicări economice. Această
toponimie (îndeosebi numele de locuri pre:.lentate sub 3 şi 4) dovedesc
că nu a avut loc niciodată vreo „izgonire şi nici nimicire, pe arii întinse,
In apropiere, la 10 km, la sud de Clopotiva (Hunedoara), PICUIUL <lat. •piculleui;,
O. Venţeler şi M. Oros, (în) CL, XIV (1969), p. 109-113.
„Cuci nu poate fi îndoielii. că, la aşezarea slavilor în Dacia, toponimia era în majoritate tracică şi mai rareori romanică" (V. Pîrvan, Getica; apud Em. Panaitescu, [în DR, V,
p. 885J); spaţiul geografic cercetat pare a fi avut un statut şi o evoluţie asemănătoare
cel
din ţinutul Mati (în nordul Albaniei), unde „toponimele slave lipsesc aproape total; este <le
presupus cll acolo albanezii s-au menţinut cu mai multA. stăruinţA. şi au rezistat influenţei
slave" (N. MihA.escu, Influentu creceasctJ asupra limbii române pintJ În secolul ul X V-leu, Bucureşti, 1966, p. 10).
H
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a populaţiei băştinaşe" 59 şi că explicaţia „miracolului şi enigmei poporului român", cum îşi intitula un istoric studiul săutlO, consistă în modul de viaţă agricol şi păstoresc sedentar', cu transhumanţe de o amplitudine mică. „Tenacitatea (românilor n.n.) de muncitori ai pămîntului şi
de crescători de vite le-a permis să-şi păstreze activ pecetea etnică primită de la daci şi de la romani" 61 •
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•• A. Oţetea, Istoria poporului român, l3ihlioteca de istorie, :Bucureşti, 1972, .P· 160-161.
•• G. I. Brătee.nu, O enigmă şi im miracol istoric: poporul roman, Bucureşti. 1940.
•1 A. Oţetea, op. cit., p. 130.
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PREMISE LA O CERCETARE
A ZONEI ETNOGRAFICE BAUŢAR-MARGA
(CARAŞ-SEVERIN)

Băuţar şi

Marga sînt două aşezări de o deosebită însemnătate etnograseparat, comuna Băuţar 1 , compusă din satele Băuţar, Cornişor şi Prevecior se găseşte în coluţul de nord-est al judeţului Caraş
Severin, ca aşezare limită înspre judeţul Hunedoara.
Hotarul comunei Băuţar se întinde pe culmile Munţilor Poiana-Rusca,
spre nord, şi culmile Munţilor Tarcu, spre sud. Culmile muntoase se
desfăşoară de o parte şi de alta a Văii Bistrei şi ating înălţimi de 4001900 m. Riul Bistra traversează teritoriul comunei Băuţar de la est
la vest, prin zona centrală a lui, primind pe stînga pîrîul Nermeş, iar pe
dreapta Cornişorul.
Vatra satului se desfăşoară de-a lungul Bistrei, este îngustă şi ocupă
fişii de o parte şi de alta a drumului naţional Caransebeş-Haţeg. Riul
Bistra intră în localitate venind dinspre est şi parcurge Băuţarul pe o
lungime de 5 km.
Structura vetrelor de sat, a satelor componente ale comunei Băuţar
are o caracteristică specifică: sînt exagerat de mari. Vatra satului Bău
ţar are o lungime de peste 5 km. şi o lăţime de 500 m; Bucova se întinde pe o lungime de 4 km; Conişorul atinge 2,5 km. Gospodăriile sînt
răspîndite pe o întindere ce însumea?.ă aproape 10 km.
ln lucrarea noastră am însemnat uliţele satului Băuţar 2 după nufică. Privită

1 În cadrul cursului de specializare care a avut loc între 18 octombrie 7 noiembrie
1971, la Caransebeş, s-a făcut şi o aplicaţie practică cu tema „Cercetarea unei zone geografice
cu depistări de ohiectc de însembătate etnografică" şi organizarea la Caransebeş a unui muzeu
etnografic judeţean. În timpul scurt, cit ne-am găsit pe teren, unde rolul principal era depistarea şi achiziţionarea <le obiecte muzeistice de interes entgorafic, într-o privire de ansamblu
am încercat să surprindem pe viu, fără o bibliografie prealalbilă, în conformitate cu realitatea, liniile principale entografice privind zona Marga-Băuţar, fixînd cîteva premise pentru
o cercetare viitoare. Datele pe care le prezentăm în lucrare cu privire la Băuţar au fost scoase
clin „Dosarul de sistematizare al comunei", exemplarul 2, aflat în Arhiva Consiliului popular
al comunei Băuţar.
1 Deşi localitatea are o întindere atît de mare, am putut totuşi în şase zile cite am avut
la dispoziţie să culegem multe informaţii, cu privire la ansamblu, care să ne permită să fixăm
citeva premise în opera de cercetare ştiinţificii a comunei Băuţar.
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mirea lor tradiţionala, cu încercarea de a explica aC'este numiri in înţe
lesul lor simbolic sau istoric 3 .
Cele mai multe dintre aceste uliţe au primit numele după familiile
care Ie locuiesc: Uliţa Obrejeni, Uliţa Gulicioni, Uliţa Luţoni (de la familia Luţă}, Uliţa Varani, Rudăreasca (de la pîrîul cu acelaşi nume},
Zăponi (de la familia Zepa, venită din Ardeal), Frasina, uliţă populată
cu ţigani (odinioară exista aici o pădure de frasin dispărută prin tăiere
de către meşterii rotari care au folosit lemnul lucrînd roţi pentru căru
ţe). Uliţa Bugarii, Uliţa PăuneŞtii (de Ia familia Păunescu}, Zăvoeni,
uliţă care trece prin Zăvoaie, Uliţa Anghelonii şi Uliţa Ursuleşti (pe
uliţa aceastc""t trăia altădată neamul lui Miron Ursu, al Ursuleştilor", care
s-a stins, dar uliţa le-a păstrat numele.).
Din informaţiile orale s-au înregistrat şi numiri de uliţi ca acestea:
Uliţa „Radomila", Uliţa „Gura Popii", Uliţa „Stîrnii'\ Uliţa „Corni",
Uliţa „Gura Stîrnii" etc. Aceste numiri îşi au originea în situaţii diferite, după cum ni le prezintă localnicii. în modul următor. Pentru Uliţa
.,Radomila", tradiţia se opreşte la o legendă pe care o transcriem pentru semnificaţia ei socială: doi tineri, Radu (fiu de nobil) şi Mila (fiică
de iobagi), prinşi într-o prietenie strinsă, fiind din straturi sociale diferite, neputind ajunge la actul căsătoriei din cauza diferenţei de clasă,
în disperare, au pecetluit legătura lor aruncîndu-se de pe o stincă, murind în aceeaşi clipă, in acelaşi loc, care de atunci s-a numit RaduMila („Radomila". rotunjită de vocabularul popular). Ulterior, punctul
acestei întimplări a impus numele lui uliţei care trece prin acel loc.
Dar, dacă numele uliţei „Radomila" primeşte o explicaţie incertă,
. .legendară", alte numiri de uliţi din satul Băuţar apar pe un fond toponimic. Uliţa „Gura Popii" şi-a căpătat numele de la un piriiaş care se
numeşte, pur şi simplu, Popa, iar uliţa aşezată la „gura" acestui pîriu
a devenit „Gura Popii".
Uliţa „Stîrna" şi-a căpătat numele de la aspectul stîncos a locului pe
unde trece această uliţă, întrucît termenul geografic de „stîrnos" nu
înseamnă altceva, în limbajul local, decît stincos.
Uliţa „Corni", din satul Băuţar, toponimic, hi are originea în specia
silvică „corn", lemn de esenţă tare. Pe locul unde se întinde uliţa „Cornilor" se afla, altădată, o pădure în care predomina „cornul" (pădurea
de corni). De la această pădure dispărută, prin tăiere, s-a ivit numele
uliţei care traversează întinderea fostei păduri.
Uliţa „Gura Strîmbii" a luat numirea, în acelaşi mod, ca şi „Gura
Popii". Aici este vorba de un pîrîu Strîmba, care ia naşter'e din unirea
a două pîrîiaşe: Cîrna şi Micota. Uliţa de la gura acestui pîriu s-a numit
„Gura Strîmbii".
Dar întîlnim la Băutar şi altfel de toponime. Unul din acestea ne
arată că vatra Băuţarului n-a fost întotdeauna pe locul de azi. Cea
• Unul din cei mni de seamă inforll1atori ai noştri a fost Nicşoni Gheorghe, localnic in
de 50 de nni. De la acest informator, am putut înregistra numele de ullţi, aşa cum
le spun localnicii, numiri de locuri şi multe tradiţii legate de nota omului din Băuţar.
vîrstă
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dintîi aşezare a Băuţarului a fost ceva mai sus, către culmi, la poalele
muntelui „Dosul Rîpelor". Faptul acesta ni-l indică toponimicul „La Sat",
pe care-l întîlnim în dr·um spre Băuţar. Aşezarea Băuţ.arului de o parte
şi alta a şoselei naţionale Caransebeş-Haţeg s-a produs mult mai tîrziu.
In vorbirea curentă a populaţiei din Băuţar auzi deseori spunîndu-se
„merg la sat", deşi nu mai există azi nici o construcţie, nici o casă de
locuit. La suprafaţa terenului nu se mai găseşte nici Wl indiciu de sat.
A rămas doar toponimicul „la Sat". Pe locul fostului sat, azi, sînt terenuri de păşune, de arătură, terenuri de plantaţii. Numai toponimicul certifică vechea vatră a satului Băuţar. 4
Ieşind din vatra satului şi continuînd catalogarea unor toponimice,
pe restul hotarului Băuţar apar numiri de locuri care merită să ne oprim
asupra lor, căci prin ele se explică multe situaţii locale. Aşa, de pildă,
pe hotarul comunei Băuţar apare, pentru o culme de munte acoperită cu
pădure, toponimicul „Muchea cu Ciungi". Numirea pare curioasă, dar
toponimicul, după cum explică localnicii, îşi trage originea de la faptul
că înainte de a se fi dezvoltat aici actuala pădure, fusese, în locul ei,
o altă pădure, ce s-a tăiat în întregime, rămînînd pe culme, pentru
o perioadă de timp, doar „cioturile" cărora în limbaj local li se spune
„ciungi". Pădurea s-a regenerat, dar toponimicul a rămas.
O poiană cu un lac în centru, în jurul căruia creşte o iarbă măruntă,
grasă, bună pentru oi, mult căutată de păstori, este numită „Lăcşor",
(<Lăpşor -lăptişor, de la lapte, nu lăcşor, de la lac) din pricină că
oile car'e pasc aici dau lapte mult şi bun, deşi profesorul Tămaş Trandafir din Marga ne informează că în locul numit există (exista) un mic
lac.
Pe o linie de contact între hotarul comunei Băuţar şi hotarul comunei
Marga apare un alt toponimic care merită multă atenţie: „Poiana Primez".
„Poiana Primez" stă ca un punct de graniţă între trei plaiuri. „Poiana Primez era şi este încă un loc de întîlnire vestit în munţii băuţarilor şi ai măr
ganilor. Aici îşi dădeau întîlnire păstorii care păşteau numeroase turme
de oi ... "ne întîlnim în Poiana Primez" 5 . Pe cele trei plaiuri care se
leagă de „Poiana Primez", sînt aşezate şi azi stînile oierilor din Bău ţar
şi Marga. 6 In limbajul celor două sate, „Primez" înseamnă gardul care
separă două proprietăţi. Gardul cînd este aşezat la uliţă constituie o
„împrejmuire" pur şi simplu, dar, dacă este aşezat între două vecinătăţi,
atunci el devine un „primez", limitează întinderea celor două proprietăţi. Prin funcţia asemănătoare, poiana care separ'ă cele trei plaiuri, în
• La satul Băuţar distingem două părţi: Băuţarul de Jos şi Băuţarul de Sus. Băuţarului
de Jos i se mai spune şi „Ciuleni", aceasta din pricină că gospodarii din această parte
a satului au „exploatat" în comun o pădure cumpărată de un grof din satul „Ciuleni". Pentru
acelaşi motiv şi Băuţarului de Sus i se mai zice şi „Năsoleni", căci şi gospodarii din această
parte a satului au „exploatat'' în comun altă pădure cumpărată de alt grof din satul , ,N asoleni".
• Băuţarii îşi aveau stîne aşezate şi-n alte locuri, cum sînt „Dealul Mesteacănului",
„Dealul Strîmbului Mic", „Pe Vale", „Dosul Beichi", în „Poiana Veratic" sau „La Gropi".
• Informatorii ne citează cîteva stîni vestite ale unor oieri care trăiesc şi azi : Stîna lui
Beg Samoilă, Stîna lui Preda Ion, stîna lui Grozav, stîna lui Olaru etc.
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rîndul lor, din una-două şi trei

Evoluţia nwnerică a populaţiei, urmărită după recensămintele din
ultimii 40 de ani, apate cu o oarecare scădere.
O explicaţie a acestei scăderi o constituie faptul că unii din locuitorii
comunei pleacă către centrele industriale din apropiere (Oţelul Roşu).
Privită sub aspectul „compoziţional" al familiilor din gospodării. în satele comunei Băuţar apar tipuri de gospodării cu una, două şi trei familii8.
Cîteva exemple luate nominal ne sînt edificatoare: în satul Cornişor, gospodăria lui Stăncioiu Gheorghe apare cu o singură familie, dar
gospodăria lui Silvestru T. apare cu două familii (familia lui Silvestru T.
şi familia ginerelui său Voin Groza). In satul Prevecior, gospodăria lui
Balintoni Petru se prezintă cu o singură familie, în schimb gospodăria
lui A vrămescu Ignat apare cu două familii (familia A vrămescu Ignat
şi familia fiului său căsătorit, Avtamescu Gheorghe). In satul Bucova,
gospodăria lui Albulescu Trandafir apare cu o singură familie, dar gospodăria lui Crăciunescu Nicolae apare cu două familii, Crăciunescu Nicolae şi familia lui Iovănescu Ion (ginere), capul familiei fiind Crăciu
nescu Nicolae.
In Bucova s-au putut depista gospodării şi cu trei familii. Aşa se prezintă, de pildă, familia lui Iliu Ioan. Aici apar familia Iliu Vidu, n. 1893,
familia Iliu Ion (capul gospodăriei), n. 1908 şi familia Iliu Viorel, n.
1935. In gospodăria lui Iliu Ioan trăiesc patru generaţii de oameni.
In satul de reşedinţă - Băuţar - apar, la fel, gospodării cu una şi
cu două familii, cum sînt, spre exemplificare, gospodăria lui Aglicer
Pompei, cu o singură familie, dar gospodăria Nedeloni Ion cuprinde două
familii. Tipul acesta de gospodării cu una, două şi trei familii se repetă
de multe ori în satele comunei Băuţar.
Casele în care trăiesc familiile din satele comunei Băuţar, după materialele de construcţie sînt în proporţie 520/o din cărămidă arsă, 24°/o
construite din lemn, 140/o din piatră şi 100/o din cărămidă nearsă.
Sub aspectul onomastic, satele din Băuţar prezintă nume de un deosebit interes pentru istoria familiilor. In Cornişor predomină numele
Stănconi, Văsiloni şi Mereoni. ln Prevecior apare frecvent onomasticul
Tămaş, iar în Bucova se înscriu nume ca Albulescu, Văsiloni, Săndu
lescu, Ilincar, Meran, Iliu şi Mihăilean. La Băuţar apar nume de familii
ca Bulgar, Jercan, Poliţă, Obrejan, Tămăşilă, Silvăşan, Opruţ, Tuşteanu,
Agliceru şi Maciovan.
Pentru modul de folosinţă al teritoriului statisticile din Arhiva Con1 Datele cu privire la numărul populaţiei au fost culese din Arhiva Consiliului popular al
comunei Băuţar, evidenţa statistică pe anul 1971 şi registrul agricol pe acelaşi an.
a Familia înţeleasă în sens restrins : părinţii şi copii.
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sili ului popular comunal la data cercetării 9 ne indicau următoarele valori:
358 ha. arabil, 358 ha. păşuni, 3906 ha. fîneaţă, 74 ha livezi şi vegetaţie forestieră 11.956 ha.
Creşterea animalelor mari şi mici1°, agricultura şi pomicultura constituie ramurile economice de bază pentru populaţia Băuţarului. In cadrul ocupaţiilor apar unele meşteşuguri populare, cum sînt dulgheria,
rotăria, tîmplăria, cojocăritul şi tot aşa se găsesc aici abagii şi fierari. 11
In satele din Băuţar, ca premiză etnografică de mare valoare ştiinţi
fică apar nedeile, praznicile de familie, „strigătul fetelor" în joia mare,
obiceiuri legate de actul căsătoriei1 2 , ceremonialul de la înmormîntări
unde apar bocitoarele şi, în sfirşit, „măsuratul oilor", manifestare ciobănească ce se desfăşoară cu mare însufleţire la 22 mai al fiecărui
an, în Munţii Băuţarului.

Cu însemnarea premiselor privind etnografia Băuţarului să trecem în
comuna Marga, a doua aşezare care a intrat în sfera cercetărilor noastre..
Dar ca să mergem de la Băuţar la Marga trebuie să trecem peste pîrîul
Nermeş. In trecut acest pîrîu a separat două formaţiuni economice cu
totul diferite: „comunitatea de avere" a satelor bănăţene, grănicereşti,
de „composesoratele" organizate în satele din Ardeal.
Pe o linie care uneşte satul Marga de satul Vama Marga se separă
Banatul de Ardeal. Mărganii se simt bănăţeni şi băuţărenii se simt
ardeleni. Acest fapt capătă în cercetarea etnografică o valoare excepţională. Capătă valoarea unei premize de încrucişări de fapte şi tradiţii ce trebuiesc avute în vedere la definirea etnografică a microzonei
Marga-Băuţar.
Aşezată în culoarul

Bistrei, în partea superioar·ă a ei, comuna Marga
este limitată, din punct de vedere fizico-geografic, la nord de culmea
„Merea" a ramificaţiei sudice din Masivul Poiana Ruscă, la sud de culmile „Măgura-Zănoagă" şi „Sturul", aparţinînd Masivului Ţarcu, la est
de rîul Nermeş, la vest de satul Voislova, de care o desparte „Dealul lui
Curteanu" şi „Slatina", vatra satului avînd o lungime de 1,5 km. 13
• Indicii prezentaţi în registrul agricol la data cercetării (oct .. 1971).
Vezi nota 5.
Dulgheri: Merean Simion şi Geama Petru; rotari : Preda Petru şi Opruţ Vidu; cojocari:
Verandu Zaharia, Alboni Magdalena şi Mîrza Axente; abagii: Raca Gheorghe şi Bucşaru Gheorghe ; fierari : Stanciciu Domnosie şi Raca Ion.
u Tămăşila Roman (75 ani) din satul Marga povesteşte că în anul 1915, la o nuntă în
satul Bucova, la care a participat ca „nuntaş" li s-a servit ţuică (rachiu) în blide de lemn şi
se „bea cu lingura. Se bea ţuica cu lingura din blid de lemn, un ceas, două, fără să se
mănînce, după o oră sau două venea şi mîncarea şi, de aci încolo mănînci şi beai". Şi tot
Tămăşila Roman ne-a comunicat că şi la nunta dînsului, care a avut loc în anul 1918, în
satul Marga, cînd a mers cu nuntaşii la nănaşi, după obiceiul locului li s-a servit ţuica tot în
blide de lemn.
18 Pentru satul Marga cercetările noastre ne-au fost mult înlesnite de informaţiile profesorului Tamaş Trandafir (T.T.), un distins cadru didactic din localitate, care ne-a pus la dispoziţie, cu generozitate, monografia (fizică, economică şi geografică) a satului Marga, în manuscris.
Din această monografie am spicuit multe date de interes greografic şi istoric.
10

11

279

Aurelian Motomancea
Ca punct de orientate în aşezarea geografică, Marga se află la distanţa
de 33 km de Caransebeş, la 12 km de Oţelul Roşu, iar în părţile de est
la o depărtare de 14 km faţă de „Porţile de Fier" ale Transilvaniei",
la 23 km de Sarmizegetusa şi 40 km de Haţeg.1 4
Hotarul natural al comunei Marga se găseşte aşezat pe cele două
terase sudice ale rîului Bistra şi pe dealurile. submontane ale masivelor
înconjurătoare 15 . Vatr'a satului, cu suprafaţa de 1,75 km 2 , este aşezată
pe terasa sud-vestică a rîului Nermeş, la o altitudine de 395 m. 16 Teritoriul comunei Marga are un relief cu mare fragmentare, cota maximă
fiind în vîrful Sturu (1870 m) şi cota minimă (205 m) în valea rîului
Bistra.17
Aşezată pe unul din drumurile de legătură într'e Banat şi Ardeal, prin
pădurile bogate, prin păşunile întinse şi lanţul de munţi care o înconjoară zona Marga a constituit dintotdeauna un teritoriu prielnic aşeză
rilor omeneşti. 1 8
In trecut, vatra satului Marga nu era pe locul unde se află azi, ci
pe văile din jur: „Valea Nermeşului", „Valea Mînzului", „Mărguţa",
avind centrul în obîrşia acestor văi, „Dealul Tocii" 19 . In vremea administraţiei gr'ănicereşti, satul Marga se instalează pe actuala vatră, casele,
retrăgîndu-se de pe văi, se aşează pe două rînduri, frumos aliniate, aşa
cum le vedem şi azi. Tot atunci, satul a primit organizarea grănice
rească în cadrul „comunităţii de avere".
Din cele spuse pînă aici se reţine faptul că numele satului vine de
la aşezarea sa de margine (Marga). 20
Pină în anul 1877, de la biserica ortodoxă, aşezată, azi, în mijlocul
satului Marga, înspre şoseaua naţională Car·ansebeş-Băuţar-Haţeg nu exista nici o casă. Biserica ortodoxă era, pe atunci, o construcţie de
margine a satului. De la biserică înspre munte pornea o uliţă dreaptă
care se numea „Văleni". O altă uliţă care mergea de la actuala construcţie a Căminului cultural spre Muntele Obîrşia Mînzului, se numea „Mînzeni", iar o a treia uliţă pur'ta numele „Mărgeni", acum i se spune
Mărguţa. Satul era băgat pe trei vîlcele care se adunau în punctul unde
se găseşte azi 21 Consiliul popular al comunei Marga. După 1877, Marga
s-a lungit, de la primărie spre şoseaua naţională, cu case noi construite
din lemn.
Marga, ca şi Băuţarul, s-a dezvoltat după un sistem de uliţi ou numiri vechi. Le-am identificat mergînd cu unii informatori dinspre şo
seaua naţională spre Consiliul popular - Căminul cultural - biserica
Ibidem.
Ibidem.
l• Ibidem.
1 7 Ibidem.
1 8 Ibidem.
u Locul unde se bătea toaca pentru a aduce la
20 Vezi nota 18.
2 1 Inf. Agliceriu Vidu, 63 ani, Marga.
u
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ortodoxă şi mai departe înspre munte. Astfel, am însemnat uliţele „Toş
cu", „Dricul Stîrnii", „Pilu", „Crişan", „Găicini", „Sub Dos", „Tonerîcu", „Parcene", „Mărguţa", „Progade" (uliţa cimitirului), „Pemu", „Tă
tar", „Chioru Dascălu", „Ghermalasu", „Uliţa lui Chichi", „Bobala",
„Brata", „Arjocani", „Iancu" şi „Uliţa Nermeş" care se continuă cu un
drumeag ce merge pînă la izvocl['ele Nenneşului. 22
Şi pe hotarul comunei Marga apar o serie de toponime, unele în
zona muntoasă a satului, cwn sînt „Muntele Dumbrăviţa", „Muntele
Muchia cu Aluni", „Obîrşia Mînzului", „Lolaia", „Marga", „Valea Rea",
„Capul Măgurii", altele în locurile deschise, ca „Poiana Lozari", „Fîntî. " , „ Mvargu ţ a M are " , „ Mvargu ţ a
ne1e " , „ ş o1omonu " , „ col"b"ţ
i i a " , „ cer t eJU
Mică", „Dealul lui Păşulică", „Măgulice", „Bănile", „Subdosu", „Corcă
nile", „Maciştea", „Slatina", „Pîrîul cu Cernele", „Suvării", „Ddcu Stîrnii';, „Măstăcan", „La Colnic", „Lunca Mare". Iată o bogată toponimie
locală care însemnează un şir lung de premize pentru cercetarea etno-

grafică.

Intre cele două sate, Băuţar şi Marga, supuse cercetărilor noastre,
în vederea depistării unor obiecte pentru Muzeul etnografic de la Caransebeş, apare un toponim dintre cele mai interesante: „Cîmpul Băuţari
lor" sau „Cîmpul Mărganilor". Tocmai această numire dublă a aceleaşi formaţiuni geografice ne-a atras atenţia.
Cînd să pornim din satul Marga spre a merge în Băuţar să ne informăm
de drumul cel mai scurt de la Marga la Băuţar, mărganii se spuneau:
simplu, pe jos, treceţi „cîmpul Băuţarilor" şi într-o jumătate de oră
sînteţi la Băuţar 23 • Cînd, după ce am terminat lucrul în Băuţar, spre
seară, o seară cu nori grei care a doua zi ne-a adus o zăpadă ca în
toiul iernii, arătînd oarecare semne de îngrijorare, gîndindu-ne la înapoierea noastră la Marga, primarul şi secretarul comunal24 ne spuneau liniş
titor: „nu trebuie să vă îngrijoraţi că doar treceţi «CÎmpul Mărganilor»
şi într-o jumătate de oră sînteţi la Marga". Acelaşi platou care în ideea
populaţiei locale este un „cîmp" poartă numirea, după unghiul sub care-l priveşti sau după sensul care-l străbaţi. Dacă-l priveşti din Băuţar
sau îl parcurgi de la Băuţar la Marga el se numeşte „Cîmpul Mărgani
lor", dacă, dimpotrivă, îl priveşti de la Marga la Băuţar, el se numeşte
„Cîmpul Băuţarilor".
Problema populaţiei, în cazul comunei Marga, privită în perspectivă
istorică, o putem urmări pe o perioadă de 100 de ani. 25 In acest caz,
„mişcarea populaţiei" apare după o curbă, care începe la 1869 cu 1459
persoane, curbă cu maxime şi minime, precizîndu-se la 1970 cu 1560
persoane. După datele care ne-au fost puse la dispoziţie de către Consiliul popular Marga, comuna apărea, la data cercetării 26 , cu 408 gospo11 Aici vatra satului este foarte pietroasă, de aceea locuitorii acestei
împrejmuit gospodăriile cu ziduri de piatră, fără mortar - zid sec.
13 Inf. Vasiloni Zachel, dascăl bisericesc în Marga.
u Primar, Săvulescu Ion; secretar Jercău Ion.
u Vezi nota 18.
" Începutul lunii noiembrie 1971.
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21 în satul Vama Marga, plus 25 de

Numărul populaţiei se ridică la 1560 locuitori grupaţi: 1465 în satul
Marga şi 95 în satul Vama Marga. Gruparea familiilor în gospodării se
împarte în trei categorii: 35 de gospodării cu o singură familie, 343 gospodării cu două familii, 30 gospodării cu cite trei familii.
Sub aspect genealogic, în majoritatea gospodăriilor trăiesc cite trei
sau patru generaţii. Dar sînt numeroase cazurile cînd trăiesc în aceeaşi
gospodărie cinci generaţii. Aşa, de pildă, se prezintă situaţia în gospodăria lui Mihuţ Gheorghe, unde trăiesc cinci generaţii. Dar aspectul
cel mai îmbucurător la populaţia din comuna Marga îl constituiesc cazurile de longevitate care sînt numeroase. Multe persoane din Marga
depăşesc virsta de 81 de ani, ajung pînă la 90 de ani şi unii dintre ei
trec peste această vîrstă. In aceste situaţii se găseau la data cercetări
lor: Căciulesc Gheorghe, Adam Nicolae, Beg Lazăr, Beg Lidia, Novac
Martin, Preda Lidia, Ionuţ Floarea, şi Tămaş Firuţa. Cel mai bătrîn om
din sat tăia în casa cu numărul 76, Căciulesc Ianăş, care împlinise 96
de ani.
Legate de familie, cercetările noastre s-au îndreptat în comuna Marga, spre deosebire de Băuţar, şi către actul căsătoriei, urmărind în acest
scop mişcarea cercurilor matrimoniale. Cu registrul de căsător"ii în faţă
pe o perioadă de 40 de ani (1930-1970), cercetîndu-se 582 acte de căsă
torie, sub unghiul satului de origine a celor doi căsătoriţi, s-a ajuns
la concluzia că marea majoritate a căsătoriilor s-au efectuat pe plan
local, în interiorul satului Marga. In satul Marga s-au înregistrat foarte
puţine imigrări matrimoniale şi atunci cînd ele s-au produs au venit de
pe o rază mică, au venit din satele din jurul comunei Marga şi anume
Voislova, Băuţar. Căsătoriile din satul Marga au un foarte pronunţat
caracter endogamic, de aceea, în cercetarea arborilor genealogici, se
constată, la căsătorii, legături foarte apropiate de rudenie. Dar la capitolul populaţiei, 27 satul Marga prezintă o variantă şi mai interesantă
la aspectul onomastic. Evident că şi în satul Marga fiecare persoană
poartă un nume de familie şi altul de botez (nume şi prenume) dar, ală
turi de acestea, tot omul mai poartă şi o „poreclă" pe care purtătorii
ei nu ţi-o pot explica, dar fiecare persoană este mai cunoscută prin
această poreclă, decît prin numele pe care-l are înscris pe actul de identitate. Neamul (nemotenia) nu se cunoaşte după numele de familie cum
ar fi firesc, ci după por'eclă.
Făcînd o catalogare a numelor, mai întîi a numelor de familie, în
Marga apar mai multe nume cu rezonanţă arhaică cum sînt: Preda, Mihuţ, Beg, Poliţă, Stioapa, Tolciş, Mînzu, Tămăşilă, Margan, Buciuman,
Opruţ, Grozav, Obrejan, Moica, Jurma, Pa5cu, Maran, Frenţ, Tămaş,
Boldea, Farcaş, Aglicer, Boran, Isuf, Laţcu. Cu acelaşi iz arhaic apar şi
numele de botez (prenume) pentru bărbaţi: Lazăr, Simion, Damian, Iova,
11
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Afilon, Iosuf, Firicel, Şofran, Trandafir, Serafin, Vizante, Sămoilă, Rusalin, Artimie, Voin, Solomon.
Dar mai semnificative decît numele şi prenumele apar la populaţia
satului Marga poreclele. Sînt mai semnificative poreclele fiindcă prin
ele se defineşte „nemotenia" şi în acelaşi timp prin ele se stabileşte mai
exact identitatea omului a<1a cum este cunoscut el în sat. Lista poreclelor, aşa cum ne-au dat-o mulţi informatori28 , se completează după cum
urmează: „Chivăranii", „Ploioneştii", „Lolonii", „Caramentonii", „Ţîr
lonii „, Tătăronii ", „Căciuleştii", „Trăilonii ", „Bonfeştii", „Mînzonii", „Găi
nonii", „Păşulicii", „Isufeştii", şi „Miclea". Poreclele apar direct din încruscriri, în legăturile de neam. In acest sens demonstrăm faptul, examinînd desfăşurat genealogia familiei Gheorghe Mihuţ, om de 32 ani, cap de
gospodărie (familie) cu care, răspunzînd întrebărilor noastre, am putut
desfăşura descendenţa familiei sale pe un arbore de cinci generaţii, cu
fixarea legăturilor de neam:

„

Adam Domnosie (Dăscăleşti) + Beg Lidia29 (Pocăioni)
copii (2) :Mariţa şi Floarea
Mariţa (Dăscăleşti) + Margan Nicolae (Ştefănoni)
Copii :(1) :Ion
Ion (Stefoni) + Toltiş Ana (Firuţoni)
copii (2) :Floarea şi Mariţa
Floarea (Stefoni) + Grozavu Ion (Miclea)
copii (1) Ion (Miclea) - necăsătorit
Mariţa (Stefoni) necăsătorită
Floarea (Dăscăleşti) + Mihuţ Noe (Ţîrloni)
copii (l):Domnosie Mihuţ (Dăscălescu - tatăl inf.)
Domnosie Mihuţ (Dăscăleşti) + Adam Elena (Bocerei)
copii (2) :Gheorghe şi Noe
Gheorghe (Dăscălesc inf.) + Poliţă Ana (Pasat)
copii (2) :Noe (necăsătorit) şi Nasu (necăsătorit)
Noe (Dăscălesc) + Grozav Ilca (Boanfă)
copii (!):Mihuţ Mihai (necăsătorit).
Dacă urmanm cu atenţie genealogia lui Gheorghe Mihuţ (Dăscă
leşti) înţelegem bine legăturile de neam care se fixează prin porecle,
aşa cum se petrec matrimonial faptele în satul Marga.
Beg Lidia (azi bătrînă de 92 de ani) prin căsătorie trecînd în casa
lui Adam nu s-a prins în neamul lui Adam, aşa cum este poreclită
28 Prof. Tămaş Trandafir, Agliceriu Vidu şi Mihuţ Gheorghe, Tămaş Nicolae, primarul
comunei Marga.
29 Semnul „ +" arată dacă s-a produs o „ginerire" sau a fost adusă nora în casă; arată
totodată în ce „nemotenie" s-a fixat familia nou întemeiată.

283

Aurelian Motomancea
familia Adam. După căsătode ea şi-a părăsit nu numai numele de familie, ci şi „porecla" sub care era cunoscută pînă aci („Pocăioni"), poreclă pe care şi-ar fi păstrat-o dacă Adam Domnosie s-ar fi „ginerit",
trecînd în casa lui Beg Lidia, devenind el integrat în neamul „Pocăio
nilor".
Floarea, a doua fiică a lui Domnosie (Dăscăleşti), se căsătoreşte cu
Mihuţ Noe din neamul „Ţîrlonilor", dar Mihuţ Noe nu-şi aduce mireasa
în casa lui, ci trece dînsul în casa Floarei („Dăscăleşti), se „giner·eşte"
şi prin aceasta a devenit el „Dăscălesc". Prin căsătorie Mihuţ Noe şi-a
păstrat numele şi prenumele dar şi-a „pierdut neamul, el nemaifiind
din neamul „Ţîrlonilor", ci din neamul „Dăscăleştilor".
Domnosie Mihuţ, căsătorit cu Adam Elena, din neamul „Bocereilor",
deşi, firesc se trage din neamul „Ţîrlonilor", a devenit „Dăscălesc" după
porecla mamei. Descendenţii săi (Gheorghe Mihuţ, informatorul nostru
care rămîne în casa părintească) îşi păstrează şi numele şi porecla prin
care ei sînt cunoscuţi, dar Noe Mihuţ, fratele său, care prin căsătorie
trece în casa lui Grozav Ilca („Boaniă") îşi pierde porecla şi el este
cunoscut de aici încolo ca „Bonfesc", nu „Dăscălesc". (Noe „al lui Boanfă", nu Noe „a Dăscăleştilor").
Aceasta este marea semnificaţie a poreclelor' din satul Marga. Fixează
identitatea persoanelor şi stabileşte neamul din care persoana respectivă face parte. După locul unde se aşează familia într-o gospodărie sau
alta, din cele două neamuri care se încrucişează, se fixează şi neamul
sub aspect social-cognitiv.
Profesorul Tămru;; Trandafir, cercetînd arhiva bisericii Marga, a desprins faptul că în anul 1740 satul Marga avea 44 de case, fără precizarea numărului de locuitori. Aceste case erau aşezate pe văile din
jurul satului de azi. Intre anii 1769-1800 se aflau 148 case cu 1265 locuitori. In epoca următoare satul apare pe altă vatră, vatra actuală a
satului Marga. După documente, în anul 1874 Marga număra 480 case,
cu 1696 locuitori. In anul 1930, în comună erau 420 case cu 1813 locuitori, număr ce a scăzut, după cel de-al doilea război mondial la 386 case;
aceasta ca o consecinţă a faptului că majoritatea familiilor au unul sau
doi copii care, prin căsătorie, rămîn în gospodăriile părinteşti - a
soţului sau a soţiei desfiinţîndu-se unele gospodării şi demolîndu-se
unele case. Dar numărul de case s-a micşorat datorită faptului că în
multe gospodării trăiesc două-trei familii din acelaşi neam.
Marga, ca toate satele ţării, merge către modernizarea casei de locuit
după stilul urban 30 • Dar Marga păstrează totuşi, cîteva exemplare de
„locuinţă arhaică" pe care o urmăreşte cu deosebit interes cercetarea
etnografică. In Marga, totuşi mai găsim un număr de case vechi construi te după o arhitectură specific locală, din car·e catalogăm cîteva:
• 0 Astăzi (data cercetării) din 435 de gospodării, aproximativ 35 de gospodării ar mai fi
fără şifonier, fără studio şi mobilier adecvat lor. Casele nou construite şi-au schimbat arhitectura tradiţională, ele nemaifiind de lemn, acoperite cu şindrilă, ci sînt ridicate din piatra şi
cărămidă, cu multe încăperi şi acoperite cu ţiglă.
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oasa cu nr. 351 (Groza~ I_on), casa cu nr. 134 (Ştioapă Trandafir), casa
cu nr. 170 (Margan Mihai), casa cu nr. 36 (Tămăsilă Roman) casa cu
nr. 70 (Mihuţ Simion).
·
'
C:asele de tip arhaic sînt contruite din lemn pe temelii de piatr"ă,
n;ax1mum !/2 m. de la suprafaţa solului. Construcţia este realizată după
sistemul _bicameral: ,.camera cu vatră" (cu foc) şi „camera cu sobă"
(camera m care se locuieşte). Multe din casele de lemn, de acest tip,
~u u~ _„tîrnaţ" în lăţime de 1 pînă la 1 1/2 m. Trecînd prin „tîrnaţ"
mtrai m casă, intrare care se face prin camera cu vatră şi de aici în
camera cu sobă.
Interiorul unei case de lemn de tip arhaic se prezintă în linii simple. Incăperea „cu vatră" este larg deschisă, de cele mai multe ori
netencuită în interior, cu vatră mare, lucrată din cărămidă, pentru foc,
deasupra cu un hogeac care iese în sus, pînă deasupra acoperişului.
ln „camera cu vatră" se găseşte întreg inventarul pentru gătit mîncarea, diverse vase lucrate din lemn, fier sau ceramică.
„Camera cu sobă" are un aranjament permanent acelaşi în toate cazurile, mai bogat sau mai sărac. „Camera cu sobă", spre deosebire. de
„camera cu vatră", este întotdeauna tencuită în interior, are două ferestre mici, situate cătr·e uliţă şi, uneori, o fereastră tot mică, care e
situată către interiorul gospodăriei. ln general, ferestrele aveau „ferhanguri"31, dar atunci cînd ele apăreau erau mici, prinse de la jumătatea
ferestrelor. ln „camera cu sobă" se găseşte o sobă de tuci cu gura
deschisă în peretele de către „camera cu foc". ln aceste case vechi se
mai păstrează încă interiorul de la sfîrşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX.
ln „camera cu sobă" apare un pat, de cele mai multe ori două paturi,
care sînt lucrate din lemn de brad, fag, cireş sau de nuc, cu fund de
scînduri. Patur'ile sînt înalte, aşezate pe lingă pereţii laterali, faţă în
faţă, fiecare cu dotarea lui. ln aceste paturi mărginite de o parte şi
de alta de scînduri, se aşează un strat gros de fin sau de „ghije"3 2 •
Stratul de fin sau de ghije poate fi liber, dar de cele mai multe ori el
este introdus într-un sac mare de proporţia unei saltele, „strujacul" 33 .
ln general, pe pat se aşează două strujacuri. Peste „strujac" (sau strujacuri) se pune „poneava" 34 şi deasupra acesteia se aşează „pricoiţa" 35
care acoperă totul, dind patului o înfăţişare plăcută. La capetele patului
se aşează o pernă lungă lucrată tot din cinepă, umplută cu foi de porumb
sau cu „otavă".
·
Perinile, strujacul, poneava, pricoiţa şi traista intră în mod nelipsit
în zestrea fetei şi chiar a băiatului, dacă acesta „se ginereşte". Lingă
paturi şi în toată lungimea lor, se găseşte cite o „laviţă" de lemn cu
n „Ferhanguri", din germanul „Vorhang" = perdea.
as „Ghije" - foile desfăcute de pe ştiuletele de porumb.
aa Strujacul este confecţionat din pinză de cînepă.
8' „Poneava" un fel de cearceaf gros lucrat tot din cînepă.
aa „Pricoiţa" - o pătură groasă din lînă de oaie, ţesută de război.
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ceva mai scundă decit înălţimea patului. Intr'e paturi, la capet.ele lor
dinspre ferestre, se găseşt.e o masă înaltă cu patru picioare. Sub masa
mare se află o alta mai mică, rotundă, cu patru sau trei picioare, care
este folosită pentru prînz şi cină cind membrii familiei se aşează în jurul
ei pe scaune mici, „găvănite„.
In „camera cu sobă" se mai găseşte „căloniul" şi un stelaj din lemn,
unde se ţin vasele de ceramică. Pe pereţii încăperii, în partea de sus
a lor', atîrnă „cingee"3 6 pe care se aşează vase de ceramică sau blide de
lemn. Pe peretele dinspre răsăritul soarelui sînt aşezate icoane, frumos
pictate pe lemn sau pe sticlă, de cele mai multe ori aşezat.e şi ele tot
pe „cingee„. De mijlocul tavanului, care nu este prea înalt, atîrnă lampa
cu petrol şi ca o încununare a acestui aranjament stă lada de zestre,
frumos sculptată.

AURELIAN MOTOMANCEA
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SECŢII

DE ISTORIE A FARMACIEI LA ORA VIŢA
ŞI CARANSEBEŞ

Străveche aşezare minieră, datînd, se pare, încă din antichitate, Oraviţa cunoaşte în secolul al XVIII-lea o accentuată dezvoltare economică,
aceasta fiind legată de exploatarea sistematică a minelor din partea locului iniţiată de statul habsburgic imediat după înstăpînirea sa asupra
Banatului (1718). Industrializarea regiunii atrage după sine aducerea

unor colonişti
riului, precum

străini, mai ales mineri, din diverse pr'ovincii ale impeşi a numeroase familii de români din Oltenia şi Muntenia.
Evoluţia economică a localităţii este însoţită, aşadar, de o rapidă dezvoltare demografică, urbanistică şi socială. In situaţia în care numărul
locuitorilor oraşului se afla în continuă creştere, iar condiţiile de viaţă
şi de muncă în subterane şi în atelierele de prelucrare. a minereurilor

erau în aceea vreme deosebit de grele, organizarea unui serviciu local
de asistenţă farmaceutică se impunea ca o necesitate str'ingentă.
Despre începuturile farmaceutice pe meleagurile cărăşene vorbesc în
mod elocvent exponatele secţiei de istorie a farmaciei, care funcţionează
în cadrul Expoziţiei permanente de istorie a oraşului Oraviţa. Cele peste
140 de piese expuse şi organizate după o concepţie. unitar ştiinţifică
ilustrează eforturile celor' d.intîi medici şi farmacişti orăviţeni pentru
a asigura temelii trainice unui domeniu de activitate de covîrşitoare importanţă. Secţia de istorie a farmaciei din Oraviţa ne oferă, de asemenea, posibilitatea de a cunoaşte evoluţia instrumentelor farmaceutice
de-a lungul vremii şi totodată, gradul de. dotare al farmaciilor' cu aparatajul necesar în diverse epoci istorice. De altfel, trebuie să precizăm
că în ansamblul pieselor prezentate în vitrinele acestei secţii, ponderea
cea mai mare o deţin ustensilele farmaceutice specifice secolelor al
XVIII-lea şi al XIX-lea. Dintre acestea reţin în mod deosebit atenţia
diferitele tipuri de mojare, balanţe, spatule din lemn şi metal, cutii de
medicamente, creuzete şi alambicuri pentru distilarea apei, toate, datînd
din secolul al XVIII-lea. Din aceeaşi perioadă datează şi un impresionant dulap farmaceutic, precum şi un tăietor de plante - ambele confecţionate din lemn.
Secolul al XIX-lea şi primele decenii ale secolului nostru sînt reprezentate în mai sus menţionata secţie prin numeroase vase, recipiente
pentru substanţe, instrumente pentru lar'ingoscopie, pîlnii de separare,
la care se adaugă un aparat Kipp, un percolator pentru extracţii de
plante şi o farmacie de buzunar.
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Fotografiile. reprezintă o altă categorie de exponate, a căror valoare
nu poate fi pusă sub semnul îndoielii. Urmărindu-le, facem
cunoştinţă cu cîţiva dintre fondatorii sau animatorii unor instituţii medicale şi farmaceutice din Oraviţa. Distingem, astfel, pe dr. Friederich
Bach (1813-1865), dr. Alexandru Popovici (1836-1903), dr. Georg
Scheda (1859-1934) şi dr. Gheorghe Crăiniceanu, unul dintre primii
istoriografi ai medicinei româneşti.
Numeroase lucrări de specialitate, unele apărute încă în secolul trecut, care aveau o largă circulaţie în această zonă, sigiliul şi poza vechii
farmacii din Or'aviţa, ca şi un interesant certificat de vaccinare antivariolică (1833), scris cu litere cirilice, completează gama pieselor documentare prezentate în expoziţie.
O altă secţie de istorie a farmaciei funcţionează la Muzeul judeţean
de etnografie şi istorie locală din Caransebeş.
Primele informaţii despre existenţa unei unităţi farmaceutice în oraşul Caransebeş (de fapt filială a celei din Lugoj), datează din anul 1799 1 •
Secţia nou înfiinţată ne oferă date certe despre constituirea în localitate a unei farmacii în anul 1827. Este vorba de. o copie oficială realizată în 7 octombrie 1925, după contractul original existent în „Arhiva
de război din Viena", din care reiese că dreptul de conducere a farmaciei din Caransebeş a fost dat farmacistului civil Franz Galliny.
Incepînd cu anul 1859, farmacia „La Vulturul Negru" şi-a încetat
activitatea, locul ei fiind luat de noua far·macie „Salvator" aflată în proprietatea lui A. Weber. Materialele expuse, printre care sigiliul noii farmacii, prezintă vizitatorului şi această etapă din istoricul farmaceutic
al reşedinţei „Regimentului româno-banatic nr. 13". Farmacia a continuat să deservească necesităţile de medicamente ale militarilor şi populaţiei civile din teritoriul r'egimental, fapt ce reiese din reţetele farmaceutice cu emblema „Salvator".
La finele secolului al XIX-lea şi începutul veacului nostru de o bine
meritată faimă se bucura şi farmacia lui Filip Muller.
In sala destinată istoriei farmaciei, ca şi la Oraviţa, predomină obiecte
farmaceutice din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Sînt expuse pe baza
unei concepţii ştiinţifice spatule şi pistile din lemn, vase din lemn (pixide)
pentru păstrarea medicamentelor, retorte, mojare din gr'esie, borcane
pentru unguente, provenind de la fabrica Steinbuch (celebră în secolul
al XIX-lea), balanţă Steinbuch, aparat pentru distilat apa în scopul
preparării medicamentelor, diverse tipuri de sterilizatoar·e, tăietor pentru ceaiuri, etc.
Exponate care trezesc un real interes sînt şi publicaţiile de specialitate, care au apărut în secolul al XIX-lea şi au avut o arie largă de
circulaţie. In acest sens putem aminti prima „Farmacopee r·omână" apă
rută la Bucureşti în anul 1862. De asemenea, materialul documentar
documentară

1 Un merit deosebit în depistarea şi organizarea secţiei din cadrul muzeului caransebeşean
revine farmacistului Ştefan Gămănescu, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru informaţiile date.
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ilustrează în mod convingător activitatea unor medici romani, care s-au
afirmat nu numai pe plan strict ştiinţific, ci au desfăşurat o laborioasă
activitate de răspîndire a cunoştinţelor sanitare prin revista „Foaia diecezană", sau prin lucrări personale, întrunind aprecieri elogioase chiar
în afara Banatului. Gheorghe Constantin Roja (1786-1847), Gh. Vuia
(1850-1900), Leon Mureşanu (1846-1894), Constantin Popazu (18551933), sînt medici a căror nume se leagă strîns de lupta pentru libertate
naţională a românilor din diferite centre ale Banatului în zbuciumatul
secol al XIX-lea. Dintre aceşti tămăduitori de trupuri şi de suflete,
reţine atenţia în mod deosebit Constantin Popazu, „medicul săracilor",
prieten în tinereţe cu M. Eminescu şi preşedinte al societăţii „România
jună" din Viena.
Pentru perioada dintre cele două războaie mondiale, un loc aparte
în secţia nou înfiinţată îl deţine farmacistul Mihail Pătrăşcanu (18841973), care a desfăşurat o intensă muncă de popularizar"e a cunoştinţelor
medico-sanitare în centrele industriale din Banat.
Fotografiile document ale farmaciştilor din localitate, ale farmaciilor care au funcţionat la Caransebeş întregesc imaginea vizitatorului despre eforturile medicilor şi farmaciştilor' din acest centru bănăţean în direcţia apărării sănătăţii publice.
Piesele expuse în secţiile de farmacie din Oraviţa şi Caransebeş evocă
în chip sugestiv trecutul unei instituţii cu profunde implicaţii în viaţa
socială, reprezentînd, în totalitatea lor, o componentă de valoare a patrimoniului cultural-naţional.
Considerăm că în perioada ce urmează factorii de răspundere localnici vor trebui să se preocupe într-o măsură mai mare de îmbogăţirea
fondului existent în secţiile de istorie a farmaciei, avînd încă de pe
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acum în vedere o eventuală extindere a spaţiului de expunere. Este
necesară, de asemenea, o regrupare a exponatelor în funcţie de specificul lor şi de epoca din care datează, precum şi o revizuire a textelor
explicative, care în forma actuală nu se adresează celor mai diverse
categorii de vizitatori. Dincolo de aceste limite inerente fiecărui început
de drum, iniţiativa deschiderii secţiilor de istorie a farmaciei din Oraviţa
şi Caransebeş este binevenită, echivalează cu un autentic act de cultură.
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MUZEUL ETNOGRAFIC AL

CARAŞ-SEVERINULUI

PREZENŢA ŞTIINŢIFICA ŞI

EDUCATIV-TURISTICA
PE PLAN JUDEŢEAN ŞI IN CONTEXTUL
REŢELEI MUZEISTICE DE PROFIL

Multă vreme muzeul, indifer'ent de profil, a fost conceput, cu excepţiile inerente, drept o instituţie în care sînt concentrate şi păstrate diferite obiecte considerate în genere rarităţi, destul de puţine dintre aceste
obiecte întrunind asemenea calităţi incit să poată fi incluse în categoria
dovezilor peremptorii ale unor forme majore de manifestate umană.

In muzeele de această orientare, accesul public se rezuma în bună mă
sură la un număr determinat de persoane, pretins iniţiate în tainele
muzeistice şi după un program quasi-voluntar. Muzeul se menţinea, aşa
dar, la stadiul unui nucleu de relativă rigiditate şi izolar·e, care nu-şi
asuma, la cote cuvenite, sarcini ştiinţifice şi educative, programatice, în
raporturile sale cu disciplinele de profil şi cu marele public. El nu era
considerat, de fapt, o prezenţă polivalentă, raportată la o anumită unitate teritorială, cu problematica ei specifică, şi nici nu era confruntat
de frămîntări de ordinul răspunderilor sociale care se traduc astăzi
printr-un proces tot mai concret şi eficient de integrare în viaţa complexă contemporană.

Progr·amul muzeului actual, de orice profil ar fi el, şi cu atît mai
mult programul unui muzeu consacrat culturii populare, depăşeşte obligaţiile contituirii unui patrimoniu, ca şi ambiţiile unui exerciţiu „intelectual'· şi se instituie, prevalîndu-se de un bogat patrimoniu (de obiecte
şi de cunoaştere}, parte a unui amplu şi profund program, prin mesajul său umanist, programul de edificare socialistă elabor·at de partid în
spiritul cerinţelor vremii noastre şi în acord cu pulsul previzibil al viitorului.
Dintr-o asemenea optică ne simţim îndemnaţi să abordăm şi problema locului şi rolului, în reţeaua instituţiilor de gen, a Muzeului etnografic din Caransebeş, muzeu care promite să devină, pe măsura avansării preocupărilor sale în problematica asumată, unitate de cuprindere
şi de interes cert judeţene, cu rezonanţe care să se contopească armonios în marele concert optimist al culturii noastre socialiste.
Muzeul etnografic din Car"ansebeş întruneşte, dacă nu în totalitate,
cel puţin în ceea ce se vrea, atribute care-i conferă dreptul să aspire la
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un asemenea loc în contextul efortului muzeistic, ştiinţific şi culturaleducativ contemporan.
Pe cit îngăduie întinderea unei obişnuite comunicări, în circumstanţele de care beneficiem, ne vom strădui să punctăm cîteva dintre aceste
atuuri şi obligaţii, cu certitudinea că parte dintre ele au fost adîncite
şi demonstrate, cu datele oferite de contactul nemijlocit cu terenul, de
către colegii care au binevoit să răspundă invitaţiei editorilor acestui
volum.
1. Muzeul controlează o arie etnografică de o bogăţie şi semnificaţii
ale vestigiilor cu totul particulare, adevăr deja întărit prin existenţa
colecţiilor sale şi a altor colecţii, chiar dacă gradul explorărilor' de pînă
acum ni se înfăţişează încă modest.
2. Pe teritoriul judeţului Caraş-Severin s-au afirmat, de-a lungul
istoriei, culturi specifice, culturi aparţinînd unor entităţi etnice şi care
comportă studiu ca atare. Aceasta înseamnă o perspectivă promiţătoare
a Muzeului de a-şi îmbogăţi şi diversifica patrimoniul prin studii comparative, pornindu-se de la ideea şi realitatea unei culturi străvechi
româneşti, care s-a menţinut în trăsăturile ei unitare, fundamental-originare, fără a se fi sustras unui proces îndelungat de influenţe, adaptări
şi iradieri, echivalent, poate, ca intensitate, cu procesul din cîteva alte
zone din ţară - Dobrogea, respectiv Delta, nord-vestul şi nordul Moldovei si vestul Transilvaniei.
3. insăşi varietatea de relief, de cadru natural a teritoriului judeţu
lui Caraş-Severin îşi ar·e o importanţă apreciabilă atunci cînd ne propunem studiul etnografic, întrucît acest cadru a favorizat o pluralitate
de manifestări ale culturii materiale şi spirituale, cu tentă locală - în
cadrul acelei unităţi la care ne-am referit de la ru;ezări, ocupaţii
şi meşteşuguri populare, pînă la gama variată a genurilor' creaţiei artistice şi a obiceiurilor tradiţionale.
4. Apoi, teritoriul actualului judeţ Caraş-Severin coincide cu o parte
a teritoriului care în antichitate a fost străbătut, de la sud la nord, şi
încins, de la vest la est, de o reţea de drumuri romane care duceau spre
centrul statului dacic, ori vizau stabilirea stăpînirii romane în Dacia drumurile de la Lederata, prin Arcidava (Vărădia) şi Tibiscum (Caransebeş-Jupa), la Sarmizegetusa; de la Dierna (Orşova), prin Ad mediam
(Mehadia) şi Tibiscum, la aceeru;i Sarmizegetusa; de la Arcidava la Ad
mediam, făcînd legătură dintre cele două principale drumuri care duceau spre capitala. dacică. S-ar putea invoca şi faptul că pe la sud trecea unul din drumurile principale romane - Viminacium-Novae.-Taliata, care ducea mai departe, spre est, urmărind cursul Dunării. Pe traseele menţionate au fiinţat vicus-uri, municipii şi colonii, ca şi castrul
de la Teregova, care în mod cert au avut importanţă pentru desfăşurarea
vieţii populaţiei găsite aici în momentul pătrunderii romane în Dacia.
Este de luat în consideraţie măcar deopotr"ivă faptul că nordul şi nordestul actualului teritoriu al judeţului s-a aflat în apropierea zonei care
a adăpostit însăşi capitala statului dac. Pornindu-se de la cunoaşterea
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procesului de ciocnire şi contopire a elementelor celor două rivilizaţii
antice - dacică şi romană, a perioadei determinate de continuitate a
dacoromanilor în ţinutul carpato-dunăr'ean, pînă la formarea însăşi a
poporului român, şi extinzîndu-se studiul asupra condiţiilor ulterioare
ale Banatului de Severin (271-1247) şi diacronic asupra nemurilor
feudale caracterizate prin dominaţia economiei naturale, relativ închisă,
în cadrul căreia cultura populară şi-a găsit condiţiile specificei sale dezvoltări şi aşa mai departe, pînă la aspectele menţinute pînă în zilele
noastre, cercetarea şi interpretarea faptului de ordin etnografic capătă
în, şi pentru judeţul Caraş-Severin complexitate, dimensiuni şi apropouri la exigenţă, de prim ordin. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se
prezintă apoi, în raport de zonele limitrofe, sub două ipostaze, nu lipsite de importanţă pentru domeniul etnografic - judeţ de graniţă, cu
hotar natural şi artificial spre Iugoslavia şi măr'ginit spre răsărit. nord
şi apus de zone etnografice cu specific acuzat Mehedinţi-Oltenia;
Pădureni şi Haţeg, respectiv Făget şi Lugoj. De aici posibilităţi şi obligaţii de ordin ştiinţific în sensul surprinderii şi a efectelor permanentelor schimburi de elemente de cultură, şi a particularităţilor, specificului însuşi al culturii de aici, integrat unităţii culturii populare româneşti.

5. Complexitatea obiectului preocupărilor de interes etnografic ale
muzeului anume profilat cum este cel de la Caransebeş, se amplifică
şi prin obligaţiile de a trece dincolo de stadiul culturii populare eminamente rurale, la cultura, la etnografia muncitorească, cu flux nu numai al populaţiei, ci o dată cu aceasta şi cu mutaţii de ordin cultural.
Fenomenul se întemeiază pe o realitate seculară a judeţului, în sensul că
semnele activităţilor de factură industrială pot fi considerate şi ele, aici,
de valoarea tradiţională.
6. Pentru faptul că pe teritoriul la care ne referim, cum de altfel
stau lucrurile în toată ţara, se întîlnesc şi astăzi manifestări de cultură
populară, a căror· origine este datorată altor condiţii, ca şi pentru împrejurarea că pe alocuri avem de-a face cu menţinerea lor în concentrare masivă, muzeul etnografic este pus în faţa unor sarcini aparte
de integrare contemporană a acestui fenomen. Aceasta nu înseamnă neapărat păstrarea şi expunerea unui patrimoniu acumulat, ci invită să sesizăm, să înţelegem acea mutaţie de funcţie produsă în creaţia artistică
„populară", în primul rînd datorită modificării condiţiilor, a cadrului
social-cultural şi prin circulaţie, şi anume trecerea priorităţii de funcţie dinspre utilitar, utilitar-decorativ, spre decorativ-utilitar şi pur decorativ. O asemenea mutaţie dă posibilitatea muzeului să exploateze bunurile cu valoare artistică în scopuri educative şi educativ-turistice, să
atragă atenţia asupra posibilităţilor de inspiraţie şi adaptări după surse
tradiţionale, orientare care poate fi considerată ca avînd valoare de integrare. Poate că aici s-ar· impune să menţionăm avantajele acestei zone,
care păstrează încă, în concentrare impresionantă, unele atestate ale geniului tehnic românesc, de exemplu morile cu ciutură de la Topleţ şi
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Rudăria avantaje care dau prilej de deschiderea unui program de
conservare a lor „în situ" şi de exploatare documentaristică particulară.
7. Argumentele pentru un muzeu de prestigiu ştiinţific şi cu o prezenţă educativ-turistică de largă înţelegere contemporană ar putea continua. Ne mulţumim să remarcăm în plus o realitate îndeobşte cunoscută, că oraşul Caransebeş şi Muzeul judeţean situat în acest oraş se
află pe artere de circulaţie de însemnătate naţională şi chiar europeană (şoseaua E 94 şi calea ferată); că muzeul însuşi este deja înscris
într-o competiţie de durată pentru calitatea şi eficienţa activităţilor sale
multiple. avînd drept parteneri de traseu muzee de reuşită recunoscută,
cum ar fi, de extmplu, Muzeul Porţile de Fier de la Drobeta-Turnu Se\·erin, Muzeul din Lugoj şi Muzeul Banatului de la Timişoara, situaţie
care, sîntem siguri, ambiţionează, în înţelesul pozitiv al cuvîntului, forţele muzeului, sprijinite generos pînă acum de organele de partid şi de
stat judeţene şi orăşeneşti, spre un ţel de toată lumea dorit - realizarea unei instituţii cu personalitate.
Conchizînd că muzeul din Caransebeş se află, dată fiind situaţia
schiţată, în postura de unic muzeu de etnografie judeţean; în faţa unor
sarcini de ordin ştiinţific şi educativ atît de complexe şi pline de răs
pundere; că el se instituie drept iniţiator şi tutore al atîtor manifestări
muzeistice de factură etnografică de pe cuprinsul judeţului - respecti\·
şi pentru dezvoltarea la coeficienţi de calitate a \"irtualei reţele de muzee săteşti şi şcolare; că se vede îndemnat spre culmi mai înalte şi spor
de realizări de prestigiu în aria mai mare sud-vest românească, sperăm
că în scurtă vreme acest muzeu va cîştiga un loc de cinste în ierarhia
muzeelor de profil din România.
Am încercat prin tabloul de context, doar sugerat, să desprindem,
în laturile lor esenţiale, înseşi obiectivele tematice şi programatice, de
viziune contemporană ale acestui muzeu, aflat la începuturile afirmării
sale, muzeu pe care-l întrevedem deschizător de cele spre o manieră
comparativă de înfăţişare a fenomenului local etnografic, cu sistemele
sale de referinţă. Perfecţionarea şi concretizarea unei atari viziuni reprezintă o cauză care va mobiliza, de bună seamă, energiile şi priceperea
forţelor judeţene şi orăşeneşti şi va atrage colaborarea, cu pasiune, a
multora dintre cei prezenţi aici şi a altor forţe care se aşteaptă să-şi
îndrepte privirile cu atenţie spre ceea ce va fi să însemne, în mişcarea
muzeistică naţională, Muzeul din Caranse.beş.

NICOLAE UNGUREANU

294

I

Intreprinderea

Poligrafică

Cluj, Municipiul Cluj-Napoca 129.'197rl

