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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Valeriu Butură, Cluj.

SECȚIA ÎN AER LIBER A MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI
înființarea unei secții în aer liber pe lîngă Muzeul etnografic din
Cluj, în care să se aducă și păstreze cele mai reprezentative monumente
ale arhitecturii populare, tipuri zonale de gospodării și instalații tehnice
țărănești, s-a pus în urmă cu patru decenii. încă de la întemeierea sa, în
ianuarie 1923, obiectivele comitetului de organizare și ale direcțiunii au
fost obținerea unei clădiri proprii și a unui teren pentru a pune bazele
unui Muzeu în aer liber. Prin stăruințele directorului de atunci, prof. Ro
mulus Vuia, a fost obținut localul fără să se abandoneze și celălalt obi
ectiv, acela al organizării unui Muzeu în aer liber. „E un plan care cu
puțină înțelegere s-ar putea realiza ușor“, spunea R. Vuia în 1928 „și,
cu concursul eficace al celor în drept, noi ne angajăm și garantăm în nu
mai mult decît 10 ani realizarea lui. Prin aducerea la îndeplinire a acestui
plan, orașul Cluj ar ajunge în posesia celei mai instructive intreprinderi
pentru atracția vizitatorilor, iar țara ar cîștiga o instituție, care i-ar face
cinste în fața străinului venit să ne cunoască“1.
în această acțiune ca o primă realizare se situează obținerea tere
nului din Hoia la 11 aprilie 1929, cu o suprafață de~75 ha. Inițial aten
ția s-a îndreptat asupra Cetățuii, dar în condițiile de atunci nu se putea
alege prea mult. încă în cursul acelui an a fost adusă și reconstruită o
casă moțească de la Vidra, raionul Cîmpeni, regiunea Cluj, tip zonal
reprezentativ pentru Țara Moților, începînd din a doua jumătate a seco
lului trecut (fig. 1 ).
înființarea secției s-a legalizat mai tîrziu, în martie 1932, cînd s-a
adoptat legea privitoare la organizarea Muzeului etnografic în aer liber
din Cluj. Expunerea de motive a acesteia a fost susținută de marele
istoric și animator al muzeografiei românești, Nicolae Iorga. Cunoscînd
strădaniile pentru înființarea ei și dificultățile întîmpinate de Romulus
Vuia, directorul muzeului, îl numește: „martir al credinței sale în utili
tatea acestei opere de utilitate publică și de valoare educativă și de mîn1 R. Vuia, Muzeul etnografic al Ardealului, București, 1328, p. 13.
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Fig. 1. Reconstruirea casei de la Vidra în anul 1929.

drie națională“2. Clădirea din parc și terenul din Hoia, în folosință mai
veche a Muzeului, intră astfel în patrimoniul lui. In ultimul articol al
acestei legi, după cum menționează Liviu Ștefănescu, se află și actul de
naștere a Muzeului satului din București. In legea de înființare a Muzeu
lui etnografic în aer liber din Cluj se spune că: un asemenea muzeu, pe
aceleași baze, se va întemeia la București. După cum se știe, bazele
acestuia au fost puse mai tîrziu, în anul 1936, de către D. Guști.
în perioada dintre cele două războaie mondiale s-au mai adus în
secție o casă de la Telciu, raionul Năsăud, o șură de la Stana, raionul
2 L. Ștefănescu, Activitatea muzeografică a lui N. Iorga, în Revista Muzeelor
nr. 1, București, 1965, p. 48.
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Huedin și o troiță de la Lupșa, raionul Cîmpeni.2 în condițiile de atunci,
cînd nu numai regimul, ci și o parte din intelectualitate nu aprecia la
justa valoare tezaurul culturii populare, nu s-a putut face mai mult, cu
toate insistențele depuse de directorul muzeului, ale cărui inițiative au
fost susținute și de savanții progresiști din acele vremuri, în special de
către Emil Racoviță și George Vîlsan. Organizarea secției în urmă cu
patru decenii ar fi însemnat o realizare lesnicioasă, întrucît satele de
atunci păstrau mult mai numeroase elemente tradiționale de cultură,
înființarea Muzeului Satului, în anul 1936, a constituit o etapă impor
tantă în acțiunea de colecționare și păstrare, în condiții muzeografice,
a celor mai valoroase monumente ale arhitecturii populare. Dezvoltarea
secției în aer liber pe lîngă Muzeul etnografic din Cluj ar fi întregit
documentarea, ținînd seama de marea varietate a tipurilor cronologice
și zonale de case și instalații. Din puținele achiziții făcute în perioada
1929—1939, numai casa de la Vidra a scăpat de pustiire în timpul răz
boiului, celelalte au fost distruse.
în anii regimului democrat popular, într-o primă etapă, s-au uni
ficat colecțiile etnografice clujene, un obiectiv mai vechi, care nu s-a
putut realiza din cauza îngustimii celor ce le-au administrat. Prin unifi
care s-a creat un fond unic de documente materiale asupra culturii popu
lare transilvănene, care ilustrează nu numai îndelungatele tradiții cultu
rale ale populației românești, ci și pe cele ale minorităților conlocui
toare.
în perioada 1945—1955 atenția colectivului s-a îndreptat, în primul
rînd, spre completarea lipsurilor documentare din colecțiile pavilionare,
pentru a putea face față sarcinilor ce-i reveneau muzeului ca instituție
cultural educativă de masă și pentru a preveni dispariția uneltelor și
produselor unor ocupații specializate, părăsite în timpuri mai îndepăr
tate sau în plin declin, a uneltelor învechite din ocupațiile de bază și
anexe, a obiectelor tradiționale din locuințe, a pieselor de port etc. Con
comitent cu cercetările și achizițiile pentru completarea lipsurilor din
colecțiile pavilionare, s-au identificat construcții și instalații valoroase
din punct de vedere științific, pentru secția din Hoia.
După reorganizarea colecțiilor și organizarea expoziției de bază s-a
reluat problema dezvoltării secției în aer liber. Terenul din Hoia, situat
în imediata apropiere a orașului, loc preferat pentru excursii de către
oamenii muncii din orașul Cluj, prin întindere și varietate, oferă largi
posibilități de dezvoltare a secției.
în anii 1956—1958, după ce s-a întocmit o primă variantă a planului
tematic pentru tot terenul, s-au înregistrat progrese importante în dez
voltarea secției prin achiziționarea șteampului pentru zdrobirea mine
reurilor aurifere de la Bucium, raionul Cîmpeni, regiunea Cluj, a casei*
3 T. Onișor, Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului etnografic al Tran
silvaniei, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957—1958, Cluj,
1958, p. 40—44.
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secuiești de la Casin—Imper, raionul Ciuc, regiunea Mureș Autonomă
Maghiară, a piuei de ulei de la Sartăș, raionul Cîmpeni, regiunea Cluj,
a presei de ulei de la Poșaga, raionul Turda, regiunea Cluj, a complexu
lui pastoral format din colibă, staul și crambă de la Sălciua, raionul Cîm
peni, regiunea Cluj, a morii cu ciutură de la Bouțari, raionul Caranșebeș,
regiunea Banat, a piuei pentru pănură de la Zagra, raionul Năsăud, reg,
Cluj, a fierăriei de la Rimetea, raionul Turda, regiunea Cluj, a casei
din Berbești, raionul Sighet, regiunea Maramureș, a casei din Bedeciu,
raionul Huedin, regiunea Cluj și montarea teascului pentru struguri de
la Moșna, raionul Mediaș, regiunea Brașov, achiziționat în 1951.4
Planul tematic al secției a fost restructurat în anul 1964, adaptîndu-se planului de sistematizare a terenului din Hoia, unde s-a prevăzut
construirea unor drumuri de acces spre noul cartier industrial de la
Baciu. La elaborarea lui nu s-a ținut seamă de destinația inițială a tere
nului și de cerințele organizării secției. In baza planului de sistematizare
s-a trecut la îngrădirea terenului și stabilirea sectoarelor, în curs de
organizare acum.
Elaborarea planului tematic al secției a constituit o preocupare deo
sebită. încă de la înființare s-a prevăzut un profil mixt, dar nu s-a în
tocmit un plan amănunțit de organizare, deoarece la început muzeul nu
a avut un buget propriu, se întreținea din subvenții ocazionale, iar atunci
cînd l-a obținut, prevederile abia asigurau salarizarea personalului restrîns din acele vremuri. Acum întocmirea lui devenise o necesitate,
muzeul dispunea de fonduri pentru achiziții și de cadre.
Ținînd seama de întinderea și de varietatea terenului, s-a stabilit
organizarea unui complex în aer liber, care să ofere o amplă documen
tare asupra culturii materiale populare, prin tipuri tradiționale de gos
podării specifice principalelor zone etnografice din cuprinsul Transilva
niei, monumente ale arhitecturii populare, tipuri cronologice și zonale
de instalații pentru prelucrarea diferitelor produse, ateliere meșteșugă
rești din sate specializate, construcții pastorale și agricole din hotarul
satelor. Prin toate acestea secția va prezenta interes atît pentru masele
de vizitatori, cît și pentru cercuri largi de specialiști, preocupați îndea
proape de păstrarea în condiții muzeografice, a formelor de cultură tra
dițională specifice, care ne mai satisfăcînd cerințele actuale ale modului
de producție și de trai sînt sortite dispariției. Aceasta ar constitui o pier
dere pentru știință, deoarece sînt mărturii nemijlocite ale condițiilor
de muncă și trai, precum și asupra evoluției tehnicilor de prelucrare a
diferitelor materii prime și produse.
S-a stabilit gruparea exponatelor în două sectoare mari,
1. Tipuri zonale de gospodării și monumente ale arhitecturii popu
lare.
2. Instalații tehnice țărănești și ateliere meșteșugărești.
Gruparea exponatelor pe categorii funcționale oferă posibilități mai
4 T. Onișor, op. cit. p. 65—66.
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largi de amplasare a exponatelor în cadrul acestora și este mai ilustrativă.
Gruparea exponatelor pe zone de cultură, în mici ansambluri de con
strucții și instalații, ar fi dus la dispersarea în secție a unor tipuri a
căror importanță documentară o evidențiază numai o prezentare succe
sivă. Instalațiile tehnice țărănești, numeroase și variate, construcțiile pas
torale etc., ar fi devenit anexe nesemnificative ale complexelor zonale.
Gruparea exponatelor pe categorii funcționale a oferit posibilități
diferite de amplasare a acestora în cadrul sectoarelor tematice. Pentru
primul sector s-a stabilit o succesiune zonală a unităților pe circuit, care
va evidenția atît elementele specifice cît și cele comune, în modul de
organizare al gospodăriilor, arhitectura și planul caselor, al construcțiilor
anexe, amenajările interioarelor etc. Pentru sectorul instalațiilor tehnice
țărănești și atelierelor meșteșugărești s-a stabilit gruparea pe tipuri func
ționale, pe materii prime: lemn, argilă, metale, produse agricole alimen
tare etc. Tipurile sau variantele din cadrul fiecărui grup vor avea o suc
cesiune cronologică în circuit, începînd cu cele cu o construcție mai sim
plă, mai veche.
în dezvoltarea secției accentul s-a pus pe achiziționarea exponatelor
pentru acest din urmă sector, deoarece instalațiile ne mai fiind folosite
în ultimul timp sînt mai expuse dispariției.
Acum cînd în secție se găsesc 27 de unități, la care se adaugă 11 con
strucții anexe, deci un total de 38 construcții, încep să se contureze atît
sectorul tipurilor zonale de gospodării și monumente ale arhitecturii popu
lare, cît și cel al instalațiilor tehnice țărănești. în acesta se găsesc 20 de
instalații tehnice țărănești și 4 case care au aparținut unor meșteri țărani
din sate specializate. Vom prezenta acest sector ținînd seama nu numai
de faptul că pe aici este intrarea actuală în secție, ci și pentru că acesta
se conturează mai clar acum (fig. 2).
I. SECTORUL INSTALAȚIILOR TEHNICE ȚĂRĂNEȘTI

Terenul destinat sectorului instalațiilor tehnice țărănești și ateliere
lor meșteșugărești este în partea de est, mai accidentată. In panta lui se
conturează două viroage care oferă cadre potrivite pentru anjplasarea
instalațiilor acționate de roți hidraulice. în spațiul dintre acestea sau
marginal, pe circuit, vor fi amplasate ateliere țărănești specializate în
valorificarea diferitelor produse (rotari, dogari, olari, cojocari etc.).
Sectorul va cuprinde tipuri cronologice de instalații și ateliere folo
site pentru prelucrarea diferitelor produse, grupate pe categorii funcțio
nale. Tipurile din aceeași categorie vor avea o succesiune cronologică în
circuit, ilustrînd dezvoltarea tehnicilor de prelucrare.
Sectorul va cuprinde următoarele tipuri de instalații și ateliere:
1. Instalații și ateliere pentru prelucrarea lemnului.
2. Instalații și ateliere țărănești pentru finisarea țesăturilor de lînâ
și prelucrarea pieilor.
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Fig. 2. Instalații și ateliere pentru prelucrarea lemnului, metalelor și pănurii.

3. Ateliere țărănești pentru cioplitul pietrii.
4. Ateliere țărănești de olărit.
5. Instalații și ateliere țărănești pentru extragerea și prelucrarea
metalelor.
6. Instalații pentru prelucrarea produselor agricole alimentare.
7. Alte instalații și ateliere.

1. Instalații și ateliere țărănești pentru prelucrarea lemnului

Lemnul a constituit o importantă materie primă pentru meșterii ță
rani și satele specializate în prelucrarea lui. De la satisfacerea cerințelor
casnice apoi locale, unele sate din apropierea zonelor forestiere mai bo
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gate, cu resurse agricole sărace, au adoptat meșteșugurile de prelucrare
a lui ca ocupații principale: rotăritul, dulgheritul, văsăritul, spătăritul etc.
în secție acestea vor constitui un grup aparte, amplasat pe latura de sud
a terenului, de la intrarea actuală pînă dincolo de casa de la Vidra. Grupul
cuprinde :
Joagărul de la Botiza, regiunea Maramureș, instalație cu o construc
ție impunătoare, a fost un tip frecvent în satele din regiune, bogată în
păduri. Dintre părțile componente atrage atenția roata care îl acționează,
a cărei construcție evocă începuturile utilizării apei ca forță motrice
(fig. 3). Cupele în care se izbește șuvoiul de apă, ce cade din iaz pe un
jghiab de peste 2 m, sînt sculptate într-un lemn gros. Odată cu el s-a

Fig. 3. Joagărul de la Botiza, reg. Maramureș.
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achiziționat și atelierul unui rotar de la Botiza, meșteșug frecvent și
important în trecut, peste tot.
In casa de la Vidra va fi prezentat meșteșugul specific Țării Moților,
— văsăritul, prin unelte, faze de prelucrare a materialului lemnos și ti
pologia vaselor. Casa este o variantă evoluată a tipului tradițional
mai vechi, casa cu cămară, formată dintr-o cameră de locuit, o cămară
pentru alimente și un tîrnaț mic pe colț, unde sînt ușile de intrare în
cele două încăperi. Apariția acestui tip se leagă desigur de grija deose
bită pentru păstrarea în condiții cît mai bune a alimentelor, care s-au
procurat cu mai multă trudă aici, decît în zonele joase. Sporind cerințele
pentru spațiu, alături de cămară a apărut o a doua cameră de locuit. Tîrnațul a fost prelungit pe toată fațada, iar prin compartimentarea cămării,
mai înguste, s-a obținut o mică tindă, unde sînt ușile de acces în cele
trei încăperi ale casei. Pantele, abundența precipitațiilor atmosferice și
umiditatea solului au impus atît înălțarea acoperișului de șindili, cît și
a construcției de bîrne de la sol, pe temelie de piatră. Acolo unde a nece
sitat zidărie mai multă, cum a fost cazul și la casa de la Vidra, aici a fost
amenajat un grajd pentru animale. în apropierea casei a fost adusă o
șură poligonală de la Bucium, tip frecvent în trecut în Munții Apuseni.
Seria exponatelor va fi întregită cu 2—3 unități, ca să ofere o documen
tare mai concludentă asupra meșteșugurilor de prelucrare a lemnului.

2. Instalații și ateliere țărănești pentru finisarea țesăturilor
de lînă și prelucrarea pieilor

în teren vor fi amplasate mai jos de joagărul de la Botiza, în lungul
primei viroage, a cărei pante oferă cadru adecvat pentru amplasarea pi
velor de pănură, cu care începe seria exponatelor. Instalațiile folosite
pentru prelucrarea țesăturilor de lînă prezintă o mare diversitate pe teri
toriul Transilvaniei. De altfel chiar și țesăturile sînt diferite, distingîndu-se două sortimente mari: pănura obișnuită în 2 ori 4 ițe și țesături
mițoase sau păroase de tipul gubei maramureșene ori buboului făgărășan.
Numeroase sate s-au specializat în finisarea țesăturilor de lînă, favori
zate fiind și de calitatea apei văilor pe care sînt situate. în secție au fost
aduse 3 tipuri de pive folosite pentru finisarea pănurii obișnuite.
Un prim tip, cu o construcție mai simplă, este piua cu maie oblice
de la Gladna Română, reg. Banat, care a fost unul din cele mai impor
tante centre de piuărit din Banat (îig. 4).
Un tip cu o construcție mai evoluată este piua cu ciocane cu bătaie
aproape orizontală, suspendate deasupra trocii, de la Budureasa regiunea
Crișana, care a fost cel mai important centru de piuărit din vestul Mun
ților Apuseni, unde s-a dus pănură pentru piuat nu numai din satele
învecinate, ci și din zona Dealurilor Crișene, din Cîmpia Tisei, de la sud
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Fig. 4. Piua de pănură de la Gladna Română, reg. Banat.

de Oradea pînă în spre Arad. Din cele peste 30 de știeze, cîte au func
ționat pe la începutul secolului trecut, mai erau în funcțiune, în 1963,
numai 2, din care una a fost adusă la Cluj5.
5 V. Butură, Contribuții la studiul instalațiilor tehnice țărănești din Munții
Apuseni, Revista de etnografie și folclor, nr. 6, tom. 9, București, 1964, p. 612.
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Fig. 5. Piua cu ciocane de la Zagra, reg. Cluj.

A treia instalație, de tipul celor cu ciocane, dar cu cozi orizontale și
bătaie oblică, a fost achiziționată de la Zagra, reg. Cluj, unul din cele
mai importante centre de piuărit din ținutul Năsăudului. Alături de piuă
este expusă o viitoare cu care se finisau țoalele (fig. 5).
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In completare se vor aduce alte tipuri de instalații pentru finisarea
țesăturilor obișnuite, ca și a celor groase ori mițoase, pentru tras părul,
îngroșat etc.
Prelucrarea pieilor a generat o seamă de meșteșuguri, între care cel
mai important a fost cojocăritul. Mai demult erau aproape nelipsiți din
sate meșterii care-1 practicau, ca ocupație principală ori secundară. în
sector va fi adusă o casă în care s-au lucrat în mod curent cojoace, piep
tare, căciuli etc. Preferințele se îndreaptă spre o zonă în care produsele
au fost mai desăvîrșite din punct de vedere artistic, cum sînt satele
din bordura răsăriteană a Cîmpiei Transilvaniei, ori cele din Sălaj.

3. Ateliere țărănești pentru cioplitul pietrii
Cioplitul pietrii are tradiții străvechi pe teritoriul Transilvaniei. Meș
teșugul s-a dezvoltat în apropierea carierelor cu material corespunzător
diferitelor cerințe, în primul rînd pentru măcinatul semințelor. O impor
tanță deosebită au avut-o satele specializate în cioplitul rîșnițelor și a
pietrelor de moară, cum au fost Ciceul din reg. Cluj, Stănija din reg. Hu
nedoara etc. Uneori s-au confecționat tipuri aparte de produse, cum au
fost țesturile la Almașul Mare.
în acest grup a fost adusă casa unui cioplitor de țesturi de la Alma
șul Mare, regiunea Hunedoara, construită în urmă cu cca. 200 ani. Dato
rită vechimii, tehnicilor de construcție și tipului de plan a fost inclusă
în lista monumentelor istorice, rămasă însă în proprietatea și grija suc
cesorilor, de la care a fost achiziționată și transportată apoi la Cluj, cu
aprobarea Direcției monumentelor istorice din C.S.C.A.S. Este o variantă
mai evoluată a tipului de casă cu cămară, frecventă în trecut în Munții
Apuseni, după cum s-a menționat. La aceasta tîrnațul a fost prelungit
în lungul construcției, iar cămara a fost împărțită în două, ca și la casa
de la Vidra, în fața ei apărînd o mică tindă. Grinzile au fost cioplite nu
mai în secure. Acoperișul este înalt, de paie. Alături de casă este un
șopru în care sînt expuse fazele de modelare a țesturilor, începînd cu
blocul conic așa cum se scotea din carieră și încheind cu țestul gata pen
tru copt. Meșteșugul a fost părăsit în urmă cu 25—35 de ani, dar mai
trăiesc cîțiva care l-au practicat. Ei ne-au refăcut fazele de modelare,
pentru a le păstra în muzeu, deoarece nu peste mult nimeni nu va mai
ști acolo, cum s-au făcut țesturile și lespezile de plăcinte. Fazele de mode
lare a acestora, precum și uneltele pentru cioplit sînt expuse în tindă
(jig. 6). In completarea acestui exponat se va aduce atelierul unui ciopli
tor de piatră de la Ciceu, reg. Cluj, care a fost cel mai important centru
de confecționare a rîșnițelor și pietrelor de moară în Transilvania6.
6 Kcs K. Pietrăritul și pietrele de moară din Ciceu, în Anuarul Muzeului etno
grafic al Transilvaniei pe anii 1959—1961, Cluj, 1963, p. 78—87.
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4. Ateliere țărănești de olărit
Olăritul, unul din cele mai răspîndite meșteșuguri țărănești, a fost
practicat de obicei într-una din încăperile casei. Numeroase au fost satele
specializate în acest meșteșug, în cuprinsul Transilvaniei, dar numărul
lor a scăzut odată cu dispariția camnițelor și a altor tipuri tradiționale
de vetre pentru foc și gătit, precum și odată cu apariția vaselor indus
triale pe piețe. în sector vor fi aduse exponate din cele mai reprezen
tative centre, respectiv case care au aparținut unor olari, în care s-a
practicat meșteșugul, confecționîndu-se fie ceramică roșie, fie ceramică
neagră. în camera de lucru, de obicei tinda sau casa mică, va fi recon
stituit atelierul cu toate uneltele folosite. Aici vor fi prezentate, în limita
spațiului, tipologia și ornamentica produselor. Restul încăperilor vor fi
organizate după tradiția satelor de unde au f?st aduse, cu mobilier și
alte obiecte din interioare. Alături de casă va fi reconstruit, de către cei
care le-au făcut și în sate, cuptorul pentru ars oalele, precum și construc
ția care l-a adăpostit. în sector se găsesc două case, din două sate spe
cializate.
Casa olarului din Leheceni, regiunea Crișana, a fost construită în
urmă cu cca. 200 de ani. A rămas vorba că în podul ei s-a strîns mai
demult dijma, iar mai tîrziu „cînd s-o mai deșteptat lumea“, în casa asta
„o fost chemați oamenii și le-o tăiat chicile, că umblau mai demult cu
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chici“, spunea bătrîna ei proprietară, văduva unui olar iscusit, de la care
sînt uneltele. în vremea cînd a fost construită era, desigur între casele
mai spațioase, fiind formată dintr-o cameră de locuit, o cămară și o tindă
la mijloc. Ulterior s-a amenajat o cămăruță în capătul prispei libere din
față, iar celei vechi i s-au tăiat geamuri și a fost transformată în cameră
de locuit, pentru tineri ori bătrîni. Tălpile, pereții căsuței și tindei sînt
din grinzi foarte groase de stejar. Peretele din vest are numai 3 grinzi,
cioplite în secure și apoi așchiate ca să prindă lipitura de pămînt.
La Leheceni și în satele învecinate s-a lucrat o ceramică roșie, ne
smălțuită și foarte frumos ornamentată, prezentată într-un studiu din
acest volum al Anuarului7 (fig. 8—9). Dar cum olarii puțini ce mai lu
crează nu înfrumusețează vasele ca mai demult, cînd în toate casele se
făceau oale, de umpleau tîrgurile cu ele, iar ca să atragă numeroasele și
pretențioasele lor cumpărătoare, le înpistreau care de care mai frumos,
s-a reconstruit, cu ajutorul meșterilor bătrîni tipologia și ornamentica
lor tradițională. Tinda și camera mare au fost înzestrate cu mobilierul
obișnuit. Alături de casă este o colnă, construcție obișnuită în sat, care
adăpostește cuptorul pentru ars oalele, făcut de un iscusit meșter de
case și cuptoare.
Casa olarului din Josenii-Bîrgăului, reg. Cluj, a fost construită la
începutul secolului nostru și este formată dintr-o cameră frumoasă, pen
tru oaspeți și festivități familiare, o tindă spațioasă în care s-au desfă
șurat activitățile practice obișnuite și o cămară. în aceasta s-a lucrat cera
mică neagră, dar meșteșugul a fost părăsit în urmă cu peste 20 de ani,
nu numai de proprietarul ei, ci în întreg satul, spre deosebire de satul
învecinat, Mureșenii Bîrgăului unde mai lucrează și acum cîțiva olari,
dar produc ceramică roșie și nu cunosc secretul arderii celei negre.
Aceasta a fost o taină a celor din Josenii Bîrgăului, care au părăsit meș
teșugul în timpul celui de al doilea război mondial, cînd administrația
maghiară le-a creat dificultăți în desfacerea produselor prin sate și tîrguri. După eliberare n-au mai reluat meșteșugul, dar mai trăiesc cîțiva
meșteri care l-au practicat. Despre unul din aceștia se spune că a fost
dintre cei mai iscusiți și la acesta s-a apelat pentru refacerea tipologiei
și ornamenticii tradiționale a vaselor, precum și a cuptorului pentru ars
oalele negre. în casele olarilor, ca și în cele ale altor meșteșugari, nu s-au
prea păstrat produsele lor învechite, deoarece zi de zi s-au făcut altele.
Ele nu s-au prea păstrat nici în satele unde s-au desfăcut, mai ales vasele
pentru gătit, deoarece au fost înlocuite de cele industriale odată cu apa
riția și adoptarea sobelor. Se vor colecționa și produsele vechi, din sat
și din aria de desfacere, care cuprindea o mare parte din Cîmpia Tran
silvaniei, de unde își procurau olarii bucatele, în schimb. Cel care a lucrat
7 T. Bănățeanu, Ceramica populară din zona Bihor (regiunea Crișana), în acest
volum.
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Fig. 8. Ceramică de la Lelieceni.
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în casa achiziționată a fost după cum se spune între cei mai iscusiți, nu
numai în modelarea vaselor, ci și a pipelor. Alături de casă, într-un
șopron, a fost reconstituit cuptorul pentru ars vase negre.

5. Instalații și ateliere pentru extragerea
și prelucrarea metalelor

Prima instalație din acest grup este șteampul pentru zdrobirea mine
reurilor aurifere de la Bucium, din Munții Apuseni, unde au funcționat
pînă la naționalizarea bogățiilor subsolului peste 500 de instalații ase
mănătoare, făcînd o mare risipă de minereuri (fig. 10). Bogăția rețelei

Fig. 10. Șteampul pentru zdrobirea minereurilor aurifere de la Bucium, raionul Cîmpeni,
reg. Cluj.
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filoniene în culmile mineralizate din Țara Abrudului a permis practi
carea unui intens minerit țărănesc, prin care s-au păstrat nu numai
aceste instalații, folosite și în alte regiuni aurifere, ci și alte procedee
vechi de extragere a metalului, atît din minereuri, cît și din aluviuni.
La originea șteampurilor acționate de roți hidraulice sînt cele acționate
cu roți de mînă, folosite după cum se pare încă de minerii romani pentru
zdrobitul minereurilor auriferei Astfel de instalații s-au păstrat pînă în
zilele noastre, fiind întrebuințate nu numai pentru zdrobirea minereu
rilor aurifere, ci și a semințelor oleaginoase. Aplicarea roții verticale
la un fus pentru a acționa, printr-un angrenaj simplu, un pislug mai
masiv decît cel de mînă și apoi a mai multor pislugi ori săgeți nu a ridi
cat probleme așa de dificile ca în cazul morilor. Penele de pe fusul roții
se angrenează direct cu cele ale săgeților șteampurilor ori pivelor de ulei,
ridicîndu-le și apoi lăsîndu-le să cadă succesiv în pive, peste minereuri
ori semințe. Prin angrenaje simple de pene sînt acționate de altfel și alte
instalații tehnice țărănești, cum sînt pivele de pănură, ciocanele hidrau
lice ale fierăriilor etc. Alături de șteamp este rîșnița cu care s-a măcinat
minereul cu conținut mai bogat, pentru a se preveni dispersarea firișoarelor de aur în măcinișul rocelor mai slab mineralizate și pierderea me
talului, mai mare atunci cînd se prelucrează cu ajutorul acestei instalații.
Făuria de la Vărzari, regiunea Crișana, este al doilea exponat din
acest grup. Meșteșugul e o reminiscență a unor intense activități meta
lurgice, de extragere și prelucrare a fierului în împrejurimile Vașcăului.
Pe la 1600 nu mai puțin de 11 sate românești, ce aparțineau domeniului
Beiușului, între care și Vărzarii de Jos și Vărzarii de Sus, efectuau dife
ritele munci cerute de fierăritul de aici8. Vărzarii de Mijloc, de unde a
fost adusă făuria, nu sînt menționați în urbariu. Probabil satul s-a format
ulterior, prin roiri din cele două vetre de așezări mai vechi, între care se
găsește. Pe la începutul secolului nostru la Vărzari erau peste 30 de
făurii în care se făceau sape, seceri, coase, diferite tipuri de securi, unelte
meșteșugărești, casnice etc. Ultimele făurii originale au fost achiziționate
pentru a fi păstrate în condiții muzeografice: una de Muzeul satului și
a doua pentru Muzeul etnografic al Transilvaniei. Piesele de bază ale ate
lierului sînt ileul și diferitele tipuri de ciocane cu care se bate fierul
cald și cuptorul cu foii pentru suflat în foc, acționați cu piciorul (fig. 11).
între uneltele principale se situează și cele 4—5 perechi de clești, cu
deschidere mai mare sau mai mică, pentru a prinde cît mai strîns, în
fazele de confecționare, diferitele părți ale produselor, gurile, marginile
ori manșoanele pentru cozi, de la sape, securi, coase etc. Produsele indus
triale au înlocuit treptat pe cele vărzărane, care s-au bucurat de mare
trecere prin tîrguri, pînă pe la începutul secolului nostru.
8 D. Prodan, Domeniul Beiușului la 1600, în Anuarul Inst. de istorie din Cluj,
tom. V 1962, p. 48.
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Fig. 11. Cuptorul și foii fierăriei de la Vărzari, reg. Crișana.
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Fierăria de la Rimetea, regiunea Cluj, este un tip care a avut o
largă răspîndire în timpul orînduirii feudale, în regiunile și centrele spe
cializate în extragerea și prelucrarea fierului. Instalația are două roți
hidraulice, una care acționa ciocanul masiv, iar cealaltă foii pentru suflat
în foc. Pe la începutul secolului nostru erau mai multe fierării în func
țiune, dar s-a păstrat numai una. Proprietarul ei mai făcea sape și hîrlețe, de aceea nu a vrut să o vîndă muzeului. Nu s-a insistat pentru obți
nerea ei, deoarece nu era tipul obișnuit la Rimetea; acesta a fost re
constituit cu ajutorul meșterilor bătrîni și a pieselor de fier de la o astfel
de fierărie. Cea păstrată are numai o roată de apă, care acționează cio
canul, pe cînd tipul obișnuit a avut două roți, una mai în față care acționa
ciocanul și una în urma ei, care acționa foii pentru suflat în foc (fig. 12).
Diferite au fost și dispozitivele de acționare a ciocanului. La fierăria de
la Rimetea coada ciocanului este perpendiculară pe fusul roții, susținută
de un dispozitiv special, care-i asigură mobilitatea (fig. 13). Pe fusul roții
sînt niște pene metalice care apasă capătul cozii, dar învîrtindu-se îl
scapă și cade bătînd în forță, datorită greutății, fierul de pe ileu. La fie
răria din secție a fost reconstituit dispozitivul obișnuit de ridicare a cio
canului. Pe fusul roții din față, paralel cu coada ciocanului, sînt 4 brațe
legate într-un cadru patrat. Capetele lor au funcțiunile penelor de ridi
care. Ele sînt dimensionate în așa fel ca să prind ă, să ridice în sus
și apoi să dea drumul ciocanului să bată fierul de pe ileu. într-o turație
a fusului ciocanul are 4 bătăi, iar meșterul purta numai sub el, ținînd în
clești, fierul încins în foc, dîndu-i forma dorită. Cînd nu mai lucra cu
ciocanul lua apa de pe roată și îi da drumul pe roata care acționa foii
de suflat în foc, tot printr-un sistem de pene (fig. 14). Instalații asemă
nătoare au funcționat și în alte părți, dar au dispărut fiind înlocuite de
cele industriale, cum a fost în regiunea Hunedoara, unde se găsesc cele
mai bogate zăcăminte de fier, exploatate din antichitate.
în completarea celor două fierării, achiziționate din sate specializate,
se va aduce un atelier sătesc obișnuit.

6. Instalații pentru prelucrarea produselor agricole alimentare

Au fost tipurile cele mai răspîndite și mai importante, nu numai în
Transilvania, ci peste tot. Dintre acestea se impun două categorii: morile
și pivele de ulei. în sector vor fi amplasate în lungul unei viroage. Vor
fi aduse principalele tipuri ale acestora, destul de numeroase încă. Unele
au dispărut, cum este cazul morilor de vînt și a morilor uscate sau cu
cai, frecvente în trecut în vestul Transilvaniei. Altele sînt în curs de dis
pariție, cum este cazul numeroaselor tipuri de pive de ulei (fig. 15).
Un prim grup îl vor constitui morile. în sector a fost adus tipul
mai simplu și mai vechi, moara cu roată orizontală, numită cu ciutură,
de la Bouțari, reg. Banat. în această regiune s-au păstrat în număr mai
mare; pe văile din zonele înalte sînt înșirate sute de instalații, în folosință
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Fig. 13. Dispozitivul de acționare a ciocanului fierăriei de la Rimetea.

colectivă, pe neamuri și vecinătăți9. Pe alocuri li se spune rîșnițe ca și
uneltelor casnice din care au evoluat. Moara este de fapt o rîșniță mai
mare, învîrtită de un fus vertical, în al cărui capăt superior este fixată
piatra alergătoare, iar în partea inferioară este ciutura, roata orizontală,
formată dintr-un butuc în care sînt introduse cozile unor linguri mari
de lemn, ușor înclinate în direcția de izbire a șuvoiului de apă. Aria lor
de răspîndire s-a restrîns treptat, fiind înlocuite de morile cu roată ver
ticală, cu mecanism mai complicat de angrenare în turații a pietrei aler9 V. Butură, Die Siebenbürgischen Turbmenmühlen, în Ethnographica, I., Brno
1959, p. 19—26.
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Fig. 14. Dispozitivul de acționare a foilor fierăriei de la Rimetea.
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gătoare, dar cu o capacitate mai mare de prelucrare. In completare se
vor aduce cîteva variante ale acestui tip, precum și un complex alimentartextil, cum au fost asociate instalațiile în numeroase centre. Se vor de
pune insistențe pentru a găsi chiar numai elemente din construcția unor
tipuri dispărute din Transilvania, pentru a fi reconstituite de către meș
terii bătrîni, care au făcut astfel de instalații, cum ar fi morile uscate,
de vînt etc.
Al doilea grup îl constituie pivele de ulei. După mori au fost cele
mai răspîndite instalații tehnice țărănești10. Frecvența lor se datorește
importanței ce a avut-o uleiul în alimentație în trecut cînd se țineau
toate posturile, în primul rînd cele ale sărbătorilor mari, cînd se făcea
uleiul, precum și a ușurinței cu care s-au confecționat tipurile mai puțin
evoluate, dintre care unele și-au păstrat caracterul de unelte casnice,
avînd doar o folosință mai largă, pe neamuri și vecinătăți. în sector au
fost aduse deja tipurile principale de pive, asociate în cadrul instalațiilor
cu diferite tipuri de teascuri sau prese. De la pivele de mînă, cu pislugi,
ciocane ori bălătruci de piatră s-a ajuns la cele trei tipuri mari de insta
lații: cu săgeți sau pislugi verticali, cu ciocane și cu roți de piatră.
Seria acestor instalații începe cu un mic complex alimentar, format
dintr-o moară de mînă și o piuă de ulei, achiziționate de la Preuteasa,
regiunea Crișana. Moara de mînă are o construcție asemănătoare cu cea
de apă cu roată verticală, dar este mai mică și se învîrtește cu o mani
velă (fig. 16). Acest tip de moară a fost destul de frecvent în feudalism,
în special în zonele deficitare în produse agricole, fiind folosite de iobagi,
ca să scape de uiumul mare ce se lua la morile moșierești pentru măcinat.
Instalația pentru extragerea uleiului este formată dintr-o piuă cu cio
cane și un teasc cu șurub. Pivele cu ciocane au fost un tip destul de
răspîndit în Transilvania. Instalația achiziționată are 4 ciocane acționate
eu picioarele, prin balansarea corpului pe cozile lor, susținute de cîte
un ax, într-un cadru adecvat (fig. 17). Este un tip evoluat din pivele cu
ciocane de mînă, folosite ca unelte casnice pînă nu demult pentru zdro
bitul merelor sălbatece de oțet, a perelor pentru ciudir etc. La ea s-a ajuns
prin mărirea piuei propriu-zise și a ciocanului, lungirea cozii și aplicarea
unui ax transversal, susținut de diferite dispozitive. Inițial ciocanul ma
siv a fost acționat numai prin apăsarea capătului cozii cu piciorul. O ast
fel de piuă s-a achiziționat de la Almașul Mare, reg. Hunedoara, unde
a coexistat cu pive cu roată de piatră; de aceea în secție a fost montată
în șura veche adusă cu acest tip (fig. 18). Teascul pentru storsul uleiului
are o construcție asemănătoare scaunului pentru stors ceara, o unealtă
casnică frecventă în trecut atît în Munții Apuseni cît și în alte părți ale
Transilvaniei, unde a fost practicată apicultura mai intens decît acum,
deoarece satisfăcea cerințele pentru ceară de luminat și miere care a ținut
locul zahărului. Corpul teascului este dintr-o bucată groasă de trunchi,
w V. Butură, Pivele de ulei din Transilvania, în Revista Muzeelor, nr. 2., Bucu
rești, 1965, p. 125—133.
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Fig. 15. Grup de instalații pentru prelucrarea produselor agricole alimentare.

25

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

28

Valeriu Butură

Fig: 16. Moara de mină de ta Preuteasa, reg. Crișana.
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Fig. 17. Piua cu ciocane de la Preuteasa, reg. Crișana.

în care e sculptat un locaș dreptunghiular de presare a pastei oleioase
obținută prin prăjirea făinei din semințele măcinate în piuă. în acesta
se introduceau două storcători, între care se punea sacul de pănură cu pastă,
iar lateral se puneau două pene, care se băteau treptat cu maiuri de lemn
(fig. 19). Teascul piuei de la Preuteasa, construit de Moga Toader în
anul 1896 este acționat cu un șurub mare de lemn, ca și cele folosite în
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Fig. 19. A Scaun pentru stors ceara de la Sălciua, reg.
Cluj, B teasc cu pene verticale de la Almașul Mare,
reg. Hunedoara, C teasc cu o pană de la Prundul Bîrgăului, reg. Cluj.

trecut pentru storsul mustului din struguri. Un stîlp masiv, bifurcat,
•susține o grindă orizontală, bifurcată și ea la celălalt capăt, unde este dis
pozitivul de ridicare și coborîre. Acesta este format dintr-un șurub mare
de lemn, cu cadru de sprijin în partea de jos și o grinzișoară fixată trans
versal pe crăcanele terminale ale grinzii, în care este sculptat locașul de
înșurubare. Jos este o altă grindă groasă, mai scurtă, în care este sculptat
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un locaș cilindric numit oală, unde se introduce pasta cleioasă obținută
din semințele măcinate în piuă, cernute și apoi prăjite. Aceasta se punea
într-un săculeț de pănură, iar peste ea se așeza un butuc rotund care o
apăsa atunci cînd se înșuruba teascul, cu o bară transversală, introdusă
într-o gaură din partea de jos a șurubului. Teascurile de acest tip, mai
evoluate și mai noi, au fost asociate cu diferite pive.
Alături este oloinița de la Prundul Bîrgăului, reg. Cluj, formată
dintr-o piuă cu săgeți și un teasc acționat cu o pană verticală. Cele patru
săgeți ale piuei sînt susținute de un jug format din două bucăți de grinzi
verticale, fixate în capetele trocii, cu două legături orizontale, din scînduri groase, una în partea de sus și a doua la mijloc, în care sînt sculptate
găurile prin care sînt introduse săgețile (fig. 20). Stîlpii laterali au două
brațe în exterior sprijinite de picioare, care susțin un fus cu pene de
ridicare, la ale cărui capete sînt două roți de lemn, cu un diametru de
2,80 m. Săgețile se ridică și apoi cad succesiv în oalele sculptate în troaca
piuei prin angrenajul de scurtă durată a unor pene de pe latura lor inte
rioară cu penele corespondente de pe fusul roților, învîrtite cu ajutorul
unor minere de doi bărbați. Pive cu săgeți și roți de mînă au fost folo
site și în alte părți. Jnlocuirea roților de mînă cu o roată de apă a marcat
o etapă importantă în evoluția instalațiilor tehnice țărănești. Odată des
coperite aceste angrenaje de pene, cu o construcție mult mai simplă decît
a morilor cu roată verticală, au fost aplicate după cum s-a menționat, la
diferite instalații: pive de ulei, pive de pănură, șteampuri pentru zdrobi
rea minereurilor și la ciocanele grele ale fierăriilor. Teascul piuei de la
Prundul Bîrgăului este o variantă a tipului cu pene verticale, cum sînt
cele ale pivelor de la Almașul Mare. Spre deosebire de acestea, în corpul
teascului numit gros de stors este sculptat un locaș dreptunghiular de
presare, în care se introduce săculețul cu pastă, care se îmbucă cu o stor
cătoare numită broască alături de o pană, cu care se strînge teascul
(fig. 21). Deasupra săculețului este un capac în forma unui mai de spălat
rufe, a cărui coadă e prinsă cu brățară de fier, ca să nu se ridice în
sus cînd se bate pana verticală pentru presare.
Un tip mai evoluat de piuă este cea cu săgeți acționate de. roată
hidraulică, achiziționată de pe Valea Arieșului, de la Sartăș, raionul Cîmpeni, reg. Cluj (fig. 22). La aceasta săgețile sînt ridicate succesiv și apoi
cad în oale peste semințe, de penele unui fus învîrtit de o roată de apă.
Alături de piuă este cuptorul pentru prăjitul făinei și o presă cu șurub.
Tipul a fost dintre cele mai răspîndite în cuprinsul Transilvaniei.
Un tip aparte de prese sînt cele cu pene orizontale. O variantă mai
evoluată a acestora, cu berbeci, a fost achiziționată de la Poșaga, raionul
Turda, reg. Cluj (fig. 23). A avut alături o piuă cu săgeți acționate de o
roată de apă dar s-a dărîmat, mai demult. La varianta mai simplă penele
orizontale s-au bătut cu maiuri de mînă. La aceasta maiurile au fost în
locuite cu ciocane suspendate, mobile. Butucul în care este sculptată oala
este fixat între doi stîlpi înalți de 2,20 m. în aceștia este un lagăr în care
sînt fixate capetele butucului, iar în partea de sus sînt două grinzi, una
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Prundul Bîrgăului, reg. Cluj, B piua cu săgeți și
roată de apă de la Sartăș, reg. Cluj.

mai groasă, iar deasupra ei una mai subțire. între acestea se bat penele
cu care se strînge presa. în capătul de sus al stîlpilor este fixată orizontal
o grindă, care depășește cu 90 cm instalația de sub ea în ambele laturi.
Cele două capete libere susțin ciocanele mobile, numite berbeci, cu care
se bat penele între cele două grinzișoare. Mobilitatea ciocanelor o asigură
două brațe verticale între care sînt prinse cozile lor, cu cuie de lemn.
Un grup aparte îl constituie pivele cu roată de piatră. Uneltele care
le-au generat au fost pivele de mînă dreptunghiulare în care semințele ori
poamele s-au zdrobit cu pislugi sau bălătruci de piatră, folosite mai
demult prin unele sate11. Rostogolirea unor pietre mai grele peste semințe
11 Bălătruci sînt pietrele rotunde sau ovale rulate de ape și folosite ca pislugi
pentru zdrobit în pive de mînă sau numai pe lespezi de piatră.
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Fig. 21. Piua de la Prundul Bîrgăului.
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Fig. 22. Piua cu săgeți de la Sartăș.
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Fig. 23. Teascul cu berbeci de la Poșaga, reg. Cluj.

ori fructe a constituit primul pas spre instalații. în acest scop au putut fi
folosite pietrele alergătoare de la rîșnițe sau mori, folosite în mod curent
chiar și în timpuri apropiate pentru construirea acestui tip de instalații.
Rostogolirea lor cu ajutorul unor prăjini introduse prin gura de alimen
tare în lungul unor vălaie sau troci mai masive a dus la descoperirea aces
tor mecanisme de zdrobit. în stadiul actual al cercetărilor este greu de
precizat unde au apărut și cînd s-au răspîndit în cuprinsul Europei pivele
cu roată de piatră, care s-au păstrat pe arii restrînse, izolate. în Transil
vania aria lor de răspîndire se localizează acum în bazinul mijlociu al
Mureșului, în regiunile Hunedoara, Brașov și Mureș-Autonomă Maghiară.
Mai frecvente au fost în regiunea Hunedoara unde cele două variante
mari, — pive cu roată de piatră acționate cu brațele și pive cu roți de
piatră trase de cai, — au avut destul de numeroase forme locale. în sector
se găsesc deja două pive cu roată de piatră acționate de brațele, una cu
valău semicircular și a doua cu valău circular.
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Piua cu roată de piatră în valău semicircular a fost achiziționată de
la Almașul Mare, regiunea Hunedoara. Instalația era adăpostită într-o
șură veche, cu plan hexagonal, tip frecvent în trecut nu numai în satele
de pe versanții sudici ai Munților Apuseni, ci și în cele din Țara Moților
sau a Abrudului și Țara Zărandului. Piua este formată dintr-un valău,
cioplit dintr-o bucată de trunchi cu o curbură regulată în sector de cerc,
o roată de piatră cu un diametru de 94 cm., care se rostogolește peste
semințe, înainte și înapoi, cu ajutorul unui fus orizontal, prins într-un
stîlp central bine fixat în pămînt, cu un cui în capăt (fig. 24). Alături
de piuă este un teasc cu pene verticale și cuptorul pentru prăjitul făinii,
în satele din împrejurimile Zlatnei pivele cu roată de piatră, folosite în
mod curent în trecut și pentru zdrobitul poamelor pentru must ori oțet,
au fost asociate și cu alte tipuri de teascuri. La Feneș, unde mai func
ționează două instalații, au teascuri cu șurub, folosite nu numai pentru
storsul uleiului, ci și a mustului din mere și pere, cu ajutorul unui dis
pozitiv special asemănător celui pentru storsul strugurilor.
Piua cu roată de piatră în valău circular a fost achiziționată de la
Boșorod, raionul Hațeg, reg. Hunedoara. întregirea valăului de la sector
la cerc a ușurat foarte mult rostogolirea roții în lungul lui. El este for
mat din cinci segmente, cioplite clin bucăți de trunchiuri cu curburi regu
late, ca să poată fi cît mai strîns încheiate, legate apoi înspre interior
cu scoabe, iar în exterior cu un cerc de fier. Roata de piatră are un dia
metru de 1 metru și 12 cm. lățime (fig. 25). Gura centrală are un manșon
asemănător cu un butuc de roată, care protejează capătul fusului în
jurul căruia se rostogolește, subțiat și rotunjit ca o osie de car. La mij
locul valăului este un stîlp cu un cui în capăt, în care este mtrodus
fusul cu care se rostogolește roata în jurul valăului. Teascul piuei este
o copie improvizată clin lemn și fier a unui tip industrial de presă. O
astfel de instalație, procurată din comerț, avea o a doua piuă păstrată la
Boșorod. Dispozitivul de presare a teascului achiziționat este sculptat
într-o bucată groasă de trunchi legată cu cercuri de fier în lungime și
grosime ca să nu crape (fig. 26). Locașul dispozitivului de presare este
scobit la mijlocul lui, avînd 42 crn. lungime, 33 cm. lățime și 38 cm. adîncime. în acesta este capătul unui șurub de fier lățit ca un tampon. La
celălalt capăt al șurubului, din exteriorul corpului masiv al presei este
fixată o roată cu 8 spițe, cu un diametru de 1,20 m. Cu aceasta se acțio
nează șurubul orizontal, al cărui locaș în spirală este sculptat în trunchiul
gros. Roata se învîrtește la început cu mîinile, împingîndu-se de spițe,
apoi cu ajutorul unor măsele din exteriorul ei și a unui drug de fier în
doit la un capăț. Acesta se sprijină de un stîlp bine fixat în pămînt, —
capătul îndoit se vîră succesiv sub măselele roții, — iar celălalt se apasă
pentru a o ridica, învîrtind-o. Odată cu ea se înșurubează presa. Sacul
de pănură cu pastă se introduce într-o oală cilindrică de fier. Aceasta se
așează în locașul dreptunghiular de presare cu gura înspre capătul ca un
tampon al șurubului, dimensionat în așa fel ca să intre în ea și apăsînd
pasta să stoarcă uleiul. Un al doilea tampon, mai mare însă, este fixat pe
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Fig. 24. Piuă cu roată de piatră în valău semicircular de la Almașul Mare, reg. Hunedoara.
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Fig. 25. Piuă cu roată de piatră în valău circular de la Boșorod, reg. Hunedoara.
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Fig. 26. Presă cu șurub de fier de la Boșorod, reg. Hunedoara.
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latura opusă a locașului de presare, care îi asigură o mai mare durabili
tate, deoarece lemnul ar ceda mai ușor presiunii tot mai mari a șurubului
asupra pastei din oală și a fundului acesteia asupra lui. Uleiul stors ieșea
printr-un canal exterior, scurgîndu-se într-un blid. Presele industriale
au apărut în secolul trecut prin orașe și tîrguri, de unde s-au răspîndit
prin sate. Meșterii țărani au creat formele lor de lemn și fier mult mai
ieftine, chiar dacă eficacitatea era mai mică. în completarea celor două
instalații va fi adusă o piuă cu roata de piatră trasă de cai, frecvente
în trecut prin satele bogate din Valea Mureșului, de la Alba Iulia spre
Deva și mai jos.
7. Alte instalații și ateliere
în spațiul dintre grupurile menționate vor fi amplasate instalații
complimentare lor, ori folosite pentru prelucrarea unor produse din ace
eași categorie sau categorie apropiată. Grupele de prelucrare ale produ
selor subsolului, metale și lut vor fi întregite cu cuptoare pentru ars va
rul, bocșe pentru ars manganul etc. Acestea vor fi pe derivații secundare
ale aleii principale, constituind mai mult documente pentru specialiști
decît exponate pentru masele de vizitatori.
Gruparea exponatelor pe tipuri funcționale ilustrează evoluția tehni
cilor de prelucrare a diferitelor produse, diversitatea meșteșugurilor ță
rănești și frumusețea creațiilor din unele branșe. Amplasarea instalațiilor
și atelierelor în cadrul unor complexe zonale ar fi dus la dispersarea lor
în secție, cu nimic justificată adeseori, deoarece ariile de răspîndire a
unor tipuri sau variante depășesc nu numai limitele zonelor de unde au
fost aduse, ci și pe cele ale patriei. în alte cazuri ar fi dus la îngrămădirea
unor tipuri sau variante locale în apropierea unei gospodării, desprinse
totuși din cadrul grupului tehnic ori meșteșugăresc.
Sectorul instalațiilor tehnice țărănești va avea un circuit simplu, în
tr-un ocol, atît în condițiile accesului actual din spre Tăietura Turcului,
cît și în cele prevăzute în proiectul de amenajare a secției, întocmit în
baza planului tematic și grafic predat, de către D.S.A.P.C. Cluj. La am
plasarea exponatelor s-a ținut scamă de configurația terenului și pante,
care crează uneori dificultăți la reconstruirea instalațiilor ori atelierelor
în cadrul unor grupuri funcționale. Prin studiul atent al terenului s-a
stabilit un circuit adecvat în cuprinsul sectorului, în sensul că se parcurge
ușor, iar exponatele au o succesiune funcțională și cronologică corespun
zătoare. Accidentele de teren pe care se axează amplasarea exponatelor
sînt cele două viroage care îl brăzdează, în direcția sud-nord. în lungul
lor se vor completa plantațiile cu esențe lemnoase specifice zăvoaielor,
în cadrul cărora se vor amplasa instalațiile acționate de roți hidraulice,
iar alături de acestea își vor găsi locul alte instalații și ateliere mește
șugărești.
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II. SECTORUL TIPURILOR DE GOSPODĂRII ȘI MONUMENTE
ALE ARHITECTURII POPULARE
Ocupă partea de vest a terenului cu pante mai domoale și mai
puține denivelări. Excepție face colțul sud-vestic, unde este o groapă cu
un cadru accidentat în care vor fi amplasate cîteva construcții pastorale,
din zonele în care ocupația a înregistrat o mai mare dezvoltare.
în planurile centrale ale sectorului, pe terminațiile aleilor principale
vor fi amplasate cîteva monumente istorice ale arhitecturii populare, —
trei biserici de lemn, care vor dezvălui vizitatorilor din țară și străinătate
înalta măiestrie a meșterilor țărani din secolele trecute. Se știe că bise
ricile de lemn din Transilvania sînt cunoscute și apreciate de specialiștii
de pretutindeni, pentru profilul lor îndrăzneț, execuțiile tehnice ingeni
oase și măiestria cu care au fost înfrumusețate. Dintre cele trei monu
mente prevăzute în planul tematic două se găsesc deja în secție: biserica
monument istoric din Chirales, reconstruită în anul 1964 și biserica din
Petrindul Mare adusă în secție în toamna anului 1965, reconstruită în
primăvara anului 1966. Ambele monumente au fost aduse în secție de
către Direcția monumentelor istorice din C.S.C.A.S., care a acordat astfel
un sprijin important muzeului în organizarea secției, aducînd exponate
de o valoare excepțională, a căror reconstruire este foarte costisitoare
și necesită cadre cu o calificare în aceste munci. Se contează pe acest
sprijin și în viitor, pentru aducerea celui de al treilea monument istoric
prevăzut, — biserica de lemn din Cizer, reg. Cluj, construită de o echipă
de meșteri moți, în frunte cu Horea conducătorul marei răscoale țără
nești din 1784. Ea se situează intre cele mai desăvîrșite monumente ale
arhitecturii populare transilvănene12.
Biserica de lemn din Chiraleș, reg. Cluj, a fost construită după cum
reiese din elementele-i stilistice pe la sfîrșitul secolului al XVII-lea
(fig. 27—28)13. Biserica din Petrindul Mare, reg. Cluj, se încadrează într-un tip aparte de planuri, acel al bisericilor cu prispă. După tradiția
locală, păstrată prin preoții care au slujit în ea, s-a construit în anul 1612.
Inscripțiile în care au fost consemnate primele date asupra ei au fost
tăiate, cioplindu-se grinda de deasupra ușii de trecere din pronaos în
naos. Cea mai veche, păstrată fragmentar pe latura interioară din naos,
ne dezvăluie doar cîțiva din ctitorii ei, ,,Popa Gligore Bosca, Gheorghie
Moldovan, Ioan Giurgia, Onuța“, iar numele meșterului care a zugrăvit-o,
menționat în continuarea lor, a fost tăiat. Pe latura exterioară a aceleiași
grinzi, din pronaos, este a doua inscripție, păstrată tot fragmentar, în care
au fost consemnate alte date în legătură cu zugrăvirea bisericii, înainte
12 V. Butură, Un monument al arhitecturii populare transilvănene, biserica
de lemn din Cizer, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii
1959—1961, Cluj, 1963, p. 324—338.
13 At. Popa, Biserica veche de lemn din Chiraleș, în acest volum.
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Fig. 27. Biserica din Cliiraleș, raionul Bistrița, reg. Cluj, detaliu ornamental.
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Fig- 28. Biserica din Chiraleș, — detalii
ornamentale.
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de-a fi mutată de pe un bot de deal, unde a fost inițial, în lunca văii unde
e satul. Conscripția din 1733 confirmă existența bisericii în sat. O a treia
inscripție, de la 1 iulie 1835, păstrată în întregime pe latura interioară
a grinzii de deasupra ușii de acces în pronaos, arată că a fost zugrăvită
de Dimitrie Ispas, de sigur după mutarea ei în luncă, deoarece în acest
scop a fost întregit fondul, lipindu-se fîșii de pînză printre bîrne. Muta
rea ei după această dată ar fi dus la distrugerea parțială a picturii din
1835. Vechimea construcției la acea dată, stadiul avansat de deteriorare
a părților mai expuse, a determinat de sigur atît mutarea ei, cît și între
girea și zugrăvirea (fig. 29). Mica construcție din bîrne masive de stejar,
a cărei lungime totală nu depășește 14 m, este dominată de un turn înalt,
svelt, cu o săgeată de peste 15 m, flancată în partea de jos de patru tur
nulețe, la baza cărora e un foișor, cu arcade semicirculare. Corpul con
strucției ai cărei pereți au doar 1,68 m, se pierde sub acoperișul de șindili, de două ori mai înalt. Spre sud are o prispă, ale cărei umbre eviden
țiază stîlpii de susținere din față și arcadele semicirculare dintre ei, orna
mentate cu brîuri în frunze și vîrtejuri (fig. 30). Deși dimensiunile con
strucției sînt reduse, ea se impune prin profilul îndrăzneț și admirabila-i
proporționare, precum și prin înalta măiestrie cu care au înfrumusețat-o
meșterii ei țărani (fig. 31).
Cea mai mare parte din teren va fi ocupată de gospodării, care vor
reprezenta principalele zone etnografice ale Transilvaniei, — cele în care
s-au individualizat ca tipuri aparte, prin planul și arhitectura caselor,
profilul și numărul construcțiilor anexe, modul de grupare a acestora în
cadrul curților etc. Elementele diferențierii lor sînt destul de numeroase,
atît în zonele înalte, cît și în cele joase. Ele se datoresc unui complex
de factori, începînd cu cei geografici, care se resfrîng în profilul construc
țiilor prin adaptarea lor la condițiile climatice locale, la configurația tere
nului etc. In cadrul marilor zone reliefale diferențierile se datoresc și
materialeleor ce le-au stat la îndemînă oamenilor pentru clădirea caselor,
adăposturilor pentru animalele domestice, pentru păstrarea produselor etc.
în planul și numărul acestora s-a reflectat din plin starea social-economică a celor ce le-au construit în timpuri mai îndepărtate sau mai apro
piate. în tipologia funcțională, dimensiunile și inventarul gospodăresc al
construcțiilor economice care intrau în componența curților s-a reflectat
profilul ocupațiilor, evidențiindu-se cele cu rol precumpănitor. Dar, dife
rențierea zonală a gospodăriilor, în perspectivă istorică, este rezultatul
unei evoluții. Tipurile reprezintă doar stadii specifice anumitor perioade.
De aceea organizarea sectorului a ridicat numeroase probleme, între care
și aceea a selecționării tipurilor. Atenția se va îndrepta spre cele în care
și-au găsit o mai deplină exprimare tradițiile locale ale arhitecturii popu
lare și ocupațiile, prin care s-au încadrat în peisajul cultural. Gospodă
riile sînt de altfel elementele de bază ale acestuia, componentele așeză
rilor, creatoarele peisajelor umanizate specifice diferitelor zone etnogra
fice ori economice.
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Fig. 30. Biserica din Petrindul Mare,
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Fig. 31. Biserica din Petrindul Mare, detaliu.
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Ținînd seamă de ritmul fără precedent de înnoire a satelor sîntem
tentați să includem cît mai multe zone în planul tematic al sectorului. Nu
peste multă vreme vor dispare nu numai casele construite în urmă cu
100—200 ani, ci și cele construite în urmă cu cîteva decenii, considerate
în multe părți ca învechite. Odată cu ele vor dispare obiectele de uz
casnic din interiorul lor. Aceeași soartă o vor avea construcțiile econo
mice din cadrul gospodăriilor și din hotarele satelor, precum și uneltele
vechi folosite în ocupațiile principale și ocazionale.
Intr-o perspectivă mai largă se prevede aducerea în secție a unui
număr de 22 gospodării, reprezentînd următoarele zone etnografice:
1. Maramureș, 2. Ținutul Chioarului, 3. Ținutul Năsăudului, 4. Cîmpia
Transilvaniei, 5. Bazinul Huedinului, 6. Platforma Someșană, 7. Sălaj,
8. Cîmpia Sătmarului, 9. Secuime, 10. Bazinul Gurghiului. 11. Podișul
Tîrnavelor, 12. Țara Oltului, 13. Podgoria Alba Iulia, 14. Țara Zărandului, 15. Cîmpia Crișanei, 16. Cîmpia Aradului, 17. Cîmpia Banatului,
18. Ținutul Reșiței, 19. Țara Almăjului, 20. Ținutul Pădurenilor, 21. Mărginimea Sibiului, 22. Bazinul Petroșenilor. Ori, cum alături de cele 22 case
trebuiesc aduse construcțiile anexe obișnuite: șuri, cotețe, coșere, fîntîni etc., tot ceea ce se găsește alături de ele în zonele de unde se aduc,
se vor eșalona achizițiile în așa fel ca să se acopere tot teritoriul, chiar
dacă rețeaua zonelor reprezentate nu va fi așa de deasă, prin renunțarea
la cele unde interferează fermele zonelor mari. în componența gospodă
riilor din unele zone, cum sînt Maramureșul, Cîmpia Transilvaniei, Pod
goria Alba Iulia etc. intră construcții numeroase. Aducerea tuturor este
necesară pentru a oferi o documentare completă, ele avînd funcțiuni bine
definite, ce nu pot fi neglijate.
Prima gospodărie încheiată în sector este cea maramureșeană. Casa,
construită de Pop Gheorghe în anul 1795, a fost achiziționată în anii trecuți din Berbești, iar în cursul acestui an au fost achiziționate construcțiile
anexe. Casa este monumentală, din bîrne groase de stejar, cu acoperiș
înalt de draniță în patru ape. Ea ne dezvăluie stadiul evoluției planu
rilor din această zonă în perioada cînd a fost construită. La data cînd
a fost achiziționată, în imediata ei apropiere se găseau alte două case ase
mănătoare, una mai veche, construită în 1785, achiziționată ulterior de
Muzeul satului din București și una din 1805, toate avînd același tip de
plan, ceea ce confirmă frecvența lui. Ea se situează între variantele mai
vechi ale tipului cu trei încăperi: cameră de locuit, tindă și cămară. Vatra
pentru foc din camera de locuit a fost asociată cu cuptorul pentru copt
pîinea a cărui coș conducea fumul în tindă, de unde ieșea în pod. Ulte
rior alături de vatra veche, care a fost refăcută, a fost amenajat un
cuptoraș cu tablă de fontă, pentru pregătitul alimentelor și încălzit. Și
coșul acestuia a fost scos în tinda nelocuită. Aceasta nu are vatră pentru
foc, oferind doar un loc adăpostit de trecere în cele două încăperi folosite,
de păstrare a unor vase, unelte și chiar produse. în fațadă, peretele tindei
4 — Anuarul Muzeului etnografic
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și cămării nu este pe aceiași linie cu acel al camerei locuite, ci e mai
retras, oferind o mai mare lărgime pridvorului, numit în Maramureș
șatră, evidențiind prin diferențierea suprafețelor verticale masivitatea
grindei care îl închide în partea inferioară și conturul artistic al arca
delor evazate dintre stîlpii de susținere a fruntariului (fig.32, 35). Odată cu
casa a fost adusă și o stupină, care era lipită de ea, în completarea laturei de vest fiind trei pereți de bîrne mai subțiri, cu acoperiș de draniță
ce proteja stupii, înșirați pe polițe. în anul 1965 s-au adus și reconstruit,
pe planul curților duble maramureșene, o fîntînă cu roată, o cămară, o
colejnă și un coștei pentru păstratul porumbului în curtea casei; o șură,
un „șop“ pe 6 stîlpi, un șop pe 4 stîlpi, o budă, cotețe pentru porci și păsări,
o fîntînă cu cumpănă în ocolul vitelor (fig. 33). Curtea este împrejmuită
cu gard de nuiele, cu împletitură artistică în trei cununi, streșinit și aco
perit cu draniță pentru a i se asigura o mai mare durabilitate, făcut așa
ca la Berbești. în completarea porții masive de stejar din fața casei, pe
care se reliefează ornamente în funie groasă, a fost adusă o a doua poartă,
la intrarea în ocolul vitelor, înfrumusețată si ea cu motive tradiționale
(fig- 34).
Gospodăria din Bedeciu, raionul Huedin, reg. Cluj, va reprezenta o
zonă în care componentele sînt mai restrînse. Casa reprezintă un tip
foarte frecvent în trecut nu numai în Depresiunea Călățele, ci și în satele
românești și maghiare din zona Caiafei, împrejurimile Clujului și Cîmpia Transilvaniei. O parte din aceste case au fost construite chiar de lo
cuitorii de aici, dulgheri renumiți în trecut, care au construit case din
lemn procurat de proprietari ori procurat de ei și vîndute în zonele men
ționate14. Casa nu este datată, dar planul ei se situează între cele mai
vechi, casa cu tindă fără vatră de foc. Este o formă intermediară între
tipul inițial, străvechi, cu o singură încăpere și casa cu două camere folo
site prin prezența vetrelor mai simple sau mai evoluate pentru foc. La
casa din Bedeciu vatra obișnuită pentru încălzit și pregătitul alimentelor,
din camera locuință, este asociată cu cuptorul pentru copt pîinea, ca și
la casa din Maramureș. Un coș conduce fumul în tindă, sub o băbură,
un cotlon, pentru a nu scăpa scînteile la acoperișul de paie. în evoluția
planului etapa următoare a fost mutarea cuptorului în tindă, iar prin
scoaterea lui și de aici s-a ajuns la casele cu două ori trei încăperi, con
struite în timpuri mai apropiate de către bedeceni, atît pentru ei, cît și
pentru tot mai puținii clienți din alte sate.
Gospodăriile tradiționale specifice Cîmpiei Transilvaniei au avut com
ponente numeroase, a căror număr surprinde deoarece pădurile au fost
rare în cuprinsul ei, iar lemnul pentru construcții s-a procurat greu. Insu
ficiența lui se răsfrînge în tehnicile folosite la diferitele construcții, —
14 Kos K. Centrul de dulgheri Bedeciu, în Activitatea muzeelor, Cluj, 1956,
p. 159—179.
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Fig. 33. Gospodăria din Maramureș.

52

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Secția în aer liber a muzeului

53

Fig. 34. Una din porțile gospodăriei maramureșene.
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Fig. 35. Casa din Berbești, detaliu.
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lut, împletituri, blăni în loc de grinzi etc. în secție este în curs de recon
struire o gospodărie de la Geaca, raionul Gherla, reg. Cluj, unde s-a păs
trat mai bine tipul specific „grînarului“ Transilvaniei. în anul 1965 s-au
achiziționat și reconstruit șura, grajdul, cotețul pentru porci, cotețul pen
tru păsări, găbănașul pentru păstratul cerealelor și o fîntînă cu cumpănă
(fig. 36). în anul 1966 vor fi achiziționate restul construcțiilor și obiectele
din inventarul casnic și gospodăresc. _Jn Cîmpie, spre deosebire de alte
zone, șura s-a menținut ca o construcție aparte, deschisă, păstrîndu-și
funcțiunile inițiale de adăpost pentru cereale și loc de îmblătit. Odată cu
intensificarea agriculturii, cerealele s-au clădit în stoguri, iar în șuri s-au
îmblătit, s-au adăpostit uneltele agricole, mijloacele de transport, furaje
în timpul iernii etc. O construcție aparte este grajdul, asociat în cele mai
multe părți cu șura. Aici are, de obicei, pereți din blăni groase strîns
încheiate între stîlpi fixați în tălpi și cununa acoperișului scund de tres
tie, ca și a celorlalte construcții. Alături de el este cotețul pentru porci
și cel pentru păsări, o împletitură conică de nuiele lipită cu pămînt. Con
strucțiile economice sînt dispuse în șir, în fața casei, astfel fiind mai ușor
accesibile și supravegheate.
Casa secuiască din Cașin-Imper, raionul Ciuc, reg. Mureș-Autonomă
Maghiară, este cea mai veche construcție datată din secție (fig. 37). A
fost făcută în anul 1678, după cum reiese din inscripția de pe o grindă
longitudinală din casa mare (fig. 38). Ea se încadrează în tipul de planuri
cu două încăperi locuite, una mai mare, de paradă, cu un mic alcov și
o a doua mai mică, retrasă în fațadă, pentru a lăsa loc unui mic antreu,
închis cu scînduri, unde sînt ușile de acces și gura podului. în camera
mare este o vatră scundă pentru foc, deasupra căreia e o camniță de
cahle. în camera mică nu s-a păstrat vatra inițială de gătit și încălzit.
Pereții construcției sînt din lemn rotund de brad în care sînt ținte ce
țin lipitura de pămînt, văruită. Alături de casă vor fi aduse construcțiile
specifice gospodăriilor secuiești.
Alături de gospodăria din Cîmpia Transilvaniei va fi amplasată o
gospodărie care va reprezenta una din cele mai vechi și importante pod
gorii transilvănene, care se întinde din spre Aiud spre Alba Iulia. în com
ponența ei, la anexele și uneltele obișnuite, se vor adăuga cele folosite
în viticultură, pentru prelucrarea și păstrarea produselor. Uneltele și ins
talațiile folosite pentru uscarea și prelucrarea fructelor, — mere, pere,
prune, cireșe etc,, — vor întregi gospodăria din Țara Zărandului, o veche
și importantă regiune pomicolă. Ea va fi amplasată alături de cea viti
colă, din podgoria Alba Iulia.
Organizarea sectorului și reprezentarea principalelor zone etnogra
fice din Transilvania cu gospodării mai vechi ori mai noi impune o pla
nificare a achizițiilor în așa fel ca să se aducă mai curînd cele din zo
nele în care procesul de înoire a satelor se desfășoară într-un ritm mai
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Fig. 37. Casa de la Imper, raionul Ciuc, reg. Mureș Autonomă Maghiară.
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Fig. 38. Detaliu ornamental și data construirii casei de la Imper.
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Fig. 39. Complexul pastoral de la Sălciua, reg. Cluj.
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accentuat, rămînînd pentru mai tîrziu cele în care ritmul transformărilor
este mai lent.
O anexă a acestui sector o vor constitui construcțiile pastorale, ce
vor fi amplasate în cadrul gropii din colțul de sud-vest al terenului, des
părțite de restul construcțiilor printr-o denivelare. în subsector a fost
adus deja un mic complex pastoral de la Sălciua, raionul Cîmpeni,
reg. Cluj, format dintr-o colibă mică de bîrne, în care s-a prelucrat lap
tele, s-au păstrat produsele și alimentele, un staul mutător, cu care s-au
fertilizat ogoarele cultivate în sistem bianual și un adăpost individual,
numit crambă, pe tălpi de sanie pentru a putea fi tras după staul, în
care dormeau fetele ori femeile bătrîne, cărora le revenea paza animale
lor, în zona de agricultură montană în terase, în care este situată comuna,
cunoscută sub numele de Mocănimea Munților Apuseni (fig. 39). în com
pletare vor fi aduse alte cîteva construcții pastorale, din zone în care ocu
pația a fost mai intens practicată. Seria lor se va încheia la marginea
tipurilor de gospodării, cu casa cu ocol patrat.
Selecționarea și achiziționarea exponatelor necesită minuțioase cer
cetări zonale, pentru identificarea tipurilor mai reprezentative de case și
construcții anexe contemporane lor. în achiziționarea lor s-a avut în ve
dere nu numai valoarea lor documentară, ci și starea în care s-au păstrat.
Au fost preferate cele mai solide dar mai scumpe, în locul celor mai
slabe și mai ieftine. Cele cu inscripții în care au fost consemnate numele
meșterilor ori proprietarilor, anul cînd s-au construit etc., au fost prefe
rate celor nedatate.
Realizarea celor două sectoare impune eforturi deosebite din partea
colectivului și un sprijin material susținut, deoarece nu peste multă
vreme nu vom mai avea ce achiziționa de prin sate, cu excepția celor
din zonele muntoase, unde vor supraviețui mai mult monumentele de
cultură, care formează exponatele de bază ale secțiilor și muzeelor în
aer liber.
Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei, prin ori
ginalitatea și valoarea științifică a exponatelor va oferi oamenilor muncii
din Cluj și numeroșilor vizitatori din țară și străinătate a acestui impor
tant centru cultural, un cadru instructiv și educativ, iar specialiștilor un
loc unic de documentare asupra culturii populare transilvănene. Ea va
întregi unitățile cu acest profil, existente sau în curs de organizare în
patria noastră, în Dumbrava Sibiului, la Golești, la Bran etc. Colectivul
muzeului privește cu mult simț de răspundere organizarea secției, acțiu
nea fiind cunoscută și în afara hotarelor țării, fiind popularizată de nu
meroși specialiști care au vizitat-o deja, făcînd aprecieri favorabile atît
asupra planului de organizare, cît și asupra valorii documentare a expo
natelor.
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Bajiepuy Bymypa, KjiyMc.

OTflEJI nOß OTKPbITbIM HEflOM STHOPPAOIÎHECKOrO MY3EH
TPAHCHJIbBAHUn
(KpaTKoe coflcpsKamie)

Bonpoc o co3flaHHii npn pTHorpafJninecKOM My3ee TpaHcnjibBaHmi
OTflejia non oTKpbiTbiM HeôoM, b Kotopom coxpaHHJiiicb 6bi Haiißojiee xapanTOpHbie naMHTHHKM HapOflHOii apXMTeKTypbl, 30HajIbHbie X03HIICTBa, Kpt'CTbHHCKIie 30Ma H KpeCTbHHCKOe TCXHIIHHCKOe oßopy^OBaHHe, B03HIIK eipe
copoK jicT TOMy Ha3aa; bo BpcMH yqpevKßeHiiH 3Toro My3en, b HHBapo 1923
rofla. B 3T0M HanpaBJicHiiH nepBbiM HOCTumeHiieM hbjihctch npnoßpcTem-ie
K 11 anpean 1929 ro^a ynacTKa 3cmjih b6jih3h ropo^a c njionța^bio 75 ra.
B TGBCHiie Toro Mte ro^a 6mji nepoBe3CH n BoccTaHOBJieH Ha 3tom ynacTKc
3CMJIH Hom H3 BHflpbi, paöoHa KbiMnemi, oßjiacTH Kjiynt. 3tot hom hbjihCTCH XapaKTOpHMM 30HaJIbHbIM TH HO AI flJIH BTOpOH nOJIOBHHLI npOHIJIOrO
Bena. 1Io3m;o ßbijiii nepoBeseHM 113 Tcjihio, oßjiacTH KjiyjK, hom, capaii
113 CTatibi h TpoöHoii KpecT ns JlyninH. llpn bccx xonaTancTBax fliipeKTopa
*H
My3c
r npo^eccopa PoMyjiyc Bvh, HHiipnaTiiBa KOToporo Hanuia ceße noHHcpjKKy co CTopoHM yncHLix Tex BpcMeH, ocoßeHHO co CTopoHbi npotjieccopa
Emiijib PaKOBiiup h T. BbipcaH, b TorjjaniHHX ycnoBiiHX HeJiB3H öbijio
CflCJiaTb ÔOJIBIIIC.
B roflbi HapoflHOÖ HeMOKpaTHHecKoii BJiacTH, nocjie oSbchhhohhh
KJiyiKCKiix BTHorpa^HHecKHX KOJiJieKițiiii, nocjic peopraHii3apHH CKJiaflOB h
opraHH3aii,HH ochobhoh BBiCTaBKH, ynpaBJieHiie My3en oßpaTHJio CBoe
BHIIMaHIIC Ha Bonpoc O pa3BHTHH OTflCJia nOfl OTKpbiTbiM HeßOM, B KOTOpOM
TOJIbKO HOM H3 BHHpH OCTajICH HCpa3pyiHCHHbIM BO BpeMH BOHHH.
MecTHOCTb, Ha3tiBaeMaH Xoh, npoHnoHHTaeMoe MecTO TpyHHiijnxcH ropona
Kjiynty pjifi SKCKypcnß, cboch njioipaHbio h pa3Hoo6pa3HOCTbio npenCTaBJIHC'T IHHpOKHe B03M0ÏKH0CTH H™ pa3HTHH 3T0r0 OTfleJia.
Ilpn co3naHHH 9Toro OTHeJia 6hji npenycMOTpeH pan Hero CMeinaHHbiii
npo(|)Hjib, ho He Gbi.t pa3pa6oTaH KOHKpeTHbiö najiH ero opraHH3an,HH.
B 1956-58 rr. Gliji pa3paßoTaH TeMaTHHecKHH njiaH OTflejia h Gbiji hocthrHyT 3aMenaTejibHHH ycnex b ero pa3BHTHH npnoßpeTeHHCM TOJiien hjm
H3MenbneHHH 3ojiothochmx pyn H3 BynyMa, oßaacTH Knym, ceKeficKoro
HOMa H3 KaniHH ÜMnepa, BeHrepcKoö aBTOHOMHOH oßjiacTH Mypem,
HpoßnjiKH HJisi MacjiHHHbix ceMHH H3 CapTonia, oÖJiacTH Kjiy?K, npecca hjih
Macjia H3 üoinarH, oßjiacTH KnysK, nacTymecKHX nocTpoeK H3 Cannnya,
oßjiacTH KjiyiK, MeJibHHițbi c kobihcbbim KoaiecoM H3 Boypapn, oßjiacTH
BaHaT, BajiHjibHOH ManiHHbi h^h cepMHrn H3 3arpu:, oßjiacTH KjiyiK, Ky3HHHbi H3 PnMeTH, oßjiacTH KjiyïH, HOMa H3 BepßeniTH, oßjiacTH MapaMypem
HOMa 113 Beneny, oßjiacTH Kjivi-k, h cßopKoö Ha btom ynacTKe npnoßpcTeHHoro b 1951 rony BiiHorpanHoro npecca H3 Moihhm, oßjiacTH BpamoB.
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ÜMea
b BHjțy njioipajțb u pa3Hoo6pa3HocTb BeweabHoro yuacTKa,
6mjio peinCHO co BpeMCHeM opraHH3OBaTb komiltokc non otkpmtmm HeSoM,
KOTopbiö Mor 6m npencTaBJiHTb mupoKue bo3mo?khoctii pjin nOKVMeirrapuu b oßjiacTH HapopHOÖ KyjibTypbi cbohmh TpannpnoHHMMH TnnaMii
X03HÜCTB HJIM ROMOB C OÖbIHHMM HHBCHTapeM, naMHTHHKaMH HapOJțHOft
apxnTeKTypM, xpoHOJiornnecKHMM Tnnao h 3OHajibHMMii BapuaHTaMu 060pynoBaHMH p:iH nepepaßoTKii pa3JiuHHbix H3pejinn n MaTepuaaioB, cbohmh
KycTapHHMii MacTepcKUMM M3 cnepuajin3npoBaHHX pepeBeHb, nojicBMMii
ceJibCK0X03HHCTBeHHbiMn n nacTymccKHMH nocTpouKaMH, KOTOpbi CMorjin
6bi HJiJirocTpnpoBaTb HeKOTOpbie nojioîKnTejiBHMe pe3yjibTaTM npou3BopuTeJibHon neffreJibHOCTii, K0HKpeTH3upoBaHHMe b cnepn^nHecKux TpaHcnjibBaHCKMX pa3HOBHHHOCTHX HJIH nOpOJțax paCTeHHM II ÎKHBOTHMX.
Bmjio peineHO crpynnnpoBaTb SKcnoHaTH no (JyHKițnoHajibHMM KaTcropiiHM b oTneJiLHbix ccKTopax: 1. 3oHajibHbie Tunbi xo3hhctb ii naMHTHiiKOB HapoflHon apxiiTeKTypbi; 2. KpecTbHHCKoe TexHnnecKoe oßopypoBaHiie m KycîapHbic MacTepcKiie. rpynnupoBKa 3KcnoHaTOB no KyjibTypHMM
30HaM, b MejibKiix aHcaMÔJinx nocTpocK n oßopynoBamin, npnBejia k
paccenBaHino HOKOTopbix TimoB, noKyMCHTajibHoe 3HaqeHne KOTopbix moîkho BbiHBUTb TOJibKO nocjienoBaTCJibHbiM npcflCTaBjieHiieM. KpecTbnHKoe
TcxHiiHecKoe oöopynoBamie, cejibCKoxo3HftcTB0HHHc ii nacTyniecKiio nocTpoöKM cTajin 6bi HesHaniiTejibHbiMii nonojiHiiTejibHMMii MaTcpnajiaMii k
SOHaJIbHHM KOMnJieKCaM.
TpynniipoBKa no (^yHKipiOHajibHMM KaTeropiinM npcnocTaBJineT înnpoKue B03M0JKH0CTII nan paccTaHOBKii 9KcnoHaTOB Ha ynacTKax. TIpu
npnoßpeTeHMH xo3Hiictb Haine BHUMaHue ßyjieT HanpaBjiHCbca k 30HaM,
rjțe 3TII XO3HHCTBa HOCHT ÔOJICC HCHHH CnepM^MMCCKMÜ MCCTHHÜ XapaKTep.
rpynnnpoBKa OKcnoHaTOB no (JiyHKpiioHajibHbiM KaTeropiiHM pajia
BO3M0JKHOCTB pa3JIHHHOH paCCTaHOBKII HX B paMKax TOMaTCHeCHIIX CCKTOpOB.
JJ,jih nopBoro ceKTopa Smia ocyipecTBJieHa 3OHajibHaH nocjiepoBaTejibHOCTb
b penii, HTo noMoiKCT BbiHBUTb Kau cnepu^uHecKue, Tau n oôipiie mcmchtei
b opraHH3apuu xo3hhctb, b HJiaHiipoBKC h apxuTeKType pepeBeHb, xo3HMCTBeHHblX nOCTpoeK, BO BHyTpcHHeblÜ OÔCTaHOBKC flOMa H T.n. fljIH CCKTOpa
KpeCTbHHCKOrO TCXHHHeCKOrO OÔOpynOBaHHH M KyCTapHHX MaCTepCKHX 6bIJia
ocyipeCTBJieHa rpynnupoBKa no $yHKiyioHajibHbiM TunaM, no BnpaM cbipbn:
pepeBo, rjiuHa, ceJibCK0X03HÔCTB0HHbie nponyKTbi, MeTajiJibi u t. n. B paMKax
KajKHon rpynnH thiim hjhi sapnaHTH, paccTaBJieHbi b penn b xpoHOJiornHecKoü nocjiepoBaTHJibHOc™, HannHaa c npocTMx, 6oJiee CTapuix.
Hpu pa3BUTun oTpejia nop otkphtmm HeoôoM Haine BHUMaHue HanpaBMJiocb k oôopynoBaHUK), KOTopoe M3-3a HenpuMCHeHMH b nocjiepHeeBpeMH,
KaK, HanpuMep, CTapne npeccM n T.n., movkot ucHe3HyTb coBceM.
CeroflHH, Korna b opp-jie HaxopmcH pBappaTb ceMb OKcnôHaTOB c 24
XO3HHCTBeHHMMH nOCTpOMKaMH, yJKe HaMeuaiOTCH OHepTaHMH KaK ceKTopa
3OHajIbHMX THnOB X03HHCTB, T3K M CeKTOpa KpeCTbHHCKOrO TeXHHHeCKOTO
oßopypoBaHUH. B nepBOM ceKTope HaxopHTCH 7 aKcnoHaTOB cl9 xo3HôCTBeHHHMH nOCTpOÖKHMa; BO BTOpOM — 20 BKCnOHaTOB C 5 XO3HUCTBeHHNMH
nOCTpOflKaMM.
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CeKTop 30HajibHHx TnnoB xo3hhctb h naMHTHHKOB HapoflHoii apxiiTeK
Typu HaxojțncTH b peirrpo oTpena, rpe noHBa öoaee poBHa. Ilpn Ha3HaneHHH
y’iaCTKOB PJIH pa3JIMHHMX CeKTOpOB MH HMC.THI B BMJjy TpeÖOBaHHH, npeflT>HBjieHHbie 3KcnoHaTaMH, KOTopue aojiîKHM nepeBe3Tn b 3th ceKTopu. B cjiynae
9Toro ceKTopapaccTaHOBKa nocTpoeK, flBopoB, Tpaccti noceTHTejieâ, BM3Bajia
HeoSxoflHMOCTb BHÖopa öonee poBHon noHBu. YnacTOK BToporo ceKTopa
HBjiaeTCH Öojiee hcpobhmm, ho 3pecb HepoBHOCTb b öojibinnHCTBe cjiynaeB
oßjierqaeT paccTaHOBKy ancnoHaTOB, Kau 3to cjiyanjiocb c oöopypoßaHHeM
h ycTaiiOBKaivni; npHBopHMMMH b pencTBiic riippaB.:ni’iecKHMii KOJiecaMH.
B peHTpe nepßoro ceKTopa bo3bmchtch HecKOJibKo HCTopHHecKHx na
MHTHHKOB HapopHOH apxHTeKTypbi — Tpn pepeBHHHbix pepKBH —, KOTopwe
öypyT noKa3biBaTb noceTHTejiHM BticoKoe MacTepcBO KpecTbHHCKHX MacTePOB nponiJIHX BeKOB. 3th naMHTHHKH HapOflHOH apXHTeKTypbl BHpeJIHIOTCH
CMeJiMM npo^HJieM nocTpoeK, HCKycHHM TexHimecKHM BunojiHeHHeM h
MaCTOpCTBOM OpHaMßHTaiJHH. Ü3 TpOX naMHTHHKOB, npepyCMOTpeHHblX
TeMaTHHecKHM njiaHOM, pßa yaw HaxopncTH b OTpene: pepKOBb — HCTopnaecKHH naMHTHHK H3 Knpajiema, nepeBe3eHHaH b 1964 ropy h pepKOBb-HCTOpHHeCKHH naMHTHHK H3 IleTpHHPyJI Mape, peKOHCTpyKpHH KOTOpOH
HanHeTCH BecHoii 1966 ropa. 3th naMHTHHKH ömjih nepeBe3eHM b Ham
OTpeJi YnpaBjiemieM WcTopHHecKHx üaMHTHHKOB TocypapcTBeHHoro komhTeTa CTpoHTeJibCTBa, apxHTeKTypbi h cncTeMaTH3apHH b ByxapecTe. TaKHM
o6pa3OM BnmeyKa3aHHoe ynpaBJiemic OKa3ajio 3HamiTejibHyio noppepîKKy
HanieMy My3eio b opraHH3apHH OTpejia h nepeBe3Jio oneHb peHHbie 3KcnoHaTH, peKOHCTpyKpHH KOTOpMX TpeÖpeT BaïKHMX peHCHÎHMX CpOpCTB.

IlepBoe XO3HHCTBO, nepecTpoeHHoo b oTpene, sto xo3hhctbo H3 MapaMyperna. JJom, nocTpoeHHbiö b 1795 ropy, nepeBe3eHHbiö paHbine b Hani
OTpeJI, ÖLIJI pOnOJIHeH CnepHI^HHeCKHMH PJIH paHHOÖ 30HH X03HHCTBeHHbIMH
nOCTpOHKaMH B. 1966 ropy Mbl ÖypeM ponOJIHHTb X03HHCTBeHHbIMH nOCTpOHKaMH pom H3 Bepeay, panoHa XyepnH, h pom H3 KacHHa — ÜMnep, paöoH
MyK, SypeM MOHTHpoBaTb xo3hhctbo H3 fljKaKa (KOTopoo öypeT npepcTaBjiHTb b OTpejie TpaHCHJibBaHCKyio paBHHHy) h nepeße3eM b OTpeJi xo3hhctbo
h3 Anöa K)jihh. IlpepycMOTpeHo nepeße3TH b ceKTop okojio 20 xo3höctb.
CeKTop KpecTbHHCKoro TexHHHecKoro oöopypoßaHHH h KycTapHbix
MaCTepCKHX HaXOPHCTH Ha BOCTOHHOH, ÖOJiee pOBHOH, HaCTH 3eMe<HbHOrO
ynacTKa. Ha ckjioho yaacTKa hbxophtch pBa OBpara, koto paie hbjihiotch
nOpXOpHipHM MeCTOM pjIH TeXHHHÜCKHX yCTaHOBOK, npHBOPHMbIX B peÖCTBHe
rHppaBjiHnecKHMH KOJiecaMH. Mempy othmh ycTaHOBKaMH hjih B03jie hhx,
b penn, öypyT HaxopHTCba KpecTbHHCKHe MacTepcKHe, cnepHajiH3HpoBaHHMe
B nepepaÖOTKe pa3JIHHHHX B HPOB CbipbH (KOJieCHHKH, CKOpHH-KH, nJIOTHHKH,
roHHapu, ht. p.). THnM toh æe KaTeropnH öypyT HaxopHTbcn b peHH b xpoHOJiornnecKOH nocnepoBaTejibHOCTH, HamiHaH c öonee npocTtix h KOHnaa
Öonee coBepineHHbiMH, HJijnocTpnpya tbkhm oöpa3OM pa3BHTne tcxhhkh
nepepaöoTKH paHHoro cbipba.
B ceKTope öypyT HaxopHTbcn cjiepyioipHe nina yraaHOBOK h MacTepckhx:
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1. YcTaHOBKii ii MacTepcKHe ;i-tih ncpepaÖOTKii pepeßa.
2. YCTaHOBKH II KpeCTBHHCKIie MacTepcKHe flJIH OÔpaÔOTKII IlțepCTHHBIX
TKaHeÖ II K0MÎH.
3. KpecTbHHCKHe MacTepcKHe pjin oGtoceiBarnin KaMHH.
4. KpecTbHHCKiie roHnapHbie MacTepcKHe.
5.
HCCKOH
6.
7.

KpecTbHHCKiie ycTaHOBKii n MacTepcKHe rjih nepepaöoTKii MCTajiJinpyflM II MCTaJIJIOB.
YcTaHOBKii flJIH nepepaÖOTKII CenbCK0X03HIICTBeHHbIX npOflyKTOB.
, l.pyiiic ycTaHOBKii h MacTepcKHe.

1. B rpynne ycTaHOBOK yin nepcpaßoTKii flepeßa HaxopHTCH necnomibnan paiwa pjih ii3roTOBJicHiin aocok ii3 ccjia BoTiraa, oßjiacTii Mapaaiypem,
MacTcpcKan KOJiecHiiKa ii3 Toro jkc ccjia n poM ira 3anapHbix PyMBiHCKiix
rop, ns cena Bnppa, b KOTopoM ßypcT iipepCTaBJiHTbCH pcMccjio iiraoTOBJiemiH
nepeBHHHMX cocysoB. 3to pcMccjio b nponiaoM hhtchcmbho npaKTiiKOBajiocb b 9T0M ccjie ii b coce^Hiix ccjiax. ,l.m floiiojineriiiH Ham Myseß nepeBC3CT hcckojibko MacTcpcKiix HB coji, cnepHajinsiipoBaHHbix b nepepaßoTKii
HepcBa.
2. B rpynne ycTaHOBOK jyiH oßpaßoTKH mepcTHHbix TKaneß HaxopncTH
Tpii th na MejiBHHp-cyKHOBaJieHb jțjifl cepMnrn; opna c naKaoHHHMH MOJioramii, na FjiaflHa PoMbina, oöJiacTH BaHaT, opHa c MOiioTaM, ypapHioipiiMn
noHTii ropiiBOHTajibHO o iKOJioß c ccpMnron, 113 cena Bypypaca, oonacrn
Kpnniana, n TpcTbH c mojiothmh c ropH3OHTajiBHbiMH pyKOHTKawn ii3 ccjia
3arpa, oßnacTii Knym. B ponoJiHeiiHe My3eß nepcBcseT h npyriie ycTaHOBKii,
npiiMOHHCMwe b oßpaßoTKe oßbiHHbix KpecTbHHCKHx inepcTCHbix TKaHoii,
eyKHa HJIII KOBpOB, a TaKJKe MOXHaTLIX H BOJIOCHCTblX, HanpiIMC'P; TK8H0ß
113 MapaMypeina iijih (Jarapaina. TaKHie My3eii nepeBC3eT b OTjțcji h pßa
flOMa CKOpHHKOB CO BOOM IIHBCHTapCM II Cnen,H(J)HHeCKHMH H3JțejIHHMH.
3. OßTecbiBaHiic KaMHH ßuno ßonee peflKHM pcMecnoM, ho oneiib
BaiKHbiM. B OTjțcjie HaxoflHTCH 30M KaMCHOTOca H3 ccjia AjiMamyji Mape,
oßjiacTH XyHefloapa. Bo3Jie 9Toro flOMa, b capae, 6ypyrr BbiCTaBJiHTbCH bcc
CTaflHH OÖpaÖOTKH KaMHH JJ.JIH CTapHHHLIX nepeHOCHBIX nCHOH, a B CCHHX fl,OMa
— CTajțHH oßpaßoTKM KaMeHHbix njiMT fljiH nenemiH cjioeHoro nnpora ii paßoHMH HHCTpyMCHT 9Toro pcMcena. My3eß noJiyniiT MacTepcKyio M3 Hiiney,
OÔJiaCTH KjiyiK. Himey ßblJI CaMbIM 3HaMCHHTbIM HCIITpOM H3rOTOBJICHHH
JKepHOB flJIH pyHHLIX MCUbHMIț 11 MejIbHHU,.
4. KpeCTEHHCKHC TOHHapHblC MaCTepCKMe HBJIHIOTCH ßOJiee HOBbIMH,
ian KaK 9T0 peMecjio oBbihho npaKTHKOBanocb b oahom h3 noMeipeHnß
JKMJioro flOMa. B OTpeji ßmjio nepoBe3CHO pßa poMa roHnapoB co boom iihBeHTapeM, Haiman c HHCTpyMCHTa pjiH MraoTOBJieHiiH ropniKOB h KOHnaa
HCKopaTHBHMMH npepMCTaMii noMeipeniiß; ojjmh poM M3 JlexencHH, oßnacTH
KpninaHa, b KOTopoM H3r0T0BJiHJiacb KpacHaa Herjia3npoBaHHaa KcpaMiiKa h BTopoö H3 TKocchhA Bbiprayjiyß, oßjiacTH Kjiyma, b KOTopoM M3roTOBJiHJiacb nepHan jioipeHaa KepaMHKa. Bo3Jie 9thx jjomob HaxopaTCH nocTpoßKH, b KOTopbix oßopypoBaHbi nenn RJiH oßiKHraHHH ropniKOB. Bth nenn
6hjih BOCCTaHOBjieHH jiyqniHMH MacTcpaMH 9thx flßyx een.
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5. Phh ycTaHOBOK n MacTepcKiix jțjin nepepaßoTKn MeTajiJioB n py^H
OTKpblBaeTCH MeJIBHHpeH-flpOÔnJIKOÜ C MOJIOTaMH flJIH M3MeJIbHeHMH 3OJIOTOHOCHon pyflM. 9ra MeJibHHpa-apoÔHjiKa ßbijia npnoßpeTeHa b ccjic BynyM,
b Lțapa AGpyayjiyfi, rjțe b npomioM Haxoanjiocb cBbinie 500 ycTaHOBOK
TaKoro Tnna. B6jim3m HaxoflHTCH /jBe Ky3HMpbi, o^Ha, 6ojiee npocTaa, m3
ccjia Bapsapiiii jțe Miijkjiok, o6jiacTH KpnniaHa, m b Hen M3roTOBJiHjiMCb
pa3jinaHbie ceJibCKoxo3MMCTBeHHi>ie n flOManiHne opyflna, a BTopaa, m3
PiiMeTH, oßjiacTn Kjiyaî, ßojiee coBepineHHaH, c jțByMH rnflpaBjinHecKMMn
KOJieCaMH, M3 KOTOpblX OJțHO npMBOßMJIO B fleMCTBHe MaCCHBHblM MOJIOT, a
BTopoe npnBOflHJio b jțeMCTBne Ky3HeHHbie Mexa.
6. YcTaHOBKH SJIH nepepaÖOTKM CejIbCKOXO3HHCTBeHHbIX npoayKTOB
— caMbie pa3Hoo6pa3Hbie no Tnny n ßojiee aacTO BCTpenaioiUHecH. IlepByio
rpynny o6pa3yioTMeJibHnițBi. B ceKTope nona Haxo^MTCH tojibko o^na MenaHnița c ropn30HTa<jibHMM KOJiecoM, c TypßnHoö, M3 Boyrțapn, oôjiac™ BaHaT,
n oHa HBJineTcn nepBOHaaajibHbiM TiinoM MejibHHij, npnBOflHMbix b HeßcTBne
npn noMonțn rnapaBJiMHecKnx KOJiec. Biopyio rpynny oôpa3yiOT npeccu
3JiH MacJia. B OT/țene Haxo^HTcn rjiaBHbie mna CTyn n npeccoB: CTyna c
MOJiOTaMH, npnBOflMMan b ^cmctbiic HoraMn, n npecc c bmhtom m3 IIpeyTnca,
oßjiacTM KpnmaHa, cïyna c BepTHKajibHMMn MOJiOTaMn, npnBOflMMan b
^encTBne pyaiibiMH KOJiecaMM m npecc, npMBOflMMHH b jțencTBne BepTHKajibhmmm KjiHHbHMH, M3 IIpyHflyji Baiprayjiyö, oßnacTM K.jiym; npecc c MOJioTaMH, noHBemeHHUMM Ha/ț ycTaHOBKon, M3 Iloniara, oßnacTM K.;iym, CTyna
co CTpejiaMH, npMBOflnMan b jjeiicTBMe rnflpaBJinaecKnM kojiccom h npecc
C BMHTOM M3 IIIapT3ni, OÖJiaCTM KjiyîK, yCTaHOBKa ftJIH 3po6eHHH CCMHH
c KaMeHHbiM KOJiecoM b noJiyupyrnoM mojioße n npecc c BepTnnajibHHMM
KJiMHbHMM M3 AjiManiyji Mape, oßnacTM XyHe^oapa, h ycTaHOBKa 3.11H
flpOÔjieHMM CeMHH C KaMeHHMM KOJiecoM H KpyrJIHM JKOJIOÖOM ii npecc c
BMHTOM H KOJieCOM.
7. My3eö npnoßpeTaeT n jipyrne flonoJiHMTeJibHbie ycTaHOBKM k ßojianniM rpynnaM mjim npnMeHHeMbie b nepepaöoTKe npyrnx MaTepnanoB n
CbipbH tom ;kc KaTeropnß mjim 6jim3khx no pojțy KaTeropnö. PpyrniM nepepaöoTKM CbipbH, nponcxoflHiijero mb neap 3eMJin, MeTajiJioB n rjiMHM, ßyflyT
flonoJiHHTbCH nenaMM flJiH ooimiriHMH M3BecTH, fljiH'sn3roTOBJieHMH jțpeBecHoro yriiH n t. n.
CerojțHH, Kor^a, b cbh3m c iisMcneimeM o6pa3a jkh3hm KpecTBHHCTBa,
TpaflHIțMOHHEie TMnbl flOMOB H KpeCTbHHCKMX TeXHMHeCKMX ycTaHOBOK ncne3aioT, nccjieflOBaHne, npnoßpeTeHne n coxpaHeHne ßojiee xapaKTepHbix
TnnoB CTajio rnaBHon saaanen Hainero njiaHa paßoTbi. Pa3BMTne OT^ejia
non OTKpbiTMM hcoom Hainero My3en TpeßyeT He TOJibKO TiițaTeJibHbix MCCJieHOBaHHH n npnoßpeTeHMH, ho m mx corjiacoBaHnn c paßoTawin jțpyrnx My3eeB
mjim OTflejioB Torô îKe npotJinjiH. 3to oßecnemiT coxpaHeHne ßojibine TiinoB
n BapnaHTOB, npe^CTaBJieHne ßojibine cnepnajin3npoBaHHHXcejin peMecen.
CnHTeTHHecKne BMcraBKii My3eeB c pc'Cnyß.niiKaiiCKMM xapaKTepoM ÖyayT
BbIHBJIHTb eflHHCTBO ■ OCHOBHOTO $OHfla HanieM HapOJJHOM KyjIbTypbl, a
anajiiiTiiHecKiie BbicTaBKn ceKpnö c oöJiacTiibiM xapaKTepoM öv^vt bbihbjihtb
npopecc aii(f)(f)epcnnnpoBamiM n oßoraiyeHMH bo BpeMeHM KyjibTypHoro
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coKpoBiința. B roflti HapoflHO-AeMOKpaTimecKon bjibctm hjih My3eeB 6bijiii
coBjțaHM GjiaronpiiHTneinuiie ycJiOBMH nan hjih iiccjiejțOBaHHH, Tau h hjih
coxpaneHMH 6oJiee ițeHHHX c HaynHon tobkh 3pcHi«i jțoKVMeiiTOB b koji.jieKițHflx b noMeiițeHiiHX h noa otkpmtbim HeôoM.

CI1HCOK HJIJHOCTPAUHft
BoccTaHOBJieHHe AOMa ii3 cejia Bnjipij b 1929 roAyYcTaHOBKH h MacTepcKHe fljiH nepepaöoTKH AepeBa, MeïajwiOB h cyKHa.
JleconiMbHaH paMa H3 ce.na BoTH3a, oÖJiacTH MapaMypem.
MejibHnn.a-cyKHOBa.nbHH H3 cejia TjiaAHHa-PoMbiHS, oßjiacTH BaHaT
MejibHHua-cyKHOBajibHH c mojiot3mh h3 cejia 3arpa, oßjiaCTH Kjiysc.
Ctbahh H3roTOBJieHHH KaMneft aah nepeHOCHoii nenn b cejie ĂjiMamyji Mape,
oßjiacTH XyHefloapa.
Phc. 7. a[om roHnapa H3 cejia JlexeneHH, oßjiacTH KpHniaHa h aom roHnapa H3 cejia
JKoceHHH Bbipreyjiyfi, oßjiacTH KyiyxK.
Phc. 8. KepaMHKa H3 JlexeneHH.
Phc. 9. KepaMHKa H3 JlexeneHH.
Phc. 10. MejibHHua ajih ApoCjieHHH 3ojiotohochoh pyAbi H3 cea a BynyMa, pafioHa KmmneHH, oßjiacTH Kny>K
Phc. 11. Ilenb h Ky3HenHbie Mexa H3 cea a Bsp3apH, oÖJiacTH KpnmaHa.
Phc. 12. Ky3HHiia H3 cea a Phmcth, oöaacTH Kay».
Phc. 13. IlpHcnocoôJieHHe npHBOAa MOJiOTa Ky3HHu,bi H3 Phmcth .
Phc. 14. IlpHcnocoöjieHHe npHBOAa MexoB Ky3HHu,bi H3 Phmcth.
Phc. 15. Tpynna ycraHOBOK aah nepepaßoTKH cejibCK0xo3HHCTBeHHbix npoAyKTOB.
Phc. 16. PyqHan MeJibHHiia H3 PIpeyTHca, oônacTH KpHinaHa.
Phc. 17. Cryna c mojiot3mh H3 PIpeyTHca, ofijiacTH KpHmaHa.
Phc. 18. Cryna c mojiotom H3 AjiMamyji Mape, ofijiacTH XyHeAoapa.
Phc. 19. Cryji æjih BbiiKHMaHHH Bocnă H3 Csannya, ofijiacTH I<ny>K, h npecc c BepTHKajibHbiMH KJiHHbHMH H3 AaMamya Mape, oßjiacTH XyHe/țoapa, npecc c kjihhom H3
npyHAyJi Bbiprayjiyft, oöjiac™ Kay>K.
Phc. 20. Cryna co crpejiaMH h pyantiMii KojiecaMH H3 üpyHÄyji Bbipreyjiyfi oßjiacTH Kayar,
CTyna co crpejiaMH h THApaBAHnecKHM KOJiecoM H3 CapTsui, oôJiacTH f\ay>K.
Phc. 21. CTyna H3 IlpyHÂyji Bbiprayjiyfi.
Phc. 22. CTyna co erpeaaMH H3 CapTam.
Phc. 23. Flpecc c TapaHaMH H3 Flomara, oßjiacTH Kay>K.
Phc. 24. CTyna c KaMeHHbiM KoaccoM b nonynpyraoM HcoaoCe H3 AaMamya Mape, o6aac™
XyHeAoapa.
Phc. 25. CTyna c KaMeHHbiM KoaecoM b KpyraoM îKoaoôe H3 BomopoA, oöaacTH XyHeAoapa.
Phc. 26. Flpecc c >Kcae3HbiM bhhtom H3 BomopoA, o 6a acru Kaysc
Phc. 27. U,epKOBb H3 cejia Knpajiein, paôoHa BncTpHixa, oöaacTH Kaynt.
Phc. 28. U,epKOBb H3ceaa KHpaaem —■ opHaMeHTaabHbie AeTaan.
Phc. 29. BepKOBb H3 ceaa FleTpHHAyA Mape, pafioHa XyeAHH, oöaacTH I<ay>K.
Phc. 30. IJepKOBb H3 ceaa PleTpHHAya Mape — opHaMeHTaabHbie AeTaaH.
Phc. 31. Il,epKOBb H3 ceaa PleTpHHAya Mape — AeTajib.
Phc. 32. aIom H3 ceaa BepCeniTH, oôaacTH MapaMypem.
Phc. 33. Xo3hhctbo H3 ofiaacrn MapaMypem.
Phc. 34. BopoTa xo3hhctb3 H3 MapaMypem
Phc. 35. zIom H3 ceaa Bepßenmi, AeTaab.
Phc. 36. BoccTaHOBJieHHe xo35iHCTBenHbix nocrpoeK xo3hhctb3 H3 Teana, paöoHa Tepaa,
oôjiacTH Kayac, KOTopbie övavt npeACTaBJiHTb TpaHCHJibBaHCKyio paBHHHy.
Phc. 37. ZIom H3 cejia HMnep, pafioHa HyK, Abtohomhoh BeHrepcKoft oôaacTH Mypem.
Phc. 38. OpHaMeHTaabHan AeTaab h a^th nocrpoHKH aom3 h3 HMnep.
Phc. 39. nacTymecKHH KOMnaenc H3 ceaa Csannya, oöaacTH Kay».

Puc.
Puc.
Phc.
Puc.
Phc.
Puc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Valeriu Butură, Cluj

DIE FREILICHTABTEILUNG DES SIEBENBÜRGISCHEN
VOLKSKUNDEMUSEUMS
(Auszug)
Dem Museum für Siebenbürgische Volkskunde eine Freilichtabtei
lung anzuschliessen, wurde bereits vor vier Jahrzehnten, im Januar 1923,
als das Museum gegründet wurde, zum ersten Mal erörtert. Diese Abtei
lung sollte wertvolle Denkmäler der Volksarchitektur, landschaftliche
Typen von Bauernwirtschaften und Anlagen der bäuerlichen Industrie
vereinigen. Der erste Schritt zu diesem Vorhaben wurde getan, als am
11. April 1929 das Gelände angekauft wurde, das sich unweit der Stadt
über 75 Hektar ausdehnt. Noch während desselben Jahres wurde ein
Haus aus Vidra im Rayon Cimpeni, Region Cluj, in diese Abteilung ge
bracht, das den repräsentativen Haustypus jener Landschaft in der zwei
ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vertritt. Später kam dazu noch ein
Haus aus Telciu, Region Cluj, eine Scheune aus Stana und ein Marterl
aus Lupșa. Trotz aller Bemühungen des Museumsleiters, Professor Romu
lus Vuia, der auch von den fortschrittlichen Gelehrten jener Zeit, beson
ders von Professor Emil Racoviță und G. Vâlsan unterstützt wurde,
konnte man unter derzeitigen Bedingungen nicht mehr erreichen.
Die Erweiterung der Freilichtabteilung, in der nur das Haus aus
Vidra der Kriegszerstörung entgangen war, wurde unter dem volksde
mokratischen Regime neu in Angriff genommen, nachdem die volkskund
lichen Sammlungen in Cluj vereinigt, die Aufbewahrungsräume und die
Hauptausstellung neu organisiert worden waren. Das Gelände, Hoia ge
nannt, ist ein beliebter Ausflugsort und bietet mit seiner ausgedehnten
Fläche und seiner Ungleichförmigkeit die entsprechenden Möglichkeiten
für die Entwicklung der Abteilung.
Bereits als die Abteilung gegründet wurde, rechnete man mit man
nigfaltigen Anschaffungen, ohne dass jedoch ein konkreter Plan dafür
ausgearbeitet worden wäre. 1956—58 wurde ein thematischer Plan auf
gestellt, nach dem die Abteilung wesentlich ausgebaut und durch fol
gende Neuerwerbungen bereichert wurde: eine Pochmühle zum Zerklei
nern goldhaltigen Erzes aus Bucium, Region Cluj, das Szeklerhaus aus
Casin-Imper, Autonome Ungarische Region Mureș, die Schrotmühle aus
Sartăș, Region Cluj, die Ölmühle aus Poșaga, Region Cluj, die Mühle
mit Schaufelrad aus Bouțari, Region Banat, die Tuchwalke aus Zagra,
Region Cluj, die Schmiede aus Rimetea, Region Cluj, das Haus von Berbești, Region Maramureș, das Haus aus Bedeciu, Region Cluj und der
Weinkelter aus Moșna-Meschen, Region Brașov, eine Anschaffung aus
dem Jahre 1951.
Von dem sehr geeigneten ausgedehnten und ungleichförmigen Ge
lände ausgehend, wurde beschlossen, hier im Laufe der Zeit einen Frei
lichtkomplex zu errichten, der eine umfassende Dokumentierung über die
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Volkskultur ermöglicht. Dieser Komplex wird landschaftliche Typen von
alten Bauernwirtschaften mit ihrer Einrichtung enthalten, Denkmäler der
Volksarchitektur, chronologische und landschaftliche Typen von techni
schen Anlagen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Werk
stätten aus Dörfern, die auf Handwerke eingestellt waren, und Wirt
schaftsgebäude für die Landwirtschaft oder für die Schafzucht, Einrich
tungen, die sich auf dem Dorfanger befinden und wo die Ergebnisse pro
duktiver Tätigkeit in Form von landschaftlichen Varianten oder Rassen,
die für Siebenbürgen charakteristisch sind, zur Schau gestellt werden
können.
Es wurde beschlossen, die Exponate nach thematischen Gruppen wie
folgt zu ordnen: 1) Landschaftliche Typen von Bauernwirtschaften und
Denkmäler der Volksarchitektur, 2) Anlagen der bäuerlichen Industrie
und Werkstätten. Die Anordnung der Exponate nach Kulturzonen in klei
nen Gruppen von Gebäuden und Anlagen hätte einige Typen von hohem
Dokumentarwert in der Menge verschwinden lassen. Die technischen An
lagen und die Einrichtungen für Landwirtschaft und Hirtenwesen wären
zu unbedeutenden Ergänzungen landschaftlicher Bautypen herabgesunken.
Wird nach funktionalen Kategorien eingeteilt, so bieten sich mannig
fache Möglichkeiten, die Exponate in den einzelnen Sektoren zur Geltung
zu bringen. Bauernwirtschaften wurden besonders aus den Landschaften
besorgt, wo die örtlichen Besonderheiten überwiegen.
Die Gruppierung nach funktionalen Kategorien gestattet mehr Frei
heit bei der thematischen Anordnung in den Sektoren. Für den ersten
Sektor wurde die Aufeinanderfolge nach Zonen beschlossen, damit so
wohl die Besonderheiten als auch Gemeinsamkeiten in der Einrichtung
der Wirtschaften, im Grundriss und in der Bauweise der Häuser und
Wirtschaftsgebäude, in der Inneneinrichtung usw. hervorgehoben wer
den. Im Sektor technische Anlagen und Werkstätten sollen die funktio
nalen Typen nach dem Werkstoff geordnet werden, nämlich: Holz, Ton
erde, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Metalle usw. Typen und Abarten
innerhalb jeder Gruppe werden einander chronologisch folgen, angefan
gen mit den einfachsten und ältesten.
Bei der Erweiterung der Freilichtabteilung fasste man vor allem
jene Einrichtungen ins Auge, die heute nicht mehr verwendet werden
und deshalb leicht abhanden kommen, wie z.B. alte Ölmühlen, Weinkel
ter usw.
Heute zählt die Abteilung bereits 27 Exponate und 24 Nebengebäude:
in seinen Umrissen sondert sich der Sektor zonaler Wirtschaftstypen von
den Anlagen der bäuerlichen Industrie. Der erste Sektor umfasst 7 Ex
ponate und 19 Nebengebäude, der zweite 20 Exponate und 5 Neben
gebäude.
Der Sektor mit zonalen Wirtschaftstypen und Denkmälern der Volks
architektur ist im mittleren Teil der Abteilung angelegt, wo das Gelände
eben ist. Bei der Auswahl der Parzellen wurde den Besonderheiten der
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dafür bestimmtem Exponate Rechnung getragen. In diesem Sektor ver
langen die Gebäude, die Hofanlagen usw. ein ebenes Gelände, während
die Parzelle für den zweiten Sektor unebener ist, was jedoch die Aufstel
lung vieler Exponate, wie z.B. der Anlagen mit Wasserrädern begünstigt.
Im Mittelpunkt des ersten Sektors sollen historische Denkmäler der
Volksarchitektur aufgestellt werden •— drei Holzkirchen, welche den
Besucher auf die Fertigkeit der bäuerlichen Meister aufmerksam ma
chen. Diese Erzeugnisse der Volksarchitektur zeichnen sich durch kühne
Umrisse aus, durch meisterhafte tehnische Ausführung und wurderbare
Verzierungen. Zwei der drei vorgesehenen Denkmäler sind bereits vor
handen: die Kirche unter Denkmalschutz aus Chirales, seit 1964, und
eine zweite Kirche unter Denkmalschutz aus Petrindul Mare, welche
1966 aufgestellt werden soll. Beide hat die Direktion für Denk
malschutz beim Staatsrat für Bauwesen, Architektur und Systematisie
rung in Bukarest dem Museum übergeben; die Entwicklung der Frei
lichtabteilung wurde somit wesentlich unterstützt durch die Ergänzung
mit Exponaten von aussergewöhnlich hohem Wert, deren Wiederherstel
lung allerdings hohe Ansprüche stellt.
Die erste der wiederhergestellten Wirtschaften ist aus der Maramu
reș. Das Haus stammt aus dem Jahr 1795, gehört schon seit langem zur
Freilichtabteilung und wurde nun durch die typischen Wirtschaftsge
bäude jener Landschaft ergänzt. 1966 werden auch den Häusern aus Bedeciu, Rayon Huedin und aus Casin-Imper, Rayon Ciuc Wirtschaftsge
bäude zugefügt; das Gehöft aus Geaca, welches das Siebenbürgische Hoch
land vetritt, soll ergänzt werden, und aus der Weingegend um Alba-Iulia
wird das Gehöft eines Winzers gebracht werden.
Der Sektor für Anlagen der bäuerlichen Industrie und Werkstätten
liegt im östlichen, ziemlich unebenen Teil des Geländes; ein Abhang und
zwei Rinnsale bieten den geeigneten Rahmen und das Gefälle für Anla
gen, die mit Wasserrädern betrieben werden. Dazwischen und daneben
sollen Stellmacher-, Kürschner-, Zimmermanns- und Töpferwerkstätten
aus Dörfern, die in diesen Handwerken führten, aufgestellt werden. Die
Reihenfolge wird chronologisch sein und von den einfachsten zu hochent
wickelten Typen führen, um die technische Vervollkommung der Ar
beitsvorgänge zu veranschaulichen.
Dieser Sektor wird folgende Typen von Anlagen und Werkstätten
umfassen:
1. Technische Anlagen und Werkstätten für die Holzverarbeitung
2. Technische Anlagen und Werkstätten zur Bearbeitung von Texti
lien und Fellen. •
3. Bäuerliche Steinmetzwerkstätten.
4. Bäuerliche Töpferwerkstätten.
5. Technische Anlagen und Werkstätten für die Bearbeitung der
Metalle.
6. Technische Anlagen für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse.
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7. Andere technische Anlagen und Werkstätten.
1. Zur Gruppe technischer Anlagen für die Holzverarbeitung gehört
ein Sägegatter aus Botiza, Region Maramureș, eine Stellmacherwerkstatt
aus demselben Dorf und ein Haus aus Vidra in den Westkarpaten, in
welchem die Arbeit des Böttchers vorgeführt werden soll, weil dieses
Handwerk in Vidra und in den Nachbardörfern sehr verbreitet war.
Werkstätten aus andern Dörfern, die von der Holzverarbeitung lebten,
werden diese Gruppe ergänzen.
2. In der zweiten Gruppe, technische Anlagen zur Bearbeitung von
Textilien, finden wir drei Typen von Tuchwalken; eine Walkanlage mit
schräggestellten Pochstempeln aus Gladna Română, Region Banat, eine
zweite, deren Hämmer beinahe waagerecht arbeiten, aus Budureasa, Re
gion Crișana; die dritte, mit waagerechten Hammerstielen ist aus Zagra,
Region Cluj. Zur Ergänzung dieser Gruppe werden andere technische
Anlagen gebracht, die dazu dienen, gewöhnliche Wollstoffe und Kotzen,
zottiges und langhaariges Bauerntuch, wie das in der Maramureș g u b a
genannte und in Făgăraș b u b o u, geschmeidig zu machen. Auch zwei
Gerberwirtschaften mit sämtlichem Zubehör sollen angeschafft werden.
3. Das Steinmetzhandwerk war selten doch sehr bedeutend. Zur Frei
lichtabteilung gehört heute das Haus eines Steinmetzen, der Backglocken
anfertigte. Daneben sollen in einem Schuppen die .Arbeitsänge der Her
stellung von Backglocken und im Vorflur die Anfertigung von steinernen
Pfannen, ,lespezi1 genannt, vorgeführt werden, sowie die notwendigen
Werkzeuge. Eine Werkstätte soll aus Ciceu, Region Cluj geholt werden,
dem berühmtesten Zentrum, wo Mühlsteine hergestellt wurden.
4. Die Töpferwerkstätten sind neu, denn dieses Handwerk wurde meis
tens in einem der Wohnräume ausgeübt. Das Museum besitzt zwei Töpfer
wirtschaften mit sämtlichem Zubehör: angefangen vom Töpferwerkzeug
bis zu Dekorationsgegenständen. Ein Haus stammt aus Leheceni, Region
Crișana, darin wurde rote, unglasierte Töpferware hergestellt und das
zweite aus Josenii Bîrgăului, Region Cluj, dort erzeugte man eine glän
zende schwarze Keramik. In Nebengebäuden befinden sich die Öfen zum
Brennen der Töpferware, welche von den geschicktesten Meistern aus den
beiden Dörfern neu gesetzt worden sind.
5. Die Reihe der technischen Anlagen und Werkstätten für Metall
bearbeitung wird durch ein Pochwerk zum Zerkleinern goldhaltigen Er
zes eingeleitet. Es stammt aus Bucium im Abruder Land, wo früher mehr
als 500 ähnlicher Anlagen arbeiteten. Ausserdem gibt es zwei Dorf
schmieden, eine aus Vărzarii de Mijloc, Region Crișana, eine bescheidene
Werkstatt, in der Geräte für Feldarbeit, Haus und Handwerk hergestellt
wurden; die zweite ist aus Rimetea, Region Cluj und stellt einen kom
plizierten Typus dar, mit zwei Wasserrädern, die den Schmiederhammer
bzw. den Blasebalg zum Anfachen des Feuers betätigen.
6. Die technischen Anlagen für die Lebensmittelverarbeitung sind
der verbreitetste und vielfältigste Typus der bäuerlichen Industrie. Eine
erste Gruppe bilden die Mühlen. Davon ist vorläufig nur eine Turbi
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nenmühle aus Bouțari Region Banat vorhanden vom ältesten Typus der
Wassermühlen. Eine zweite Gruppe bilden die Ölmühlen, wovon die wich
tigsten Typen in der Abteilung vertreten sind: eine Ölmühle mit Tret
schlegeln und Schraubpresse aus Preuteasa, Region Crișana, eine andere
mit senkrechtem Keil und handbedienten Rädern und eine Ölpresse mit
senkrechten Keilen aus Prundul Bîrgăului Region Cluj; eine Presse mit
Schlegelhämmern die in einem Querbalken oberhalb der Anlage befestigt
sind aus Poșaga, Region Cluj; eine Schrotmühle mit Wasserrad und
Schraubpresse aus Sartăș, Region Cluj; eine Ölmühle mit dem Mühlstein
in halbkreisförmigem Bett und einer Presse mit senkrechten Keilen aus
Almașul Mare, Region Hunedoara; eine Ölmühle mit einem Steinrad in
kreisrundem Bett und einer Schraubpresse mit Rad.
7. Es werden noch einige Ergänzungsanlagen zu den obengenannten
Gruppen hinzukommen, welche entweder für die Verarbeitung von Stof
fen derselben oder verwandter Kategorien verwendet werden. Die Grup
pen für Verarbeitung der Bodenschätze: Metalle und Tonerde werden
durch Kalköfen, Kohlenbrennereien u.a. ergänzt werden.
Heute gehen viele überlieferte Typen von Bauernhäusern und tech
nischen Anlagen unter, weil sich die Lebensweise der Bauern geändert
hat; der Arbeitsplan legt deshalb grosses Gewicht darauf, all das, was
repräsentativ ist, zu erforschen, zu sammeln und aufzubewahren. Die
Entwicklung der Freilichtabteilung fordert jedoch nicht bloss ins ein
zelne gehende Erforschung und Sammlung, sondern auch, dass die Arbeit
auf die anderer, ähnlicher Museen oder Sektionen abgestimmt werde.
Gemeinsam wird man mehrere Typen und Varianten in Form von Expo
naten aufbewahren und im Handwerk zahlreichere Dörfer vertreten kön
nen. Synthetische Darstellungen, auf der Landesstufe, betonen die Ein
heitlichkeit des Grundbestandes unserer Volkskultur und die analytischen
der regionalen Abteilungen den Differenzierungsprozess und die Berei
cherung des Kulturgutes im Laufe der Zeit. Unter dem volksdemokrati
schen Regime wurden für die Museen niedagewesene Bedingungen ge
schaffen, das Volksgut zu erforschen und wissenschaftlich wertvolle Un
terlagen zu bewahren, sei es in geschlossenen Museumsräumen oder in
Freilichtmuseen.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. Wiederherstellen des Hauses aus Vidra im Jahre 1929.
2. Technische Anlangen und Werkstätten, in denen Holz, Metalle und Tuch bear
beitet werden.
3. Das Sägegatter aus Botiza, Region Maramureș.
4. Tuchwalken aus Gladna Română, Region Banat.
5. Die Hammerwalke aus Zagra, Region Cluj.
6. Arbeitsvorgänge beim Herstellen der Backglocken in Almașul Mare, Region
Hunedoara.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

72

Valeriu Butură

70

7. Töpferhäuser aus Leheceni, Region Crisana und aus Josenii Bîrgăului Region
Cluj.
8. Töpferware aus Leheceni.
9. Töpferware aus Leheceni.
10. Pochwerk zum Zerkleinern goldhaltigen Erzes aus Bucium, Rayon Cimpeni,
Region Cluj.
11. Esse und Blasebalg in der Schmiede aus Värzari, Region Crișana.
12. Die Schmiede aus Rimetea, Region Cluj.
13. Vorrichtung zur Betätigung des Schmiedehammers in der Schmiede aus
Rimetea.
14. Vorrichtung zum Betreiben der Blasebälge in der Schmiede aus Rimetea.
15. Anlagen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
16. Handbetriebene Mühle aus Preuteasa, Region Crișana.
17. Die Hammermühle aus Preuteasa, Region Crișana.
18. Die Hammermühle aus Almașul Mare, Region Hunedoara.
19. Wachspresse aus Sälciua, Region Cluj und Kelter mit senkrechten Presskeilen
aus Almasul Mare, Region Hunedoara; Kelter aus Prundul Bîrgăului, Region
Cluj.
20. Ölmühle mit handbetriebenem Rad aus Prundul Bîrgăului, Region Cluj und
eine Schrotmühle mit Wasserrad aus Sartăș, Region Cluj.
21. Die Ölmühle aus Prundul Bîrgăului.
22. Die Schrotmühle mit Wasserrad aus Sartăș, Region Cluj.
23. Ölpresse mit Schlegelhämmern aus Poșaga, Region Cluj.
24. Ölmühle mit dem Mühlstein in halbkreisförmigem Bett aus Almașul Mare
Region Hunedoara.
25. Ölpresse mit ringsum kreisendem Mühlstein aus Boșorod, Region Hunedoara.
26. Presse mit Eisenspille aus Boșorod, Region Cluj.
27. Die Kirche aus Chiraleș, Rayon Bistrița, Region Cluj, — Detail.
28. Die Kirche aus Chiraleș — Ornamentdetails.
29. Die Kirche aus Petrindul Mare, Rayon Huedin, Region Cluj.
30. Die Kirche aus Petrindul Mare — Ornamentdetails.
31. Die Kirche aus Petrindul Mare — Detail.
32. Das Haus aus Berbești, Region Maramureș.
33. Bauernwirtschaft aus der Maramureș.
34. Gehöfteinfahrt in der Maramureș.
35. Das Haus aus Berbești ■— Detail.
36. Wiederherstellen der Wirtschaftsgebäude aus Geaca, Rayon Gherla, Region Cluj.
Sie vertreten das Siebenbürgische Hochland
37. Das Haus aus Imper, Rayon Ciuc, Autonome Ungarische Region Mureș.
38. Ornamentdetail und Baujahr des Hauses aus Imper.
39. Sennerei aus Sälciua, Region Cluj.
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

I. I. Russu, Cluj

ELEMENTE AUTOHTONE ÎN TERMINOLOGIA
AȘEZĂRILOR ȘI GOSPODĂRIEI
*.
Preliminarii
Tipologia așezărilor, a caselor și gospodăriilor, precum
și modul lor de organizare, în etapele dezvoltării istorice, constituie unul
dintre domeniile principale de cercetare ale etnografiei, ca atare ale isto
riei societății în general. Evoluția în timp, de la forme rudimentare la
cele moderne de azi, ridică probleme complexe și variate pentru munca
de cercetare și de reconstituire istorică, unde — pe lîngă informațiile
documentelor și textelor, descoperirile arheologice și materialele etnogra
fice actuale sau din trecutul apropiat — un rol deosebit de important
revine studiului comparativ al fondului de termeni din limba populară
actuală; aceasta, ca cel mai vechi și specific document istoric, păstrează
(ca și în alte fenomene de cultură) o seamă de elemente străvechi, autoh
tone, cu valoare și semnificație nu numai strict filologică-lingvistică (eti
mologică), dar mai ales etnografică-istorică. Numărul unor asemenea ele
mente în limba română nu este mare (în raport cu restul fondului lexical
viu), dar păstrarea lor pînă azi cu o vitalitate deosebită apare instructivă
și concludentă, ea fiind posibilă numai în condițiile unui mod de viață
sedentară și a unor forme de continuitate îndelungată a populației băș
tinașe.
S-a relevat în repetate rînduri importanța și utilitatea unei cît mai
strînse colaborări între științele sociale care studiază obîrșiile și dezvol
tarea culturii materiale a poporului, spre a desluși diferitele aspecte ale
așezărilor, a muncii și organizării procesului producției și schimburilor —
deci a ceea ce constituie esența în structura economică-socială a unei co
lectivități —; aici vom sublinia din nou necesitatea de a cunoaște corect
și cît mai amplu cu putință cantitatea, calitatea și succesiunea stratifi
cării diferitelor elemente lexicale de structură și esență diferite ale limbii
române, care pot și trebuie să aducă noi informații valoroase pentru etno
grafie privind începuturile civilizației populare, ca și pentru istoria socie
tății românești în general, mai ales în faza arhaică, de cristalizare a limbii
și poporului român.
Uniformă și unitară în aparență, terminologia limbii române, adică
lexicul ei în ansamblu prezintă o mare varietate în ce privește obîrșia
* Abrevierile la p. 92.
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etno-lingvistică a elementelor alcătuitoare, care se repartizează în cîteva
,,loturi“ mai importante, între ele locul prim ocupîndu-1 termenii latiniromanici, după care urmează ca valoare mai ales cantitativă cei slavi
ori împrumuturi ulterioare, ca și cei de proveniență autohtonă. Aceștia
din urmă ne interesează aici, pentru valoarea lor social-istorică și cul
turală, invers proporțională cu numărul și cu însemnătatea ce li s-a atri
buit pînă acum, în funcție de felul cum erau tîlcuiți. S-a arătat în ultima
vreme (cf. de ex. AnEtn, 1959—61, p. 26) că, din punct de vedere istoric
și cultural, lexicul românesc1 se împarte în două mari categorii: I. stratul
vechi, de bază, numit deobicei „ereditar“, latin-romanic, în care este
amestecat cel autohton, preroman (de valoare variabilă în diversele com
partimente ale terminologiei)2, II. stratul mai recent, mult mai numeros
cantitativ, al „împrumuturilor“ slave, maghiare, turcești, grecești etc., a
căror importanță calitativă în limbă este invers proporțională cu numă
rul lor, — totul în funcție de durata și intensitatea influenței exercitate
de idiomul și populația respectivă asupra comunității populare românești,
în terminologia așezărilor și a gospodăriei, valoarea elementului eredi
tar se prezintă ceva mai mare decît în alte compartimente ale fondului
lexical de bază, străvechi. Cuvintele latine sînt cu deosebire sem
nificative spre a desemna principalele noțiuni și lucruri3.
Pentru denumirea așezării (rurale prin excelență, în trecut, a
populației românești), s-a păstrat lat. fossatum> sat (în albaneză fsat),
care prezintă o transformare semantică interesantă de la sensul militar
„loc întărit cu șanțuri“ (fossa) la cel mai larg de „așezare deschisă, paș
1 Despre fizionomia limbii române și în general dezvoltarea ei istorică, cf. mo
nografia lui S. Pușcariu, Limba română, București, I (1940) [singurul apărut]; com
poziția lexicului: Al. Graur, încercare asupra fondului principal lexical al limbii
române, București, 1954, 221 p.
2 I. I. Russu, Limba traco-dacilor, București, 1959, p. 119—131 „cuvinte auto
htone (traco-dace) în limba română“; AnEtn, 1957—1958, p. 135—156 „elemente
autohtone în terminologia pastorală“, 1959—1961, p. 23—35 „elemente autohtone
în terminologia ocupațiilor“; CercL VII 1962, p. 107—127 „raporturile limbii române
cu albaneza și substratul carpato-balcanic“ (= Revue de Linguistique, VIII 1963,
p. 251—277); Revue roumaine d’histoire, București, IV 1965, p. 887—900.
3 Elementul lexical romanic al limbii române, după categorii semantice, este
grupat de Walter Domaschke, Der lateinische Wortschatz des Rumänischen, în
XXI—XXV. Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (G. Weigand),
Leipzig, 1919, p. 65—173, în baza materialului din Etymologisches Wörterbuch der
rumänischen Sprache, I, Lateinisches Element, Heidelberg, 1905, 182 p„ 1947 cu
vinte, al lui Sextil Pușcariu, cu toate erorile și lacunele acestui repertoriu, pe
care W. D. nu era de loc în măsură să le corecteze (ci se pare că le-a amplificat,
sub influența nefavorabilă a maestrului lor, poliglotul delà Lipsea G. Weigand,
diletant în materie de lexicologie și etimologie românească). La p. 128—132 W. D.
prezintă o analiză sumară și destul de superficială a termenilor privind „Wohnung,
Feuer, Licht“, dintre care lipsesc cuvinte ca pat, cuptor. — Fr. Damé, încercare
de terminologie poporană română, București, 1898, p. 93—100 „casa“. I. Stan, Con
tribuții la studiul terminologiei populare românești privind construcția casei în
comparație cu celelalte limbi romanice, în Analele Universității din Timișoara,
Seria filol. II 1964, p. 11—17.
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nică, civilă“4. Alături stă termenul preroman cătun, atribuit unor gru
puri restrînse de gospodării, care în timpuri mai apropiate s-au format
prin roirea unei părți din populația așezărilor mai vechi, adunate sau
răsfirate, — proces determinat de factori economici, apropierea de tere
nurile agricole-pastorale tot mai distanțate și greu accesibile. Termenii
clasici latini urbs și oppidum pentru „oraș“, ca și pagus cu vicus pentru
„sat“ au fost uitați de străromâni, — în timp ce civitas s-a localizat asu
pra unei „fortificații, întărituri“ cetate, evoluînd în sens tocmai invers
decît fossatum > sat. în privința situației și a structurii așezărilor din
Dacia în perioada prefeudală (după evacuarea provinciei, a. 271) se pe
trec modificări caracterizate pe scurt astfel: „în urma desagregării orga
nizării municipale, a decăderii și dispariției orașelor, care fusese prin
cipala temelie a societății sclavagiste, acestea nu mai puteau juca nici un
rol în viața fostei provincii. Decăderea economiei sclavagiste, ca și așe
zarea pe teritoriul Daciei a unor populații libere, a dus la mutarea cen
trului vieții economice de la orașe la sat. Așa se explică cuvîntul românesc
sat, cu care se denumește așezarea rurală (lat. fossatum), în timp ce denu
mirea pentru „oraș“ s-a introdus mai tîrziu din maghiară (vâros). Popu
lația din Dacia s-a răspîndit, așadar, în mediul rural. Aici însă se păstra
încă o formă de organizare care își dovedise vitalitatea în cursul stăpînirii romane și care putea servi și mai departe ca bază organizatorică,
obștea sătească“5. Pentru o localitate mai mare „centru de schimburi co
merciale“ s-a impus slavul târg (din care verb a târgui, târgoveț, Tîrgoviște etc.), adăugîndu-se termenii speciali bîlciu (ung. bucsu) și iarmaroc
(rutean-germ. Jahrmarkt). Așezarea urbană s-a numit mai tîrziu în gene
ral oraș (ung. văros; pătruns și în alte limbi vecine). Pentru „căile de
comunicație“ s-au păstrat: cale (lat. caile-), drum (greco-latin, eventual
prin intermediar slavon), cărare (lat. carraria) etc.; punte (lat. ponte-) a
4 Cuvîntul fossatum este atestat în numeroase texte antice grecești și latine
din perioada de sfîrșit a antichității, citate în Thesaurus Linguae Latinae, VI/1
<1926), col. 1214, — la care se adaugă toponimicul OoeraocTov la Dunăre în Moesia,
Procopius, De aedificiis, IV 11, p. 148,27 ed. Haury (DR V 1929, p. 479), ca și
compusul reaiXacpoaaaxov în Hemimont, Proc. p. 146,44 (Zeitschrift für romanische
Philologie, L 1930, p. 530); în Armenia reppocvoû çocraatov III 4, 11, în Tzanica Aoyyi■vouçoaaaTov III 6, 23, numite după niște „eponimi“ Gesila, Longinus (corespunzînd
cu „vicus Clementiani“, „vicus Celeris“ etc., din sec. II—III în Scythia MinorDobrogea); H. Mihăescu, Limba latină în provinciile dunărene ale imperiului
roman, București, 1960, p. 206. Cuvîntul era răspîndit pînă tîrziu în Tracia și
Moesia, apărînd în inscripțiile zise.. „protobulgare“ în limba greacă vulgară din
sec. IX-lea, de ex. E. Kaiinka, Antike Denkmäler in Bulgarien, Viena, 1906, nr. 87
și 88 (V. Besevliev, Die protobulgarischen Inschriften, Berlin, 1963, nr. 3b, 14,
58—61). Articolul- (lacunos) din dicționarul lui Meyer—Lübke, Romanisches etymo
logisches Wörterbuch, Heidelberg, ed. III, 1935, nr. 3461 derivă greșit pe rom. sat
din alb. fsat, ignorînd forma veche rom. fsat.
5 Istoria României, București, I, 1960, p. 799. Condițiile vieții din Dacia după
evacuare sînt concis și corect schițate astfel: „după abandonare, populația daco
română, din agricolă și sedentară, în general, se transformă periodic datorită
împrejurărilor, în una agricolă, crescătoare de vite și păstorească, cu caracter
sedentar limitat. La acest fel de viață trece, treptat și populația orășenească“.
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fost suprapus și dublat de slav pod; alături de fîntînă (lat. fontana, fân
tânei) și puț (lat. puteus) s-a încetățenit slavul izvor.
La locuință și construcție, elementele de bază sînt iarăși latine-romanice: casa (lat. casa), a dura (dolare, alături de care slavul a
clădi și neologismul a construi), par (palum), seîndură (scandula), perete
(pariet-), alături de mur în aromână6, la care s-a alăturat slav zid; acope
riș (lat. cooperio), acoperemînt; adăpost (lat. ad + depositum); celar (lat.
cellarium, peste care s-a generalizat slav pivniță), tindă (lat. tenda); fereas
tră (fenestra), poartă (porta), ușă (ustia), cheie (clavis, cu verb a închide),
cuiu (cuhu, lat. cuneus, cu verbul a încuia); treaptă (traecta) și scară
(scala, alături de care cu alt sens schelă prin intermediu greco-turc-italian); curte (lat. cohorte-); gratie este lat. erate- (și grătar). Din mobilier
și instalațiile de bază în casă sînt latinești: masă (mensa), scaun (scamnum), curiă („leagăn“), pat, cuptor, căpătîiu etc., — alături de care au
pătruns termeni streini pentru piese de mobilier sau lucruri confecționate
și ca atare denumite de meșteri slavi, greci, turci, unguri ș.a. (almar,
dulap, sobă etc.), mai ales vesèlâ, echipament și lucruri cumpărate de la
tîrg. Latinești sînt deasemenea: foc, văpaie, a aprinde, a arde, seînteie,
flacără, fum, funingine, fachie ș.a., — deci noțiunile cele mai vechi, ele
mentare și indispensabile7, între care se amestecă izolate cele autohtone :
bordeiu, argea, vatră, leagăn, burlan(?), gard, zestre, — care prin carac
terul lor obscur și controversat comportă o examinare lingvistică cu inter
pretarea istorică adecvată. în gospodărie, este remarcabil faptul că pentru
principala construcție destinată adăpostirii animalelor, în locul lat. stabulum, devenit în românește simplu „staul (incintă, îngrăditură)“, s-a im
pus slavicul grajd și poiată, care sînt lucrări de lemn (ori de piatră) făcute
de meșteri versați, — față de caracterul improvizat, sumar, al romanicu
lui staul, ca și al țarcului și strungii autohtone (AnEtn, 1957—8, p. 145—6).
datorită faptului că „orașele își pierd rolul economic și social ca centre de mește
șuguri și negustori, menținîndu-și doar, un secol-două, oarecare importanță de
centre politico-administrative. Meșteșugurile decad, redueîndu-se la cele mai
simple, cu caracter casnic, rural: țesutul, olăritul, făurăria, dulgheritul“. — Despre
situația așezărilor rurale românești din epoca feudalismului (sec. XII—XIV-lea)
în teritoriile intracarpatice: Ion Moga, Les Roumains de Transylvanie au moyen âge,
Sibiu, 1944, p. 102—117 „le caractère des villages roumains médiévaux“. R. Vuia,
Chronologie des types de villages de Transylvanie, în Revue de Transylvanie (Cluj),
III 1936—7, p. 33—68; Le village roumain de Transylvanie et du Banat, în La
Transylvanie, București, 1938, p. 712—796. N. Dunăre, Sate din Zarand specializate
în meșteșuguri, în Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara, Deva, 1956,
p. 119—121; Arta populară din Valea Jiului, București, 1963, p. 40—51, 460—468.
6 în drom., mur „zid, fundament“, în Maramureș și alte zone, este din ucrai
neană, după E. Petrovici, DR, X 1943, p. 347.
7 La fel ca în toate sectoarele, elementul latin al limbii române exprimă,
cum este firesc pentru structura unui idiom neolatin, noțiunile cele mai răspîndite și necesare, — de ex. cele privitoare la „foc“ și „cuptor“ majoritatea sînt
ereditare. Din. considerarea pripită a acestei terminologii provenită din faza veche
(„aus der Betrachtung der lateinischen Ausdrücke des Wohnungswesens ergibt sich,
dass dieselben auf die einfachsten Verhältnisse zurückgehen“) și ignorînd total (cum
era firesc acum cinci decenii) elementul autohton cu semnificația-i excepțională,
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La fel ca în articolele precedente (AnEtn, 1957—8, p. 135—156 terminologia
pastorală; 1959—61, p. 23—35 terminologia ocupațiilor), ținînd seamă de profilul
etnografic-istoric al publicației noastre, prezentul repertoriu de termeni privind
așezările și gospodăria dă în general definiții scurte, descrieri sumare, mai puține
amănunte filologice (reducînd și bibliografia la simple indicații) și numai datele
strict necesare pentru a înțelege lucrurile respective. Este deasemenea redusă
la limită discutarea părerilor mai vechi (unele sînt abia menționate, altele omise
cu totul), căci în puține cazuri s-au dat anterior explicații ori sugestii utile și vala
bile. Dar spre deosebire de articolele precedente, sînt discutate mai amănunțit for
mele, valoarea semantică și soluția etimologică a termenilor, ceea ce este esen
țial pentru explicarea obîrșiei și dezvoltării lingvistice-istorice a cuvintelor și
lucrurilor.

REPERTORIUL LEXICAL

1. — CĂTUN (var. cătună, cotună, mold, și cotun), s.n. (pl. cătune, cot-),
1) „sătuleț, sat mic cu un număr restrîns de case“ („hameau“), 2) „colibă,
un fel de bordei“, olt., Serbia etc. („cabane, hutte“). — Der.: cătuior
„bordei“ (Giuglea-Vâlsan, Românii din Serbia, 1913, p. 121—4), cătunean;
topon. Cătunu, Cătuna, Cătunele, Cătunaș; antropon. Cătuneanu.
Dial, bale.: arom. cătun, cătună, topon. Paliocatunon (DR, II p. 465,
IV p. 334), megl. cătun, cătunes, -ească („comunal, sătesc“), cătuniști („loc
unde a existat un cătun“), cătunean („sătean“), cătunitscă, istr. cătun.
Impr. din rom.: (?)v.sl. katun „lagăr castra“, srb. katun „sat de păstori
albanezi și români“, apoi „sat, ținut, district“, azi „loc unde pasc oile, stînă“,
big. katun „colibă de ciobani, cort de țigani“, m. gr. xmowi „lagăr (de corturi),
bagaj, cort“, n.gr. „cîmp, cartier, casă, apartament“.

Alb.: katund(i) „sat“, katund „vila“, la Elbasan ketun „sat“, în Borgo
Erizzo (Zara-Zadar) kotun, tosc katunt, katundi „sat“.
Bibliografia mai veche la G. Meyer, Etymol. Wörterbuch d. alban. Spr. (1891),
p. 183, Jokl, Indogermanische Forschungen XXXIII 1913—4, p. 422. Derivat din ital.

W. Domaschke (op. cit., p. 132) scotea concluzia unilaterală asupra caracterului
„risipit al așezărilor constînd numai din colibi rudimentare de lemn...“ („will
man sich aus den lateinischen Elementen dieses Abschnittes ein Bild von den
ältesten rumänischen Wohnungen machen, so hat man an lose, von einander ent
fernte Siedelungen zu denken, die sich zumeist aus primitiven, höchstens aus Holz
roh gezimmerten Hütten zusammensetzten, die nur eine ganz bescheidene Innen
einrichtung mit Feuerstätte enthielten. Wie sie ja auch noch heute bei den aromunischen Wanderhirten vorhanden ist...“). Față de tehnica superioară a arhitec
turii, cu confortul și bunăstarea din vremea „clasică“ și imperială a stăpînirii
romane, este sigur, normal, că locuințele, multe improvizate sumar, ale populației
rurale (agricole, meșteșugărești, păstorești) daco- și moeso-romane în perioada
dintre sec. IV—X e.n. erau modeste, majoritatea sărăcăcioase; dar nu avem niciun
motiv temeinic să presupunem că ele vor fi fost mai primitive și mizere decît
puteau să fie în general la populațiile din perioada numită „prefeudală“ (a migrației, „năvălirilor“), la strămoșii germanici ai lui Weigand și Domaschke, ori la
slavii și ungurii în migrație, în condițiile unei sărăcii endemice (cu excepția căpe
teniilor și bogătașilor), într-un mediu social agitat, cu deplasări de populații, fră
mântări, lupte, — deci cu un nivel economic scăzut, în care nu putea fi vorbă
de „confort“.
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cantone (Pontbriant, Miklosich, Laurian, Jirecek etc.); arab kutun (Cihac, Șăineanu);
lat. canthus (Gaster); adus de bulgari din Asia (Meyer); din albaneză (*
fcë-ndëi,
*ten-, Jokl, admis de Philippide, Skok, Pușcariu ș.a.); kirgiz kotan „un loc îngrădit
unde noptează oile“ (Peisker); *
cavitonem (Serra); turc katan (Rohlfs); origine illiră
(Candrea); din iraniană, i.-e.
kot- (Densusianu, GrS VII p. 90—94).

Discuțiile asupra acestui cuvînt, larg răspîndit în zona carpato-balcanică, n-au precizat nici etimologia, nici idiomul de obîrșie. Cuvîntul nu
e băștinaș în slavă, nu l-a revendicat nici un slavist ori slavizant, nici ca
titlu de ipoteză: la slavi este împrumut, nu element ereditar comun. La
sîrbi, „în sensul vechi, cătun pare a fi însemnat o așezare a păstorilor
români; documentele sîrbești arată pe vlahii din evul mediu locuind în
asemenea cătune; în Istria multe localități se numesc Katun, urme ale
așezărilor de păstori vlahi în acèle regiuni“ (DLR, 1/2, p. 219); tot de la
români a intrat în bulgară, devenind cuvînt comun. în slava meridională
s-ar putea presupune că a fost luat din romanitatea balcanică. Aserțiu
nea despre originea mongolică sau uralo-altaică a cuvîntului românesc
este lipsită de bază documentară; dar nici etimologia albaneză a lui Jokl
nu e verosimilă, precum nici cea iraniană nu e mai plauzibilă, cu toate
că înrudirea pe plan indo-european n-ar fi exclusă. Mai probabil este
deocamdată că avem un cuvînt comun albano-român, autohton; dar
etimologia nu apare clară. Plecînd de la unele accepțiuni regionale,
„bordei“ (olt., Serbia) cotună „cuptor improvizat în cîmp“, făcut din „o
săpătură; vizunie“ în Bărăgan și Brăila, Densusianu le considera „hotă
râtoare“ pentru etimologie, în legătură cu tema kat-, i.-e. *ket-, *kot- „lo
cuință (Wohnraum)“, inițial „gaură în pămînt ca bordei“; av. kata- „Kam
mer, Vorratskammer, Keller“, n. pers, kad „casă“, got. hepjö „Kammer“,
sl. kotbcb „cella; cuib“. Probabil că inițial cuvîntul românesc avea însem
narea nu de „groapă“ în pămînt pentru locuință, bordei, ci „casă“ în sens
generic, „colibă, îngrăditură“ făcută din împletituri, pari etc., ca atare
aparținînd la o grupă etimologică mai apropiată semantic: i.-e. *kat- ,,a
suci, a învîrti împletind în leasă, țarc etc.“ (WP, I p. 338, 1; IEtW p. 534):
lat. catena „cătușe“ (*cates-na), probabil și casa „colibă primitivă“ (*catiă) r
cymr. cader „saeptum, castrum, locus munitus“, v. irl cathir „oraș“,
v. isl. headorian „a închide, a restrânge“ (*heador „ocol, țarc“) eventual
v. sl. kotbcb „cella, cuib“, rus kotÿ „leasă de pește, gratie“, srb. kot (dial.)
kàtac „țarc pentru miei, iezi, găini“ etc., big. kétara, kôtora „țarc“, srbcr.
kotar „gard (țarc) pe lîngă claia de fîn, pentru a o feri de vite“, kötar
„ținut, hotar (din garduri, îngrădituri)“, sloven, kotâr „Bezirk“. Sufixul
-n- pare a fi i.-e.: *kat-o-no- însemnînd „casă, colibă“ de locuit, făcută
din împletitură, sens extins asupra mai multor asemenea construcții, un
ansamblu de case, un sat (ori tocmai acesta era rostul semantic inițial al
sufixului -(o)no-?); sau sens primar „îngrăditură; linie de hotar“ a unei
așezări, localități? S-ar putea ca evoluția semantică să fi fost analogă cu
a lat. fossatum (<fossa)>rom. (fsat), sat și deci cătun să fie o paralelă
anteromană, autohtonă a termenului sinonim latin.
2. — BORDEI (var. burdeiu maram., bordeu ban., ]bordeaiu, borgil’ AnonC), s. n. (pl. bordeie), 1) „colibă (locuință) pe jumătate săpată în
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pămînt, acoperită cu pămînt sau cu paie, stuf etc.“, mai ales la șes, la
oameni săraci; („sorte de chaumière ou de cabane bâtie en partie sous
la terre; hutte“), 2) anal, „căsuță proastă“ („cabane, hutte“), 3) fig. „lo
cuință modestă“ („maisonette“). — Der.: bordeiaș, bordeuț-ă, borduș, bordiaș „(țigan) locuitor în bordeiu“, bordeiană nume de vacă; topon. Bordei,
Bordeele; antropon. Bordeianu, Bordeiancu.
Dial, bale.: neatestat (arom. călivă).
Impr. din rom.: big. burdei „casă în pămînt, pivniță“, bordei, bordel’, bur
dei’, srb. burdei’ „colibă“ și topon. (DR, III p. 220—1), ucr. burdei, ung. bordéj,
burdéj, burdé, burgye, burde „colibă“, burdiei, săs. burdej „Hütte, ärmliche Woh
nung“.
Din franc, bourdeau, it. bordello (LexB, Laurian, Tiktin, Meyer-Lübke), ori
germ, bord, baurd (Laurian); dacic (Hasdeu); din bortă (Cihac); din big. (Pușcariu,
Pascu); slav (Philippide); din rom. împr. în limbile slave, unde nu există o temă
care să-l explice; forma primitivă poate să fi fost *
bărdei > bordei, tema *
bhardhdin *
bherdh-, *
bher- „a tăia“ etc. (Densusianu, GrS VII p. 87).

In tipologia locuințelor, forma cea mai veche și simplă, apărută în
timpuri preistorice este bordeiul. Deși locuințele pe sol apar destul de
timpuriu pe teritoriul țării noastre, sub influența unui complex de factori,
ele au coexistat cu bordeiele, în unele zone joase, sărace în păduri, pînă
în perioada capitalismului. în limbile vecine (sl., ung. etc.), cuvîntul este
împrumut din românește, unde el este autohton. Originea germanică e
neprobabilă din cauza nepotrivirii formale și semantice, nu numai pentrucă germanii vechi n-ar fi locuit în „Erdhöhlen“ (cum obiecta Gamillscheg; ca românii; dar bordeiul nu este de loc o asemenea „Erdhöhle“).
Faptul că erudiții nemți, ca acesta din urmă, n-au luat în serios posibili
tatea obîrșiei germanice a cuvîntului românesc arată suficient că ea n-are
șanse de a fi reală. Originea romanică apare tot atît de puțin probabilă,
nefiind de luat în seamă sensul la care se gîndea încă P. Maior (LexB)
și alții, căci bordeiul n-a fost niciodată o „schlechte Hütte“, ci o căsuță
ori colibă modestă sau mai mare, dar cinstită. în românește cuvîntul nu
e recent și „rămîne atunci să admitem că originea lui trebuie urmărită
plecînd de la limba noastră, referindu-se la locuințe primitive îl putem
socoti ca foarte vechi“ (Densusianu), explicabil prin alte mijloace decît
„împrumutul“ din idiomurile vecinilor stabiliți în preajma poporului
român. Nefiind o simplă „groapă; cavitate subterană, galerie“ (pe care
unii streini și-au imaginat-o chiar ca „grotă, cavernă, peșteră; Erdhöhle“),
bordeiul este o modestă casă primitivă, locuință normală, improvizată, în
genere casa omului sărac, a tuturor, săpată în pămînt la anumită adîncime, acoperită cu un strat gros de lemn și pămînt; cunoscută mai ales în
zonele de cîmpie, ca un tip de locuință caracteristic stepei8. Construirea
în pămînt, într-o cavitate de circa 1 m adîncime, acoperită cu lemn,
este un element important, vechi, esențial pentru etimologie. în acest.
a Apelativul bordei este legat de o străveche formă specifică de locuințe
datînd din comuna primitivă și răspîndită în multe zone (Oltenia, Muntenia etc.);
cf. N. Manolescu, Igiena țăranului, 1895, p. 42—48; G. Crăiniceanu, Igiena țăra
nului român, 1895, p. 39—46; [C. S. Nicolăescu-]Plopșor, Bordeiul în Oltenia (Bule
tinul Societății române de geografie, XLI 1922, extras, p. 16 „desimea bordeielor
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sens se poate admite legătura cu i.-e. *bherdh- „a tăia“ (*bher-; WP, II
p. 174; IEtW p. 138): v. ind. bardhaka-h „abschneidend, scherend“,
m. „dulgher“, gr. -epOw „a nimici, distruge“, lat. forfex (?WH, I p. 526)
etc.; sau i.-e. *bhredho-, *bhrdho- ahd. bret-, v. sax. bred „scîndură, bla
nă“, bord, mnd. bort „scîndură, masă, tablă“ etc., irl. bruiden „hală, sală,
palat“ etc. Dacă aici aparține, sensul primar al lui bordei stă în legătură
cu acțiunea elementară a „tăierii, săpării“ pămîntului, ori(?) chiar cu
tăierea lemnului, dulgheritul. Pentru forma primitivă a cuvîntului, Densusianu presupunea că o poate să nu fie originar în tema *bord-, ci rezul
tat din ă sub influența labializatoare a lui b-t *bărdei; ipoteza este inu
tilă, căci bordeiu nu e singurul caz de conservarea lui o indo-european
neaccentuat în cuvinte ereditare (copac, șopîrlă, morman), iar forma străromână a tèmei poate să fi fost tocmai *bord-, nu *bard-. Baza etimolo
gică a cuvîntului românesc pare să fi fost *bordeiu-, -io- (cf. ban. borgil’ și
srb., big.).
Mai puțin verosimilă ar fi soluția etimologică ce ar interpreta bordeiul ca o
„casă (mică, modestă) în pămînt, adăpost, loc acoperit; a locui — locuință, adăpost(ire); a închide“ etc.; în atare caz s-ar putea adopta forma de bază a tèmei
*vord- (ca vervec- > berbece, veteranus > bătrîn etc.), care ar aparține la i.-e. *
uer„a închide, acoperi, adăposti“ de unde sensuri ca „a ocroti închizînd; a salva; ușă;
zid de piatră despărțitor, înconjurător, castel de refugiu“ etc. (WP, I p. 280—3,7;
IEtW p. 1160,5): lat. operio „închid, acoper“, aperio, osc veru „portam“, v. ind.
varman- „zid, val defensiv“, av. var „castel, burg“ etc.; trac -bria (Poltymbria, Selymbria etc.; Limba traco-dacilor, p. 60).

3. — ARGEA s.f. (pl. argele), 1) „groapă patrată, acoperită, în care
femeile țes, vara; iarna se pun stupii“ („sorte de hutte au cabane ou ba
raque“), 2) „bolta unei clădiri“ („voute, cintre, coupole“), 3) „scheletul
clădirii (stîlpii și căpriorii), casa ridicată numai stîlpi și pusă .cunună’“
(„voûte d’une cave, charpente (en bois)“, 4) Iași „strașina casei“ („au
vent“). — Der.: argelaș (vile tectum, AnonC); topon. Argeaua, Argel,
Argele.
Alb.: ragâl’, artic ragal’a „Hütte“.
Din lat. argilla (Laurian); gr. ergaleion (Cihac); greco-trac argilla, argella (Hasdeu); turc arka „boîte, caisse“ (DLR); romanic (Meyer-Lübke) i.-e. *
ureg- „loc săpat
în pămînt“, *
ergella (Densusianu, GrS VII p. 86—87).

Hașdeu a văzut bine iar Jokl a demonstrat obîrșia autohtonă, preromană a lui arg ea, arătînd că apropierea dubioasă (în DLR) cu turc, arga
(respinsă de Hasdeu) e fără valoare, nepotrivită semantic și geografic,
cuvîntul fiind numai djagataic, nu și osmanic; dar, să fi fost chiar osmanic,
n-are ce căuta în nordul Transilvaniei și Moldovei. Românescul argea
este unul din puținele cuvinte cu prototip anteroman atestat în antichi
tate, ceea ce a simplificat problema etimologică. La cimmerieni se amin
tește: ”E<poPoç Sè toïç KipiptePloig Kpoaoixsivwv tôv tôtcov tpvjoîv aôvcù; èv
la cîmp este cauzată de lipsa pădurii... Lipsa de ploaie și vînturile au dat naș
tere stepei, locuitorii ei în lipsă de lemn și-au făcut bordeie, pe care din cauza
vînturilor le-au orientat mai totdeauna către nord și sud“). — Dosoftei, Viețile
svinților, 25, 2 „lăcui într-un bordiau fără ușă, fără fereastră“; 99, 2 bordeiașe,
11 bordeuț; Nicolae Costin, Letop., II 60, 23; AnonC borgil subterranea casa — etc.
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xaraȚeloiț obdaiç otxsîv, cc; xaXcônv âPyiXXag (Strabo. V 244), iar la
macedoneni: âpysXXa oi'x7)p.a MocxsSvlxqv, ôrep &sp[xaivovTsç Xotiovzai. Din
forma macedoneană derivă albanez ragal’fë), cu trecerea lui e neac
centuat la a. Cuvîntul românesc s-a dezvoltat independent de cel albanez
și paralel, păstrînd pe e: argella (nu *argalla), din care argea (*undrella> undrea, AnEtn, 1959—61, p. 28; stella > stea ș.a.). „Un argella băș
tinaș n-a avut numaidecît trebuință să fie împrumutat de la cimmerieni
cu înțelesul ,locuință subterană’ ori ceva analog; tot așa cuvîntul albanez
ar putea fi dintr-un autohton alb. argella, care n-a avut trebuință să fie
numaidecît împrumutat de la vechii macedoneni. Cuvîntul Cimmerian
și cel macedonie ar putea fi numai niște indici că au existat cuvinte ana
loge și în limbile băștinașe ale românilor și albanezilor“ (Philippide).
Etimologia cuvintelor macedonean și „Cimmerian“ a fost dată de Jokl,
baza i.-e. *areg-, v. ind. argala-h, argala „zăvor, încuietoare“, v. sax. rakud,
ags. reced „clădire, casă, palat, templu“, — bază considerată de WP, I
p. 81 (IEtW p. 64) ca var. a i.-e. *ark-, lat. arceo „încuiu, izolez, îndepăr
tez“, arca „cutie, raclă“, arcanus etc.
4. — VATRA, s.f. (pl. vetre), 1) „locul unui cuptor unde se face fo
cul“ („foyer“), 2) „locuință; casă“ („âtre“), 3) „vatra satului: locul unde
este așezat satul“ („l’emplacement (d’un village)“). — Der.: vătruță, vetrișoară, vătraiu (-ar, -al), vătran („suport de fier pe care se pune picio
rul cînd se urcă în căruță“, GrS VII p. 193, Hațeg), vătrăraș, vătrăiaș, vătrăruț, vătrărel; vătraș („țigan sedentar“), vătrărit („impozit plătit de ți
gani“), vătresc („focarius“ DictB); vătrice (o plantă); topon. Vatra Dornei,
Moldoviței etc.; antropon. Vatra, Vătrea, Veatreș etc.
Dial, bale.: arom. vatră (pl. vatre). veatră, vătrică, cacavatră „cendrillon“, megl. vatră, istr. vatră.
Împr. din rom.: srb. vatra vatralj, big. vatra, slovac vatra, vatralj, ucr. vatra,
vatralj, vatornik „besonderer Teil der Behausung der huzulischen Hirten“, vatrol,
pol. watra, watrowe „Steuer von jeder Hirtenhütte, die auf einer verpachteten
Bergweide steht“, zavatérnak „focul, lemnul ce se pune pe foc“, ung. vatra, vetrice,
vetrence, vâtrapénz.

A1 b.: vatrë, gheg votr(ë), votër „vatră“ (voter, -a).
Din gr. bathros (LexB, Diez, Philippide, Drăganu etc.); cu alb. vatrë, votërë
(Miklosich); din slavă (I. Popovici, Capidan, Vondrak, Rozwadowski) ; din alb.
(Pascu, Șăineanu; Jokl, Wiener Zeitschrift f. Kunde des Morgenlandes, XXXIV 1927,
p. 37—50); din iraniană (Șiadbei).

Pentru locuințe și activitățile casnice, între care pe primul plan se
situiază facerea focului și pregătirea alimentelor, vatra este elementul
principal. Inițial un loc amenajat, pentru a se preveni răspîndirea focu
lui, cu pietre (cum apare și în tipurile de adăposturi sezoniere, improvi
zate, bordeie, colibi etc), ca a fost netezită pentru așezarea vaselor. Cu
timpul s-a ridicat de la sol, primind o construcție tot mai complexă.
Cuvîntul este larg răspîndit la popoarele din zona carpato-balcanică, ■—
ceea ce a dat loc unei serii de presupuneri și teorii despre locul de obîrșie
și etimologia lui: albanez, slav, român. La slavi este împrumut din ro
mână („ist zweifelsohne ein rumân. Lehnwort“, Wedkiewicz). După Roz
wadowski ar fi element autohton, tracic, sau împrumut iranian, care „noch
6 — Anuarul Muzeului etnografic
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

82

I. I. Russu

10

in der Urheimat der Rumänen südlich[!J der Donau aufgenommen sei“.
Jokl a stabilit: alb. votër, vatër, vatrë este sau ereditar i.-e., sau (dacă e
împrumut) a fost luat înainte de influența romană asupra albanezilor,
care n-au primit cuvîntul lor nici de la români, nici de la slavi; ceea
ce e just, precum și contrarul este sigur: nici slavii, dar nici românii nu
l-au luat de la albanezi. Un i.-e. *at- a devenit (după Jokl) în alb. *
otcu un adaus v- (cum preconiza Cihac), ca în gheg voi’ voj, tosc val’, vaj
„ulei“ < lat. oleum, gheg vorfën, vorf, tosc varfërë < lat. orphanus. Din
albaneză ar fi fost împrumutat în română, de aici în limbile slave înve
cinate. Dar la noi vatră (român comun) este tot atît de mult la el acasă,
ca oricare din cuvintele autohtone și cel puțin cît ar fi vatrë, votrë la
șkipetari; în ambele idiomuri este element preroman, băștinaș. Locul unde
se face focul, vatra e punctul central în așezările omenești, din străvechi
timpuri, la toate popoarele. Conținînd noțiunea de „foc“, cuvîntul nostru
a fost grupat la i.-e. *at- „foc“ (WP, I p. 42; IEtW p. 69): av. atars, n. pers.
ădar „foc“, ătharvan- „preot al focului, Feuerpriester“, arm. airem „ard
(ceva), aprind“ (*ater); probabil ca „ars“ și lat. ăter „negru, întunecat“ =
=.umbr. atru, adro „atra“; la acestea au fost alăturate „mit v-Vorschlag“
srb. vătra „Feuer“, ucr. vâtra „Feuer, Herd“, pol. watra „Strohasche“,
care toate sînt împrumuturi din românește. E straniu că autorii dicțio
narului comparativ (Walde și Pokorny) au uitat cu desăvîrșire de albanez
votër, vatrë, căruia unii i-au atribuit atît de multă importanță încît să-1
declare sursă a cuvintelor român și slave.
Cîțiva filologi (mai ales nemți) au numit, cu oarecare nuanță de ironie, vatra
„cuvînt ciobănesc (Hirtenwort)“, deci expresie a unui fel de viață nestatornică,
„nomadă“ a păstorilor români din nord, care l-au transmis slavilor învecinați. Dar
asemenea definiție este superficială și pripită, căci nu e mai mult „Hirtenwort“
vatră (simbolul vieții stabile a familiei în casă, în jurul căminului) decît ar putea
să fie casa, curtea, peretele, poarta, gardul etc., deopotrivă uzuale în graiul româ
nilor, pe care o seamă de erudiți nu vor să-i vadă în tot cursul istoriei (mai ales
în perioada medievală) decît ca păstori „nomazi“. Definiția „Hirtenwort“ n” e
nimerită pentru termenul vatră care exprimă mai pregnant decît oricare altul
stabilitatea și continuitatea sedentară a așezărilor umane, iar conservarea lui (și
a altora) din epoca indo-europeană pînă azi constituie o probă din cele mai eloc
vente ale continuității formelor de limbă și viață traco-daco-romană pe meleagu
rile carpatice și balcanice.

4a. — BURLAN, s.n. (pl. burlane) „țeavă, tub sau scoc cu diferite
întrebuințări“ („tuyau“), a) „tub (de fontă, de olane, de beton etc.) din
care se fac canale, sulinar“ („tub, conduite), b) „țeavă (de tinichea) prin
care se scurge apa de pe acoperișul casei, scoc, ceatîrnă“ („chéneau,
gouttière“), c) „scoc (de lemn, de tinichea etc.) prin care curge apa din
izvoare sau din cișmele, jgheab, uluc, șteand“ („auge, chenal“), d) „co
loană cilindrică (de tinichea, la sobele de zid), țeavă cilindrică (de tini
chea, la sobele metalice) prin care trece fumul din sobă în horn; urloiu“
(„tuyau, cheminée“). — Der.: burlinc „stenduleț pentru brînză“, burloiu
„ulcior de pămînt cu găurele la gură“, burluiu „cilindru“, burlac „butoiu,
bute“.
Din porculanu (? Laurian); slav bură, boară, burează, burlan (Cihac); cf. turc
buru „țeavă“ (DLR); romanic borna (Giuglea).
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Cuvintele turc buru și romanic borna au asemănări aproximative de
formă ori ca sens, dar nu explică tema buri- ce pare să fie autohtonă,
preromană (greu de spus dacă are vreo legătură cu arom. burlu „vas de
lemn, recipient en bois“ citat după Dalametra de T. Papahagi, Dicționarul
dialectului aromân, București, 1963, p. 231), cu un sufix recent -an (ca
autohtonele cîrlan, morman, DR XI p. 170—172, 180—181), -oi, -ui etc.
O soluție etimologică nu aflăm, dar sensul primar puțind fi „spărtură,
orificiu“, tema buri- ar conține rad. *bur-, eventual i.-e. *bher-, *bhor- „a
tăia, perfora, a rade, sparge“ (WP, II p. 159—161; IEtW p. 133—5,3; WH I
p. 481—2): pers, burrad „taie“, arm. beran „gură“, gr. <p<xpw „despic, îmbucătățesc“, alb. brimë „gaură“, lat. ferio, -ire „a lovi, a sparge, izbi“,
foro, -are „a perfora“, foramen „gaură“, forum „tîrg (loc îngrădit)“,
m. irl. bem, berna „prăpastie, deschizătură“ etc. Ori i.-e. *uer- „a în
chide, acoperi“ (WP, I p. 280—3,7); *uer „a deschide, a rupe, crăpa“ (WP,
I p. 286, 12)? Non liquet.
5. — LEAGĂN, s.n. (pl. leagăne) „păticel în care se culcă pruncii, con
struit uneori spre a se balansa“ („berceau; balançoir“), cu multe sensuri
fig. („voiture, berline“ încă din sec. XVI; DR III p. 509). — Der.: legănaș, -nel, legăior, legănuș, -uț; a legăna, legănare, legănat (ne-), legănata
(hora), legănător, legănătură, legănătoare (femee); abstr. legănat, -are, legănătură.
Dial, bale.: arom. leagăn (și cună < lat. cuna), ligănare, ligănat,
megl. leagăn „leagăn, cuib“, liganari, zăleagăn, istr. leagăr.
Din lat. levigo (DictB); gr. lego dormire facio (LexB); gr. liknon (Pontbriant,
Laurian); gr. lekane (Roesler); cf. gr. Xéxoç, lat. lectus (Laurian); ung. lengeni, lengetni „adia, legăna încet“ (Cihac); alb. l’ekûnt, l’ikûnt „wiegen“ (Miklosich); lat.
Ugo, *
ligino (Pușcariu, Popovici, Tiktin etc.); lat. *
leviginare „a mișca încet“ (Candrea); autohton onomatopeic i.-e. *
lig- „a clăti, clătina, legăna“ (Drăganu); i.-e.
*legh- (Reichenkron).

Este unanim acordul asupra caracterului ereditar al cuvîntului, fie
din latină, fie din fondul autohton (Drăganu, Reichenkron). Alternativa
dintîi fiind inadmisibilă, nu rămîne în picioare decît a doua. Este însă
necesară precizarea că nu verbul a legăna e mai vechiu, ci apelativul
leagăn, a cărui balansare ritmică este atît de caracteristică, îneît verbul
derivat din el a devenit termenul prin excelență pentru „oscilație ritmică
(balansare)“; la bază stă deci substantivul, nu verbul (cf. razim>rezemă,
fărîmă > fărîmă). înainte de a fi „legat, atîrnat, mișcat, legănat“, lea
gănul este și era un mic pat (troc, albie) servind drept culcuș prunci
lor: este esența semantică ce nu e de confundat cu „legarea“ sau atîmarea de grindă, ori cu mișcarea de legănare etc.9, sau cu alte elemente
9 „Este mai mult decît probabil că ,legarea1 nu e decît ceva secundar în
.legănare’; ea e necesară ca să poată produce legănarea, dar nu este însăși legă
narea“ (Drăganu). Un ager filolog neamț observa „beim Wiegen in der schaukeln
den Wiege ist also tatsächlich das Anbinden der Wiege an die Decke das wichtigste;
durch das Anbinden wird die Wiege in Schwingung und damit das Kind in Ruhe
versetzt. Der Dichter (Schubert) bestätigt die schöne, ebenso poetische [!] wie rich
tige [?] Etymologie Pușcariu’s: rum. a le(a)gäna zu a lega“ (L. Spitzer, DR, IV
p. 650), căruia — dacă (spre adularea amicului său clujean Pușcariu) mai recurgea
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secundare, nesemnificative pentru etimologie, care însă — producînd con
fuzii — au împiedicat elucidarea obîrșiei cuvîntului nostru. Cei care au
întrezărit demult miezul semantic al apelativului leagăn și direcția unde
este de căutat legătura etimologică justă au fost. . . Laurian-Maxim citind
gr. Xé/oç, lat. lectus. în sensul acestei înrudiri etimologia firească se
oferă delà sine. In perioada arhaică, la triburile „indo-europene“ lipsea
o piesă specială din „mobilier“ cu nume unitar în limba comună ori mă
car specific terminologiei străvechi, destinată anume pentru a „culca și
legăna pruncii“. La majoritatea „indo-europenilor“ ea se compunea
dintr-un simplu troc, albie, confecționată din trunchi de lemn scobit,
cum arată terminologia respectivă10. Adevărat că există apelative pentru
noțiunea de „leagăn“ în legătură .cu faptul că asemenea piesă de mobi
lier este pusă de obiceiu în mișcare, oscilează, cum sînt exemplele citate
în jurul rad. *leng-, ca și cele amintite11: lit. lopszys, lopiszys, lopeszys
„atîrnat“, zybka: zybi „mișcare în formă de unde“ etc. Dar aceasta nu
paie să fi fost cazul în ținuturile noastre: în Dacia încă era cunoscut
leagănul în perioada preromană, avînd desigur un nume; de aici există
o prețioasă mărturie documentară figurată, directă, pe un relief al coloa
nei lui Traianus din Roma: scena LXXVI înfățișează un grup de daci,
populație pașnică, băieți, bătrîni și femei, două cu copii în brațe, alta
purtînd pe cap un leagăn în chip de troacă (mică albie) cu pruncul în
fășurat și legat (AnEtn, 1957—8, p. 139). Forma leagănului dacic este
de tipul cel mai simplu : o albie (covată) din trunchiu de copac, un troc
servind drept culcuș pruncilor. Intr-un apelativ ce înseamnă „pat“
ideea de bază este „culcare“, rad. i.-e. *legh- „a fi culcat, a zăcea; a se
așeza, a sta întins“, în limbile europene (WP, II p. 424—5; IEtW
p. 658—9; WH I p. 777—9): gr. Xé/og, -oug „pat, culcuș; pat nupțial,
pat funerar; cuib“, XéxtPov „pat“, lat. lectus „pat, culcuș“, lectica, lectulus, lectarius etc.; v.irl. lige „torus, lectus“, laigim, perf. dellig „mă
culc“, gal. legasit „posuit“, got. ligan, ahd. liggan, lickan, ligan „a fi
culcat“, got. ligrs „pat“, v.sl. lezați „a fi culcat“, leêa „culcuș“ etc. (la
această conexiune s-a gîndit și Reichenkron. 1959). Forma fonetică și
elementul sufixai vechi în leagăn arată că el nu poate veni din careva
idiom amintit. Evoluția semantismului delà „a se culca, a sta culcat, a
zăcea“ la „loc de culcare, pat, culcuș“ este firească, cunoscută și în alte
limbi (gr., lat., celt., germ., sl.), la fel ca în substratul lingvistic de unde
vine leagăn, *lega-no-, *legh-a-no-. Sufixul pare să fi avut nuanța din
unele derivate gr. desemnînd unelte, ca Spércavov , secere“, ô^vavov,-dvrj
și la metafore poetice atotexplicatoare — i se poate aminti propria sa frază celebră
„die Evidenz einer Etymologie hängt nicht bloss von ihrer Begründung ab, denn
,begründen1 kann man auch das Unwahrscheinlichste“ (ibid., p. 649), cum a făcut
același filolog de ex. cu apelativul rom. mire.
w De ex.: v. nord, ludr, ahd. ludara „leagăn“ (cf. gal. lautro „balneo“, ir.
lothar „alveus“, m.bret. louazz „covată“), ahd. waga (alături de wiga) — v.nord.
vagga; lat. cunae, cunabula; v.fris. bert (Meyer-Lübke, op. cit., nr. 1052a).
11 Schrader—Nehring, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, II,
1929, p. 654 „Wiege“.
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„gresie“, «pctayavov „pumnal““ etc.12. Deși izolat în leagăn, lipsind la
celalalte derivate ale rad. i.-e. *legh-, sufixul este de origine indo-europeană, adică preromană. De aceea probabil că la baza lui *leganu-,
*leghano- stă forma tematică a rad. *legh-ci-, lărgită cu sufix -no ce pare
a fi avut o valoare semantică deosebită. Nu se poate preciza accepțiunea
exactă a lui *leganu- în perioada străromână; dacă el era numele generic
al „patului“ de orice dimensiuni, sau era restrîns asupra „patului mic,
pentru copii“, sufixul -no- avînd eventual valoare deminutivală. Con
sensul celor patru dialecte românești este un indiciu că în româna co
mună leagănul însemna același lucru ca azi; nu se poate spune însă cînd
se va fi produs limitarea semantică, dacă nu cumva ea, fiind străveche,
este de dată preromană, chiar indo-europeană.
Din punct de vedere comparatistic, cuvîntul se dovedește a fi o alcătuire ori
ginală și tipică, cu sensul general „pat, culcuș“ fixat în perioada i.-e. (*
legh-a-no-,
ca gr. A'/oç, Àéxpov, lat. lectus, got. ligan etc.), cînd, dealtfel, se cunoșteau mai mulți
termeni pentru această noțiune, ca gr. evvsv), lat. induo, got. badt, ahd. batti, lat.
fodio, let. gula „pat“, gr. yoXsôç, v. pr. lasto etc. (Schrader — Nehring, op. cit., I
p. 138).

6. — GARD, s.n. (pl. garduri), 1) împrejmuire în jurul grădinei, curții,
țarcului sau ocolului de vite, din împletitură de nuiele petrecute printre
pari bătuți în pămînt, sau din spini, bolovani, scînduri, prăjini, sau din
plantații de arbuști în vegetație (gard viu)“ („clôture; enclos“), 2) „împle
titură de nuiele în apă pentru prins pești“ („bourdigue“). — Der.:
gărduș, gărduț, gord-, gărduleț, gărdurel; a gărdui, îngărdui („îngrădi“);
gărdurariță (pasere), gardagiu („așează și păzește gardul de pescuit“);
topon. Gărdești, Gărdăneasa; antropon. Gardea, Gărdescu, Gărduș etc.
Dial, bale.: arom. gârdu, ngărdedzu, ngărdescu, ngărdire, ngărdit,
ngarditură, disgărdescu, disgărdire, disgărdit (dizg-), megl. gard, istr. gard,
„poartă împletită“ („gard“ se zice graie, Puscariu, Studii istroromâne, II
p. 217).
împr. din rom.: ung. gârgya, gard, kârgya (transilv, și în șesul Ungariei,
începînd din sec. XVII) „ghizd“, gărduș, kudgărgya, kudgădulat, ucr. gard „Ort
zum Fischfang“, hard, srb. garda „gard; ein Zaunwerk in der Donau zum Hausen
fange“.

Alb.: garth, gârdhi și gard „siepe“, gardh.
Din ital. giardino horctus cinctus (DictB); germ. Warten (Pontbriant); gardire, gardina (Laurian); din slav grad (Miklosich, Cihac, Philippide ș.a.); got. gards
(Diez, Gamillscheg), ori din alb. (Meyer, Philippide, Jokl etc.); lat. carduus
(Giuglea).

Asigurarea apărării bunurilor comune și apoi ale celor gospodărești
individuale a dus la apariția timpurie a diferitelor tipuri de împrejmuiri,
între care cea mai obișnuită a păstrat termenul vechi, autohton, gard,
general în dialectele românești. Este un element lexical comun albano12 K. Brugmann, Grundiss der vergleichenden Grammatik der indogermani
schen Sprachen, II, p. 259—260; P. Chantraine, La formation des noms en grec
ancien, Paris, 1933, p. 199.
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român (ce nu poate fi în română împrumut din slavă din cauza metatezei grad->gard; din albaneză nu poate fi pentru considerente fonetice
și cultural-istorice generale). Etimologia indo-europeană a fost indicată
just mai demult: *g ’herdh- (*gherdh-) „a împleti, a răsuci; a împrejmui,
îngrădi, încinge“ (WP, I p. 608—9, 2; IEtW p. 442): v.ind. grhă (*gfdhâ)
„casă, locuință“, got. bigairdan „a încinge“, ags. gyrdan etc.; got. garda
„țarc, ocol de vite“, v.fr. garda „Garten“ ș.a.; lit. gardas „țarc, ocol“, v.sl.
gradi, „cetate, oraș, grădină“, rus görod, big. gradi» etc.; alb. garth, frigian -gordum „oraș“ în topon. Manegordum „orașul lui Manes“ și Gordioni3; varianta cu palatală în lit. zardas „leasă, țarc“, let. zards „leasă“,
v. pr. sardis „gard“, rus zoröd „șopron“.
7. — ȚARINĂ (var. țarnă, mold., R. Sărat etc.), s.f. (pl. țarini) „cîmp
semănat, ogor; holdele și fînețele cuprinse la un loc“ („champ [labouré]“);
topon. Țarina, Țarna.
Dial, bale.: arom. neatestat (=agru).
I mp r. din rom.: rus carina, carăna, ucr. carina, dimin. carynka, ung. ca
rina, cârina „cîmp îngrădit; nuia ce desparte pășunea de cîmp“.
Derivat din: lat. terrenus (LexB, Cihac, Laurian ș.a.); din big. țelină in
fluențat de țară (Dumke); dacic înrudit cu persan carana „Ackerfeld“ (Diculescu);
slav, din ucr. caryna, din car (Densusianu, GrS I p. 352).

Legătura între țarină și țară (terra) pare justificată de asemănarea
formală și chiar semantică, iar unii au stabilit echivalența țărînă—■
țarină. Dar prototipul terrenus, *terrena a fost demult abandonat, lipsit de
valoare, la fel ca derivarea pe teren românesc delà țară cu sufix -ina;
consonanța lui țarină cu țară (terra), ca și cu țărînă este fortuită, cuvin
tele au origine etimologică diversă. Neverosimilă apare legătura cu sl.
car (țar) ca „loc stăpînit, loc al cuiva privilegiat“, interpretare seman
tică ce nu spune nimic pentru etimologie, la fel ca sl. carina „bir, impo
zit“; trecerea semantică nu e justificată prin aserțiuni ca „vermutlich
war ehern, das Ackerland im Ggs. zum übrigen Landbesitz, steuerpflich
tig“. Apare straniu cum fără dovezi unii filologi români susțin obîrșia
slavă a unui cuvînt pe care erudiții slavi (Kaluzniacki, Rozwadowski,
Scheludko, Șarovolskij) îl consideră împrumut din românește în ucrai
neană. în dial. drom. este general și vechiu, atestat încă din sec. XV14
și în literatura religioasă (de ex. „semănară țarine și răsădiră vii“, Biblia
1688, Psal. 106, 37). în cele mai multe ținuturi, țarină înseamnă „locul
cultivat, lucrat, semănat: ogor“, adesea îngrădit, izolat de fînețe și pășuni
(islaz) spre a nu fi călcat de vite, cu îngrăditură: gardul țarinii15. Esența
13 Dar forma Manezordum considerată de Kretschmer ca dovadă a unei vari
ante cu palatală g’h în frigiană, este grafie alterată în manuscrisele medievale,
căci cam greu s-ar putea admite o alternare a formei fonetice a unui radical în
unul și același toponimic frigian.
14 Document slavon, citat de I. Șarovolskij, în Zbornik Zahodoznavsta, Kiev,
I 1929, p. 63, din a. 1442.
15 T. Pamfile, Agricultura la români (1913), p. 16—28 țarina. Din cauza îngră
diturii, în unele zone (Hațeg etc.) țarină a ajuns sinonim cu „gard“; primăvara
gospodarii din Ulpia-Sarmizegetusa (Grădiște) „fac țarinile“, adică „fac (repară)
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semantică pare să fie „teren cultivat, mai mult plan“, eventual chiar
simplu „sol, pămînt“, țarina avînd la bază un *terina sau *telina; deoarece
rad. *ter- nu oferă o legătură convenabilă, este de preferat *tel- „plan,
șes; teren neted; scîndură“ (WP, I p. 740,3; IEtW p. 1061): v.ind. tăiam
„suprafață (plană), plan, șes; palma mîinii“, taliman „dușumea, pardo
seală“, arm. tal „ținut, district“, gr. r/pua „masă de brutar, planșeu“;
probabil lat. tellûs,-ûris „pămînt“ (*telnos, ca pignus? ori *telos = v.sl.
tèlo?), v.irl. tăiam (genet, talman) „pămînt“, v.pr. talus „dușumeaua ca
merei“, v.sl. tb lo „fund, podeală“. Mai puțin probabil ar fi *ster- „a în
tinde, a răspîndi“ (pr.-lit. trenis „regiune, ținut, loc“, v.lit. trenta „loc,
regiune, fîșie“, v.isl. strind „lăture, dungă; țară“ etc. (WP, II p. 638—
640,5). Ambele baze *tel-ina ori *(s)ter-ina produceau în rom. țarină, care
împreună cu sl. ogor a înlocuit în cea mai mare parte pe lat. (vechi rom.
și dialectal) agru.

8. —■ ZESTRE, s.f. (pl. zestrele,-ile), 1) „averea mișcătoare și nemișcă
toare dată de părinți fetei cînd se mărită; dotă“ („dot“), 2) restrîns „hai
nele, rufele, așternutul etc. aduse de femee în casa bărbatului ei cînd se
mărită; (lada de z., foaia de z.)“ („trousseau“), 3) „odoarele și alte obiecte
de preț formînd averea bisericii sau mănăstirei“ („trésor d’une église ou
d’un couvent“). — Der. zestrucă, zestrișoară, zestricică; zestraș („om
care se duce și locuiește cu muierea în averea (casa) ei“, Vîlcea), zestral
(„dotai“), zestrător; a înzestra (înzestri),-at (nein-), înzestrător,-oare, în
zestrare,-at (adj., s.n.).
Dial, bale.: arom. zéstrd (pl. zéstri) „dot“ (și prică, pa(i)e, pirție,
aveare), megl. zQstri (GrS, VII p. 229).
I m p r. din rom. : big. zestra (DR, III p. 178—9, 225), ucr. ziastra, ung. zesztre,
eszre, estre, săs. zestre „Mitgift“.
Din lat. ex-saura (Cihac, 1870) ori v. sl. zastriti — stroja „parare, armare,
conficere“, pol. stroj (Cihac, 1879); lat. de straie (Laurian), dextrae (Hasdeu, Pușcariu, Tiktin, Săineanu ș.a., Meyer-Lübke?); din big., cu turc zisten „Lehen“, ori gr.
8so|xôç (Gaster); lat. digesta, diesta, *
zeasta etc. (Densusianu, 1936); gr. *SiaaTpœ
„țesături“ etc. (Giuglea, DR X p. 451—4); Çœcrrpov (P. Papahagi).

Majoritatea adeziunilor le-a aflat dextrae — zestre, părînd a fi sin
gura ce să „merite atenție“ (cum scria Pușcariu la 1905), potrivită din
punct de vedere fonetic; dar semantica arată limpede că este cazul unui
calambur filologic al lui Hasdeu, acceptat ușor de unii latinizanți și lexi
cografi, deși apare evidentă dificultatea unei asemenea derivări: confuzia
între mîna dreaptă (dextra) și averea dată miresei, justificată de unii
gardul țarinii“; în zona Turda „a face țarina“ este echivalent cu „a face gardul
la cimitir (etc.)“; cf. sensul ucr. caryna „barieră, îngrăditură, poartă“; țarină „loc
îngrădit pentru vite“ (Luncani, r. Hațeg), „proprietate“ (Muscel), „locul arabil
împreună cu fînațele“ deosebit de locul destinat pășunii (Năsăud); dar „țarină este
locul semănat, eventual livezile din jurul satului...“ (Monografia satului Clopotiva,
I p. 63). în Putna (Vrancea), țarină este numai „partea din cîmpul cultivat, pe
loc neted șes“, nu pe coastă (unde se zice deal). — N. Dunăre, Recherches ethno
graphiques roumaines sur l’agriculture et la vie pastorale, în Acta Ethnographica,
Budapesta, XII 1963, fasc. 1—2, p. 179—183.
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și de Tiktin cu explicația grotescă „durch Handschlag versprochenes
Heiratsgut“. Gr. diastra este inacceptabil fonetic, zostron fonetic și se
mantic. Apelativul românesc este vechi, dar esența lui semantică e greu
de identificat; azi înseamnă „averea (haine, bani, cereale, casă, pămînt,
vite, lucruri de gospodărie etc.)“ adusă de mireasă, valori materiale cu
destinația de a contribui la întemeierea unei noi gospodării și ca simbol
al dragostei părinților față de fata de care se despart16. Echivoc subsistă
în ce privește semantismul inițial: primează aspectul moral-juridic ori
cel economic-material? în cele două sensuri divergente s-ar putea stabili
o etimologie pe cale comparativă. Forma epocii romanice era *destre-, cu
d(z) din vreun i.-e. d(h)-, căci i.-e. g’(h) nu oferă o bază acceptabilă.
S-ar putea imagina o legătură cu rad. i.-e. *dek ’- „a lua, a ridica, a primi;
a saluta, arăta (cuiva) cinste, a da onoruri“ și sensuri secundare17; dar
asemenea interpretare pare abstractă, deși unele cuvinte indo-iraniene
au sensuri destul de apropiate de zestre. Mai curînd sensul economicmaterial este de căutat în etimologia apelativului, pentru care însă o răd.
potrivită de forma *d(h)es- ori *d(h)ek ’— lipsește. De aceea se poate în
cerca deocamdată o legătură interpretînd zestrea ca o „part e, porțiune
(primită) dintr-un lucru, avere“ cu i.-e. *dâ(i)-: di-, da- „a împărți, a
tăia în bucăți, a rupe“ (WP, I p. 763—7; IEtW, p. 175—9): v.ind. dăti,
dyati „taie, retează, împarte“, diti-h „împărțirea“, dătu „parte“, dâtrăm
„Zugeteiltes“ etc., gr.
Safojzai „împart, distribui“,
Salç, -roç, Sodr/)
„porțiune, ospăț, jertfă“, 8ocitP6v „porțiune“ etc.; cu elementul -p-, -t-,
cu s *da-s-. Ca o sumă de bunuri materiale primite de mireasă de la pă
rinți, zestrea poate să fi avut sensul simplu de „parte (dintr-un tot), por
țiune (primită)“ prin împărțirea unei averi sau din „defalcarea“ unei
porțiuni date miresei. Asemenea interpretare este mai apropiată de reali
tățile vieții social-economice, potrivită în sensul primar și actual al
zestrei. Prototipul străromân *destr- presupune o bază *des-tro- cu sufix
-tr- sau mai curînd i.-e. *dai-s-tr- cu sufix -s-tro- (cf. lat. monstrum,
lustrum, capistrum, ahd. galster, got. gilstr etc.). Mai puțin verosimilă
ar fi o legătură cu i.-e. *dhe- „a pune, așeza“ (WP, I p. 826—9).
Concluzii social-istorice și etnologice. Elucidarea structurii și obîrșiei
etimologice, a apartenenței etno-lingvistice a cuvintelor de mai sus fixează
o serie de elemente lexicale prin noi etimologii utile, ca și cîteva puncte
importante pentru a înțelege și justifica geneza și etapele dezvoltării cul
turii materiale a societății românești în epoca străveche. Mai întîi, în ce
privește semnificația lingvistică, termenii clarificați aici, ca și alții din
categoria lor (supra, p. 74), aparțin fondului lexical specific (în parte exclu
siv) românesc, din faza arhaică ce este în curs de elucidare și care (în
ordinea strict cronologică) constituie propriu-zis capitolul prim al isto
16 Vezi descrierea zestrei: S. FI. Marian, Nunta la români (1890), p. 141—149.
17 WP I p. 782—5; IEtW, p. 189; WH, I p. 330—1 decet: gr. Sézo^ai „iau, ridic“,
av. dasta „obținut, dobîndit“, v. ind. daça „stare, situație, destin“, daçafi „aduce
jertfă, arată cinste, dă, acordă“ etc.; lat. doceo „învăț“, decus,-oris „podoabă“, dignus (*dec-nos) „demn, vrednic; apt, capabil de ceva“ etc.
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riei limbii române: materialul preluat de aceasta de la idiomurile preromane, traco-dacice înlocuite în zona balcano-dunăreană și carpatică.
Natura și esența lor autohtonă, preromană se impune prin criteriile eti
mologiei, rezultînd din relațiile evidente pe care le prezintă în sistemul
etimologic al idiomurilor indo-europene; iar rostul și importanța lor lingvistic-istorică în idiomul și în structura istorică a societății românești
decurge din felul cum sînt ele interpretate, cum este explicată pătrun
derea lor în limba română.
Despre unele din cuvinte, care există și în albaneză (ca argea, cătun,
gard, vatră) s-a afirmat că sînt împrumutate delà albanezi: este o teorie
învechită, falsă, cum s-a dovedit nu numai prin criteriile comparative
și fonetica istorică a limbii române, ci și prin elementele lexicale româ
nești mult mai numeroase ce lipsesc la albanezi18; ea nu mai comportă
azi niciun fel de discuție. Studiul etimologic și comparativ al fondului
lexical ereditar românesc arată limpede că procesul lingvistic-social de
înlocuire a limbii în provinciile romane carpato-balcanice s-a petrecut
chiar prin vorbirea și în gura masei populare localnice (amestecată, în
chip firesc, cu unele elemente de colonizare, veterani, provinciali veniți
din afară), care a învățat limba latină adusă și impusă de stăpînirea
romană pe meleagurile dunărene și carpatice. în perspectiva acestei inter
pretări principiale, ținînd seama de cantitatea și marea importanță cali
tativă a factorului lexical autohton, se conturează clar semnificația lui
istorică și social-etnică în limba română. Valoarea documentară a cuvin
telor autohtone în ansamblu necesită și va avea un studiu analitic adîncit,
într-o anchetă vastă și amănunțită privind procesul complex și obscur
al formării limbii și poporului român. Cuvintele românești preromane,
autohtone și indo-europene (de felul celor de mai sus privind locuința și
gospodăria) aparțin tuturor domeniilor terminologiei (corpul uman, pro
cese psihice, relații familiare-sociale, casa, unelte, animale, plante, forme
de teren, păstorit etc.), fiind substantive, adjective și aproape 40 verbe
din cele mai importante și generale. Remarcabilă este deasemenea proporția
lor față de celelalte elemente de bază în lexicul limbii române (socotind
numai cuvintele-tip, din care se formează familia derivatelor), 160 autoh
tone, 1550 latine (după un nou control mai riguros), peste 2000 slave;
în cadrul elementului lexical moștenit, cuvintele autohtone reprezintă cam
1/10. S-a recunoscut în principiu că ele au pătruns în limba romanicăromână de la o populație indo-europeană care a venit în contact strîns cu
romanitatea în zona carpato-balcanică, în epoca închegării limbii române
(sec. III—VII e.n.), adică, precum s-a spus mereu, traco-geto-dacii. Dar
nu ocupanții romani (militari, veterani, coloniști, slujbași, funcționarisocotitori, sclavi, liberți, mineri, meșteșugari, negustori etc.) veniți din
afară (de prin toate provinciile imperiului și din Italia) au împrumutat
pentru limba lor latină (fie chiar populară, acel sermo rusticus et pro18 Cf. articolul citat din CercL VII p. 107—127 (= Revue de linguistique, VII
1963, p. 251—277); supra, nota 2.
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vincialis) cuvinte „barbare“ delà locuitorii autohtoni subjugați, care locui
tori să fi dispărut apoi fără vreun rol în procesul de formare a comuni
tății populare romane de aici. Căci din capul locului nu este deloc pro
babil că pătura suprapusă, stăpînitoare, a romanilor să fi împrumutat de
la populația cucerită, exploatată, inferioară culturalicește, vreo 160 (sau
ceva mai multe) cuvinte uzuale de importanța lui aprig, arunca, băiat,
bucura, dărîma, gard, leagăn, mare, răbda, rezema, tare, vătăma, vatră,
zestre ș.a. Potrivit realităților cunoscute din lumea sclavagistă și provin
cială romană, ca și din structura lexicală a limbii române, este posibil și
necesar a restabili și repeta realitatea, adică situația inversă: nu romanii
veniți din toate provinciile, ci localnicii autohtoni au împrumutat
un idiom, cel oficial, în timpul stăpînirii și sub presiunea militară, poli
tică, administrativă, social-economică, religioasă și în general culturală
a aparatului de stat și a elementelor favorizate ale stăpînirii romane.
Masele rustice de plugari, păstori și meșteșugari ale traco-dacilor și illirilor, la care s-au adăugat coloniști din alte zone și elementele militare
cu aparținătorii lor, au adoptat limba oficială, latina populară, iar idiomul
„barbar“ autohton de tip satem indo-european (cf. supra, p. 74, n. 2) a fost
înlăturat ca organism viu, ca țesut gramatical și factor social, înlocuit cu
noul idiom, generalizat pe încetul, devenind graiul comun al întregei
mase de locuitori provinciali în cea mai mare parte a teritoriului etnolingvistic traco-dacic și -illiric. In idiomul adoptat, populația tracogeto-romană a transmis și perpetuat (adică a păstrat în continuare, prin
faza de transiție a bilingvismului) numeroase cuvinte izolate, din care
au putut fi identificate pînă acum vreo 160.
Procesul romanizării (din care a rezultat idiomul și poporul româ
nesc) implică și necesită în primul rînd schimbarea limbii în
gura aceleiași străvechi populații locale, sedentare, permanente; dar nu
schimbarea populației. Aceasta este înainte de toate semnificația elemen
telor lexicale autohtone (preromane) ale limbii române luate în ansamblu:
ele dovedesc în mod concret o continuitate lingvistică, adică
de vorbire în mediul social, unde (perioada bilingvismului, firească și
necesară premisă a amestecurilor și a înlocuirilor lingvistice) a fost
învățată și însușită limba latină populară, fiind integrate elementele lexi
cale preromane. Continuitatea lingvistică, vehiculată pe o realitate popu
lară și chiar biologică, dovedește în chip peremptoriu o continuitate
social-etnică în sensul că procesul lingvistic (înlocuirea limbii, cu
transmiterea de singuratice cuvinte autohtone indo-europene) s-a des
fășurat la una și aceeași populație care a locuit teritoriile la data cuce
ririi romane, în timpul și după atare stăpînire. în asemenea cadru sociallingvistic, termenii privind așezările și gospodăria, preluați de limba
latină-romanică din substrat, prezintă o însemnătate sporită, o semnifi
cație nu numai lingvistică și social-istorică, ci una culturală și etnologică
excepțională: ei apar ca expresia concretă și cea mai tipică a continuității
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terminologiei, deci a noțiunilor respective ce sînt cele mai de seamă în
cultura materială a poporului, fiind legate inseparabil de localități, de
casă și de viața cotidiană, a cărei continuitate rezultă în chipul cel mai
pregnant: păstrarea noțiunilor cu apelative cu tot19. Adevărat că ele sînt
puține, nici o duzină, față de mulțimea termenilor latinești și de alte
proveniențe (supra, p. 74—76). Studiul comparativ-etimologic al lexicului
stabilind obîrșia lui etno-lingvistică, arată care cuvinte vin din idiomul
fazei preromane, care sînt latinești ori adoptate din alte limbi. Dar valoa
rea semantică și cultural-istorică a terminologiei nu trebuie măsurată
simplist și mecanic, după cifre statistice, precum semnificația socialetnică a cuvintelor și a lexicului în general nu trebuie să fie înțeleasă
dogmatic, unilateral, în sensul că și obiectele ori produsele indicate au
fost împrumutate integral și exclusiv de la populația din al cărui idiom
au venit în limba și la poporul român denumirea respectivă. Nu înseamnă
de loc că din fondul culturii materiale a traco-dacilor s-au primit numai
noțiunile și lucrurile ce sînt designate cu termenii din fondul autohton,
preroman (adică, de ex. gard, leagăn, vatră etc.); căci astăzi este lucru
evident (mai ales în lumina interpretării date procesului de înlocuire
a limbii și romanizării, supra, p. 90) că majoritatea (dacă nu totalitatea)
uneltelor, produselor, noțiunilor sînt străvechi moșteniri directe ale epocii
preromane, pentru care însă în majoritate s-au adoptat și impus denu
miri latine (casă, masă, pat, scaun, perete, cuptor, cheie ș.a.m.d.); ia”
pentru altă parte, ulterior, termeni străini (slavi, grecești, turcești, ger
mani etc.). Faptul nu este întîmplător, ci corespunde unei realități isto
rice; ca atare trebuie avut în vedere și va fi aplicat consecvent în studiul
critic de ansamblu al limbii, istoriei și culturii materiale a poporului,
care contribuie în mod substanțial la elucidarea genezei și fazei străvechi
a comunității populare românești și a culturii materiale, a condițiilor dăi
nuirii ei în curs de cîteva milenii pe meleagurile carpatice și balcanodunărene.
19 Continuitatea vieții sedentare a populației românești este dovedită în pri
mul rînd prin criterii lingvistice, adică de terminologia limbii în ansamblu, nu
numai în ce privește așezările, gospodăria și agricultura cu creșterea vitelor (cf.
AnEnt, 1957—8, p. 133—156), dar și într-un sector economic chiar mai semnificativ
ce presupune stabilitate și legătură îndelungată a populației cu teritoriul : viti
cultura, cum s-a relevat: „... faicea în care se cultivă viea < lat. vinea, cu
vița < vitis, pe care cresc strugurii [cuvînt sigur dacic] numiți și *aua < lat. wva,
din care se stoarce mustul < lat. mustum și se face vinul < lat. vinum etc. Ca și
cum n-am avea atîtea alte cuvinte de origine latină care pot dovedi viața noastră
statornică (cetate, sat, casă, chiar și dacă aceasta a însemnat la început „colibă“,
ară, săpa, sămîna, secera, treiera, Măsălar) și am fi așteptat să vie ungurii din
stepele Asiei să ne învețe cultura viței de vie“ scria în 1934 N. Drăganu, DR VII
p. 215, într-o recenzie a lucrării tendențioase a șvabului ungurizat Treml (> Tamăs)
Ludovic despre cuvintele maghiare în limba română. — N. Dunăre, Recherches
ethnographiques roumaines sur l’agriculture et la vie pastorale, în Acta Ethnographica, XII p. 179—183; Probleme de etnografie în ținutul Alba Iulia, în Apulum,
V 1965, p. 482—485; Cercetări etnografice complexe în Valea mijlocie a Cernei, ibid.,
511—522.
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Abrevieri:
AnEtn = Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei. Cluj, 1957—8,1959—61.
AnonC = Anonymus Caransebesiensis, ed. Gr. Crețu, în revista Tinerimea Ro
mână, seria nouă, I 1898, p. 320—380.
CercL = Cercetări de lingvistică. Cluj, I 1956 și urm.
DictB = Dictionariu rumânesc, lateinesc si unguresc (Ioan Bobb). Cluj, I, 1822,
II 1823.
DLR
=■ Dicționarul limbii române, publicat de Academia Română, Bucu
rești, I—II, 1903—1940.
DR
= Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbii române“, condus de
S. Pușcariu. Cluj I 1921 —XI 1948.
GrS
= Grai și suflet, dir. O. Densusianu, București, I 1924 — VII 1937.
IEtW = J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern —
München, 1959 (cf. WP).
LexB = Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemțescu (P. Maior). Buda,
1825.
WH
= Alois Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, ed. III de
J. B. Hofmann. Heidelberg, I 1935—8, II 1939—1954.
WP
= A. Walde — J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indoger
manischen Sprachen. Berlin—Leipzig, I 1930, II 1927, III (index>
1932. Ed. II este IEtW.
Cuvinte: ags. = anglo-saxon; a h d. = althochdeutsch (vechiu german
superior); alb. — albanez (șkipetar); anal. = analogic; arm. = armenesc;
ar om. = aromân (dial, [ajromânilor din Macedonia și Peninsula Balcanică);
a v. = avestic (zendic); ban. = bănățean; big. = bulgăresc; cymr. = cymric
(celtic); der. = derivat(e); dial. bale. = dialectele românești din Peninsula
Balcanică (arom., megl., istr.); gal. = gallic (celtic); got. ==< gotic; g r. = grec(esc
vechi); i.-e. = indo-european; împr. = împrumut(at); i r 1. = irlandez:
istr. = istroromân (dial, românilor din Peninsula Istria, rumeri); lat. = lati
nesc; let. = leton; lit. = lituan; m. bret. == mediu breton; megl. = meglenit; m. gr. = mediogrecesc; mold. = moldovenesc; olt. = oltenesc; p 1. = plu
ral; p o 1. = polonez; rom. = românesc; săs. = săsesc (transilvănean); s. f. =
substantiv feminin; s. n. = substantiv neutru; srb. = sîrbesc; toch. = tocharic;
u c r. = ucrainean; u m b r. = umbric (italic); ung. = unguresc (maghiar);
v. f r. = vechi francic; v. fris. — vechi frisian; v. i n d. = vechi indian; v. i r 1.
= vechi irlandez; v. i s 1. = vechi islandez; v. n o r d. = vechi nordic; v. p r. —
vechi prusian; v. s a x. = vechi saxonic; v. s 1. = vechi slav (paleoslav).

H. H. Pyccy, Rmjmc.
TY3EMHbIE SJIEMEHTbl B TEPMHHOJIOrM ITOCEJIEHMH H XO3HHCTBA
(KpaTHoe cofleptKaHiie)
Ențe pa3 BtiHBJifleTCH ocoßcHHOe 3HaqeHiie n rchhoctb JiMHrBncTiiHecCKHX QJieMeHTOB, TepMHHOJIOrHH, B HCTOpHHCCKOM UCCJICROBaHMH MaTGpHajibHoîi KyjibTyphi. 3to oStucHueTca TeM, bto h3hk Hapofla, m caMtiîî
JipeBHHÖ M nOJIJIIIHHHii MCTOpMHeCKHÖ )[(OKyMeHT, COXpaHHeT LțCHHLIC HH$0pMaițnn m yKa3amiH o jțaBHOCTH n CTpaTH^eKapmi TepMHHOB h cooTBeTCTBytonțnx oßteKTOB. OcoßeHHoe 3HaHeHne MMeiOT Ty3eMHHie, npepoMaHCKMe
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sjieMeHTH, coxpaHeHHe KOToptix Sbijio bo3moîkho jihihb ßjiaroflapH HenpepMBHOCTII H CHflHHeMy o6pa3y JKH3HH MCCTHOrO HaCeJTOHHH. B npOflOJIJKeHMH
MCCJiegOBaHHH JieKCHKII, CBblBlIIHOH C pa3HbIMH OïpaCJIHMH JKH3HH H 3K0H0MMHecKoö fleHTejiBHOCTM cejibCKoro HacejieHHH, iraynaeTCH Ha 3tot pa3
rpynna npepoMaHCKHX cjiob pyMbiHCKoro H3MKa, CBH3aHHbix c nocejieHHCM
H X03HHCTB0M. BojIbHIHHCTBO 3THX CJIOB, H CaMbie BaHtHbie, — JiaTHHO-poMaHCKiie, yHacjiejțOBaHHbie. CpejțM hhx CKpoMHoe KonnaecTBO, ho
BaîKHoe c TOHKH 3peHHH 3HaqeHHH h nanecTBa, npejțCTaBJieHO npepoMaHCK0MH TepMHHaMH: „cătun” — nocenoK, xyTop;. „bordeiu,, — 3eMJiHHKa,
jiaayra; „argea” — 3eMjiHHKa gjin TKaHBH, CKaMeeHKa TKamixn; „vatră”
— onar; „burlan” — BOflocToanaH Tpyôa; „leagăn" — KOJibiSeaib, jnojibKa;
„gard ” — 3a6op; „țarină” — naniHH, Hoa; „zestre” — npngaHoe.
<9tH TepMHHM, npOHCXOÎKfleHHe KOTOpbIX B npOHIJIOM He ÖHJIO OOMCIieHO, HHHe GblUII HCTOJIKOBaHbl C TOHKH 3peHHH 9THM0JI0rHH npH nOMOHțH
cpaBHHTeJibHbix npneMOB. Bbijio fl0Ka3aH0, st o ohh HBJimoTCHHHgo-eBponenCKHMH 3JieMeHTaMH H ’IT O B HaiHeM H3HKC OHH npOMCXOgHT H3 TOBOpa
cyßcTpaTa, t. e. H3 $paKo-gaKCKoro H3biKa. B 3aKjiioqeHHH cththh noxa3aH0, HTO, KaK h flpyrne npepoMaHCKHe JieKCHHecKne aaeMCHTbi pyMbiHCKoro
HBbiKa, cjioBa, CBH3aHHbie c nocejicHHeM h aomom (xo3hhctbom) yHacJiegoBaHbi H3 npepoMaHCKOH anoxn BMecTe c cooTBCTCTByroigHMH hohhthhmh,
a jțJiH SonbHiHHCTBa ocTajibHHX BențeH, iiaaeniiii m hohhthö, b TeaeHMH
npopecca 3aMenjeHHH (3aMeHbi) (JipaKo-gaKCKoro H3biKa HapogHoit jiaTUHbio
(cymecTBeHHoe HBjieHHe npoqecca poMaHH3aițHH) 6bijih npHHHTbi jibthhcKHe, noTOM HeKOTopue cjiaBHHCKHe cjioBa hjih hob sie ,,3anMCTB0BaHHbie”
cjiOBa H3 gpyroro H3HKa.

AUTOCHTHONE ELEMENTE IM WORTSCHATZ ZUR BENENNUNG
VON SIEDLUNG UND HOF
(Auszug)

Es wird von neuem auf den Wert und die besondere Bedeutung der
Terminologie für Sachgüter hingewiesen. Die Volkssprache als das
älteste und eigentümlichste geschichtliche Zeugnis gewährt Kennt
nisse und Hinweise über Alter und zeitliche Reihenfolge von
Bezeichnungen und Gegenständen. Die autochthonen vorrömischen
Sprachelemente- sind besonders wichtig, da ihre Erhaltung nur unter der
Voraussetzung einer Fortdauer und sesshaften Lebensweise der boden
ständigen Bevölkerung möglich war. Als Fortsetzung der Untersuchungen
über den Wortschatz der ländlichen Bevölkerung auf verschiedenen Le
bensgebieten und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit wird hier die Gruppe
der vorrömischen Wörter der rumänischen Sprache untersucht, die sich
auf Siedlung und Hof beziehen. Im allgemeinen sind die wichtigsten Be-
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Zeichnungen ererbte Ausdrücke lateinischer, romanischer Herkunft. Es
gibt aber eine bescheidene Anzahl von Elementen, die ihrer Bedeutung
und ihrem Wert nach jedoch wichtig und durch folgende vorrömische Wör
ter vertreten ist: cătun „Weiler“, bordeiu „Erdhütte, Hütte“, argea „Erd
hütte in der die Bäuerinnen weben, Kuppelgewölbe, Zimmerwerk“, vatră
„(Feuer)Herd, Ortsgebiet, Weichbild“, burlan „Rohr, Röhre“, leagăn
„Wiege, Schaukel“, gard „Flechtwerk, Zaun“, țarină „Ackerland, Saat
feld, Acker“, zestre „Heiratsgut, Inventar, Einrichtung“.
Durch Vergleichung können diese, früher grösstenteils ungeklärten,
Benennungen etymologisch erklärt werden. Dieses geschieht durch den
Nachweis der indo-germanischen Elemente, die in der rumänischen Spra
che aus dem Wortschatz des Substrates stammen, also aus dem Thrakisch-Dakischen. Abschliessend wird darauf hingewiesen, dass ebenso wie
auch bei anderen vorrömischen Wörtern zusammen mit gewissen Aus
drücken für Siedlung und Hof aus vorrömischer Zeit auch die betreffen
den Gegenständen vererbt wurden. Für die Mehrzahl der übrigen Sachen,
Erzeugnisse und Begriffe wurden lateinische Wörter eingeführt, wobei die
thrakisch-dakische Sprache durch das Volkslatein ersetzt wurde, ein Vor
gang, der das wichtigste Merkmal der Romanisierung darstellt. Zu diesen
Bezeichungen kommen weiter noch einige slawische Ausdrücke und
neuere „Entlehnungen“ aus anderen Sprachen hinzu.
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Paul H. Stahl și Paul Petrescu, București.

CONSTRUCȚII ȚĂRĂNEȘTI DIN HAȚEG
Depresiunea intracarpatică numită „Țara Hațegului“ este așezată în
apropierea masivului Retezatului, spre nord. Cunoscută din vechime, ea
constituie una din zonele cu cea mai mare densitate de populație româ
nească în care au pătruns puține elemente aparținînd altor naționalități,
și acelea mai ales în oraș. în apropiere se găsesc dovezile unora din pri
mele organizații politice românești. în biserica din Strei, din secolul al
XIII-lea, a fost zugrăvit portretul ctitorului îmbrăcat în costum de cavaler
cruciat1. Nu departe, se află castelul întărit a lui Iancu de Hunedoara,
voevod român și general vestit, așezat în mijlocul unei regiuni românești.
In alte părți ale zonei, ruinele cetăților dace sau ale monumentelor ro
mane rămase în picioare sau desgropate prin săpături aduc la lumină
dovezile omenești importante petrecute în aceste ținuturi încă dinainte
de formarea poporului român.
Țara Hațegului are forma unui triunghi. Limitele ei, trasate de munți,
sînt ușor de fixat: spre răsărit Munții Sebeșului, spre sud masivul Rete
zatului și spre nord Munții Poiana Ruscă2. Căile de acces în Țara Hațe
gului sînt trei: dinspre Banatul situat la apus, drumul trece pe la Poarta
de Fier transilvăneană; din nord, pătrunzi prin Poarta Streiului pe lîngă
Subcetate; venind din sud, de la Petroșani, traversezi pasul Merișor. Dru
murile mai însemnate ale țării sînt trei: unul care pleacă din Subcetate
către apus, ținînd cam mijlocul zonei; al doilea, pornind din Subcetate
către apus, trece prin orașul Hațeg și prin satele aflate în partea de nord
1 I. D. Ștefănescu, L’Art byzantin et l’art lombard, en Transylvanie, Paris, 1938.
Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R. Arta românescă în epoca feudală, Bucu
rești, 1957 (capitolul'redactat de Corina Niculescu, p. 29).
2 In zonă nu am inclus valea Jiului și Valea Cernei, de care este despărțită
prin înălțimi mari și față de care există deosebiri evidente; cele referitoare la arhi
tectură sînt însemnate. Această delimitare o are zona și în studiul „Arhitectura
populară românească. Regiunea Hunedoara" (București, 1956), publicat de Florea
Stănculescu, Adrian Gheorghiu, Paul Petrescu și Paul Stahl. R. Vuia (în Țara
Hațegului și Ținutul Pădurenilor, publicată în Lucrările Institutului de Geografie
al Universității din Cluj, vol. II, Cluj, 1926) include pe lîngă Valea Jiului și Valea
Cernei, situată spre nord.
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a țării. Ambele drumuri se întîlnesc la Sarmizegetusa de unde se îndreaptă
apoi spre Banat. Și în sfîrșit, al treilea drum, venind de la Simeria, trece
prin Subcetate și merge paralel cu linia de est a Țării îndreptîndu-se
către sud, spre Petroșani și apoi spre Gorj.
Suprafața întinsă, plană a terenului, a permis dezvoltarea agriculturii
mai ales în jumătatea de nord a depresiunii. Totuși, pămîntul sărac și
pietros cere sătenilor continua lui îngrășare și o muncă susținută pentru
a putea obține recoltele. In același timp, păstoritul era larg practicat, fără
să aibă însă aceeași însemnătate ca în sud, pe valea Jiului unde consti
tuia în trecut ocupația principală.
Satele sînt așezate în primul rînd pe marginea depresiunii, în locu
rile de contact ale cîmpiei cu muntele, formînd o salbă. Altele stau de-a
lungul Rîului Mare ce izvorește din Retezat și trece prin mijlocul Țării.
Satele sînt mai toate adunate și au gospodăriile apropiate una de alta.
Ici colo pot fi deosebite înăuntrul cîtorva sate mici nuclee (crînguri) pe
cale de a se aduna și ele. Drumul exercită o atracție din ce în ce mai mare
în așezarea locuințelor, evidentă mai ales pe drumul ce leagă satul cu
orașul. Această atracție este datorită transformării vechiului mod de pro
ducție tradițional și ea duce uneori la răsfirarea caselor de-a lungul șo
selei, ca spre pildă în Sarmizegetusa și Totești.
Așezarea zonei la o importantă răscruce (aci se întretaie șoselele ce
vin dinspre Banat, dinspre Oltenia și dinspre centrul Transilvaniei) au
făcut ca drumurile ei principale să fie drumuri de mare circulație, deschizînd astfel calea legăturilor cu celelalte părți ale țării și permițînd
transformarea rapidă a vechii organizări sociale și economice și astfel,
a construcțiilor. Creșterea puternică a populației în ultima sută de ani,
tăierea pădurilor pentru obținerea locurilor de cultură și a lemnelor de
construcție, au atras după sine despădurirea masivă a Țării (fig. 1). Pădu
rea s-a retras spre munte și furnizează din ce în ce mai greu materialul
lemnos necesar pentru ridicarea caselor și acareturilor. Faptele descrise
mai sus sînt evidente în special la satele dinspre mijlocul depresiunii,
aflate pe artera principală de comunicație ce merge de la vest spre est,
ca și la cele mai depărtate de munte și pădure. Aci se întîlnesc sate adu
nate, bine formate, care amintesc uneori satele compacte. Tot aci vechile
forme de arhitectură erau aproape în totală dispariție la mijlocul acestui
veac, cînd a fost efectuată cercetarea noastră, materialul construcțiilor
vechi (lemnul și paiele) fiind înlocuit cu cărămida și țigla. Procesul de
transformare continuă în același ritm viu pe măsură ce satele sînt inte
grate mai puternic în viața socială a restului țării și duc la transformarea
în același sens ca pînă acum: eliminarea vechilor forme de viață solicită
și înlocuirea lor cu forme noi ce oferă condiții mai bune de viață.
*
Observațiile pe care se întemeiază studiul de față au fost culese între
1950—1953 și nu au caracter exhaustiv constituind numai un sondaj.
Datele sînt reprezentative în primul rînd pentru cele două treimi supe •
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Fig. 1. Așezări și culturi în terase, la Șteiu.

rioare ale Țării; partea de sud, din jurul localității Pui a fost mai puțin
studiată. Numărul total de case înregistrate complet (tehnică de con
strucție, planul, decorul) este de 104. Pentru o lămurire deplină a proble
melor arhitecturii locale este necesar un număr mai mare de fapte: totuși
7 — Anuarul

Muzeului etnografic
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cele de mai jos sînt suficiente pentru a putea stabili cîteva din caracte
risticile regionale. Lipsa informațiilor de ordin statistic din publicațiile
anterioare asupra construcțiilor ne-au împiedicat să comparăm rezulta
tele noastre cu cele obținute de alți cercetători, obligîndu-ne să ne mul
țumim cu informațiile culese de noi.

încăperile casei

Pentru a înțelege planul unei case țărănești este necesar să cunoaș
tem felurile încăperilor care îl compun. Acestea nu sînt aceleași pentru
întreaga țară, ci prezintă variații. în Țara Hațegului am înregistrat încă
peri cu funcțiunile descrise mai jos.
încăperea de bază a locuințelor țărănești este încăperea originară a
casei, cînd avea o singură odaie. Ea păstrează un rol însemnat chiar atunci
cînd alături de ea apar alte încăperi ce preiau unele din funcțiunile ei.
La început, trebuia să răspundă tuturor cerințelor ce le au oamenii de
la o casă: în ea dorm, mănîncă, lucrează, pregătesc mîncarea, adăpostesc
alimentele, hainele. In Țara Hațegului este numită „casă“. Sub acest nume
se ascund în realitate odăi cu întrebuințări variate. într-adevăr, între
„casa“ locuinței cu o singură încăpere și „casa“ locuinței cu etaj și odăi
numeroase, există deosebiri pe cari le vcm vedea mai jos.
Numele de cămară se dă unor încăperi care sînt folosite variat. Mai
întîi amintim cămara cuprinsă chiar în planul locuinței. La construcțiile
vechi, ea este așezată alături de încăperea de bază (deobicei la dreapta
ei) și servește pentru adăpostirea hainelor și anumitor alimente (făină,
slănină, fasole, mălai). Este numită cîteodată și „cămăroane“. Pe măsură
ce casele sînt mai noi și planul se dezvoltă trecînd la locuințe cu două
caturi, cămara pierde caracterul de adăpost de alimente și rămîne în pri
mul rînd un adăpost de haine; în ea se aduc mobile care o fac să semene
cu încăperea de bază. în același timp dimensiunile ei cresc. La locuințele
vechi era totdeauna mai îngustă decît „casa“, dar la cele noi ajunge să
fie egală. Evoluția ei o face să semene din ce în ce mai mult cu odaia
frumoasă (fără să ajungă însă la - forme tot atît de bine precizate
ca în Moldova spre pildă). Rostul de păstrătoare de alimente îl ia pivnița
sau o nouă cămară așezată la parter. în aceasta din urmă se adăpostesc
și alimente care nu se țineau în cămara lipită de încăperea de locuit ca
varză, ceapă, cartofi.
Izolate de locuință, se construiau uneori în gospodăriile vechi, aca
returi speciale, numite tot cămări, folosite la adăpostirea alimentelor ce
puteau degrada locuința (cartofi, varză etc.). Era deci o încăpere cu o uti
lizare asemănătoare cu cămara ce va apare mai tîrziu în planul parte
rului locuințelor cu etaj. Aceste cămări izolate semănau ca aspect și
funcție cu cămările izolate obișnuite întregei Hunedoare, Munților Apu
seni, nordului Olteniei și altor regiuni românești.
In construcțiile noi cu două caturi, apare la parter „comnia“, al cărei
rost principal este acela de bucătărie. De obicei este așezată spre stradă.
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Fig. 2. Casă veche din Țara Hațegului, compusă din casă și cămară cu intrări separate (arhiva Decorativă).
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In ea exista la început cuptorul de pîine construit mai ales cu gura în
„comnie“ și trupul în încăperea vecină (pivnița sau cămara). Așezarea
comniei la parter ușurează circulația oamenilor între cuptor, vatră și
curte; în același timp gospodarii erau apropiați de alimente și de lemnele
pentru foc rînduite tot la parter. Pe măsură ce planul casei se dezvoltă
și este vorba de case mai noi, se întîlnește mai des în comnie o plită
pentru fiert alimentele și apoi mobile, care fac să semene încăperea în
privința folosirii ei cu „casa“. Astfel, odaia de locuit, „casa“, rămasă la
etaj, pierde mai întîi funcția de bucătărie și apoi în parte și pe cea de
odaie de dormit. Acolo unde comnia tinde să devină și ea „casă“, este
numită uneori bucătărie. O încăpere numită și folosită asemănător, poate
fi întîlnită și la casele fără etaj, alături de „casă“; din ea lipsește însă
cuptorul.
„Tinda“ sau „sala“, atît de obișnuită altor regiuni și servind în pri
mul rînd ca odaie de trecere, apare rar în Țara Hațegului. Lucrul este
explicabil prin faptul că tinda, odaie de trecere, poate apare în planul
locuințelor ale căror încăperi sînt legate între ele prin interior. Ori, una
din caracteristicile principale ale locuințelor din Hațeg, este tocmai lipsa
de legătură interioară dintre încăperile locuinței. Fiecare încăpere are o
intrare separată și este lipsită de mijloace directe de comunicație cu cele
lalte încăperi. Prispa (numită aci „tîrnaț“) înlocuiește camera de trecere
(fig. 3). Este interesant de semnalat că oamenii numesc uneori tinda „tîr
naț“, ca și prispa, urmare a folosirii lor asemănătoare.
Pentru prispă sînt întrebuințate două numiri: „tîrnaț“ și „gang“. Cele
două numiri nu se aplică însă aceluiași fel de prispă. Tîrnațul, numele
e vechi, era dat prispei simple, fără balustradă, al locuințelor vechi de
lemn. Numele de gang, ce pare apărut mai de curînd, este dat în specia]
prispei cu balustradă de la casele noi, zidită din cărămidă. Totuși este
folosit și numele de tîrnaț pentru acest din urmă fel de prispă cu balus
tradă. In prezent toate prispele au balustradă, ba chiar în cîteva cazuri
am întîlnit case ale căror prispe fuseseră închise pînă sus cu geamuri,
formînd astfel o nouă încăpere: „tîrnaț cu jeam“.
Odată cu înălțarea casei, la parter apare pivnița; ea stă singură sau
alături de comnie, sau alături de comnie și cămară. Pivnița servește ca
depozit pentru alimente (cartofi, varză, ceapă, morcovi) și pentru diverse
vase. Uneori în ea se țin lemnele pentru foc și uneltele de lucru. Cînd
pivnița este alipită unei comnii în care exista cuptor pentru pîine, cup
torul poate fi așezat în pivniță, cu gura deschisă în comnie.
Sub prispă, atunci cînd casa este înălțată de la pămînt (avînd sub
ea un demisol sau un etaj), gospodarii construiesc *din zid sau lemn un
adăpost pentru păsări. Este o încercare de utilizare a unui spațiu care
altfel ar rămîne nefolosit. Intr-un singur caz acest spațiu era utilizat ca
adăpost pentru capre (fig. 4).
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Fig. 4. Casă veche și acaret, în Țara Hațegului (arhiva Decorativa),
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Planurile caselor

Locuințele prezintă o varietate destul de mare. Se întîlnesc planuri
făcînd parte din diferite familii, caracteristice pentru diverse părți ale
țării noastre. Vom arăta pe rînd care sînt formele ce apar cu cea mai
mare frecvență. Vom expune mai întîi planurile caselor cu un singur
cat (în graiul local „cu un singur rînd“) și apoi cele noi cu două caturi
(„cu două rînduri“). Semnalăm de la început numărul însemnat al con
strucțiilor noi, care depășesc pe cel al construcțiilor vechi. Trasformarea
vechilor forme de construcții a fost atît de rapidă încît cu greu am putut
găsi încă în picioare cîteva case vechi de lemn. Aceasta nu ne-a permis
să folosim metoda de cercetare statistică asupra lor, și ne-a îngreunat cer
cetarea. Despre ele se vorbește însă într-un studiu publicat de Romul
Vuia3, întemeiat pe înregistrări făcute atunci cînd ele erau încă nume
roase.
Cea mai răspîndită dintre formele vechi, este o casă cu două încă
peri din care una folosită ca odaie de locuit („casă“) și a doua pentru păs
trat haine („cămară“ sau „cămăroane“). în fața ambelor odăi se află

Fig. 5. Casă — șură — grajd, din Pîclișa,
3 Op. cit.
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o prispă4. Fiecare încăpere are o ușă ce dă spre prispă; între ele nu
există comunicare directă. Cămara este mai îngustă; ea poate avea sau
nu fereastră. Odaia de locuit are o fereastră spre fațadă și una laterală.
In interior se află vatra cu horn deasupra. Intrarea în pod este situată
în tavanul prispei.
Din planul de mai sus rezultă cu vremea altele. Astfel cămara se
transformă, dimensiunile ei cresc, se instalează mobile în interior; păstrînd
rostul de încăpere pentru adăpostit hainele, îl pierde pe acela de adăpost
pentru alimente. Ea devine ca o a doua casă, neîncălzită, deosebită de
prima, în care oamenii prepară mîncarea și locuiesc tot timpul. Ambele
încăperi au o fereastră spre fațadă și cîte două lateral. Ele au o ușă spre
prispă dar nù comunică direct între ele. Materialul de construcție nu
mai este lemnul (pentru pereți) și paiele (pentru acoperiș) ca la planul
vechi, ci cărămida (pentru pereți) și țigla (pentru acoperiș).
Printre cele mai noi forme rezultate din planurile descrise sînt cele
cu trei încăperi, cu adîncime egală. Uneori, una din încăperi, laterală,
ocupă spațiul de prispă din fața ei. Caracteristica acestei familii, intrarea
aparte dinspre prispă a fiecărei încăperi, se menține și aci. Legăturile
interioare directe lipsesc. Una din încăperi are rost de bucătărie, deși
cuprinde în interior cele necesare pentru mîncat și dormit; ea este de alt
fel deseori numită „bucătărie“. A doua este „casa“ obișnuită, în care
oamenii pot dormi și mînca; ea poate fi sau nu încălzită. A treia este încă
perea ce rămîne neîncălzită, în care se păstrează hainele și există și mo
bile; ea amintește cămara locală sau odaia frumoasă din alte părți ale
țării și este rar locuită. Aceste două din urmă planuri, rare, au apărut în
secolul al XX-lea. Materialele de construcție obișnuite sînt cărămida și
țigla.
O altă grupă de planuri are ca organizare obișnuită pentru construc
țiile vechi, locuința compusă din odaie de locuit (casă) și cămară. Fiecare
are intrare proprie ce dă pe prispă. De data aceasta încăperile sînt de
adîncime inegală, iar prispa se întinde numai în fața cămării5. O formă
deosebită apare cînd prispa, mai adîncă în dreptul uneia dintre încăperi,
se întinde și la a doua6. Diferența de așezare a prispei nu schimbă întru
nimic folosința interioară a locuinței. Acest plan se găsește în două zone
întinse: este vorba de partea de nord-est a Banatului, Hunedoara și în
M-ții Apuseni și de estul Transilvaniei, între cotul răsăritean al Carpaților și Năsăud.
4 R. Vuia o numește în studiul citat „casa cu cămară, cu cămară cu tîrnațul
de-a lungul casei“. Mobilierul, sistemul de încălzire și gătit și tehnica de construcție
fiind descrise, nu ne oprim asupra lor.
0 R. Vuia (op. cit) o numește „casa cu cămară și tîrnaț în colț“.
B Nu am întîlnit această organizare a planului în Țara Hațegului. Am întîlnit-o
însă în Ținutul Pădurenilor, totdeauna fiind vorba de exemplare construite cu cel
puțin un veac înainte. R. Vuia (op. cit.) o numește „casa cu cămară cu tîrnaț în
colț și de-a lungul casei“, fără însă a spune unde a înregistrat-o. De aceia o amin
tim în trecere.
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Fig. 6. Stradă în Cîrnești.

Mai tîrziu casa rămîne cu o singură intrare, așezată în camera mai
mică, fosta cămară, de unde se poate trece în odaia de locuit. Prima odaie
devine astfel tindă; cu vremea vatra și hornul se mută în tindă7. Odaia de
locuit este încălzită printr-o sobă oarbă sau printr-o sobă.
Legate de aceste planuri dar construite din alte materiale (cărămidă
și țiglă) și cu funcțiunea încăperilor schimbată, apar alte două. Unul din
ele are două încăperi și prispa obișnuită în colț. Prima încăpere, mai mică,
este folosită pentru locuit în mod obișnuit; aci se prepară mîncările; este
totdeauna încălzită. Cea de a doua poate fi neîncălzită și funcția ei se
schimbă, seamănă cu a odăii frumoase. Alte ori locuința are trei încăperi;
una folosită pentru prepararea mîncării (este de altfel numită deseori
„bucătărie“) și pentru locuința a doua este „casa“ obișnuită; a treia este
odaia care nu are prispă în dreptul ei și este folosită asemănător cu odaia
7 R. Vuia (op. cit.) o numește „casa cu tindă“.
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frumoasă. Ambele planuri puteau rezulta și prin evoluarea primei grupe
descrise, de care se apropie prin aceea că fiecare are intrare proprie și
că între ele nu există comunicare directă.
A treia grupă de locuințe, cea mai rară, are odăile cu adîncime egală
și legături interioare între ele. Casa are o singură intrare. Este vorba de
planul alcătuit din tindă și odaie de locuit și de cea cu trei încăperi (tinda
centrală) — odaie de locuit și cămară (situate lateral)8. Ambele forme sînt
obișnuite și pentru alte părți ale țării, ele reprezentînd numai două mo
mente dintr-o evoluție petrecută în numeroase trepte. Dintre ele, prima
se regăsește și printre construcțiile noi din Țara Hațegului.
Locuințele caracteristice noi, apărute în secolul al XX-lea, sînt cele
cu două caturi. Sub presiunea schimbărilor economice puternice, care au
dus satele de la viața închisă, izolată, la cea de schimburi economice din
ce în ce mai intense și sub impulsul dorinței de a trăi mai bine, oamenii
au părăsit vechile forme de construcții, adoptînd altele, mai higienice
și mai mari. Dezvoltarea planului pune însă probleme deosebite și nu se
petrece la întîmplare. Ne amintim că forma dominantă locală este repre
zentată de case cu odăile nelegate în interior între ele, ceea ce îngreu
nează comunicarea între odăi și întinderea casei în linie orizontală (s-ar
ajunge la case lungi și înguste). în același timp, prin adoptarea unor noi
materiale de construcție (cărămida, piatra, țigla) se pot construi ușor case
înalte, care suportă etajul. Adoptarea noilor materiale a fost provocată
de dispariția lemnului, înainte vreme aflat în abundență, dar devenit me
reu mai rar.
La început s-a construit sub încăperi o simplă pivniță, care semăna
cu un demisol. Apoi casa se înalță și jos apar încăperi mai înalte. După
pivniță, a doua ce apare în timp este „comnia“, încăpere în care se
pregătește mîncarea. Acolo se află plita și cuptorul. Cu vremea în com
me se aduc mobile, mai întîi mese și scaune, apoi paturi și devine o nouă
„casă“. Tot la parter poate fi plasată și cămara. Cele mai noi construcții
au catul de jos ca un adevărat parter, cu podeaua la nivelul solului.
Etajul are obișnuit planuri cu două sau trei încăperi, mai totdeauna
cu intrări separate. Cel mai ades încăperile au aceeași adîncime, mai rar,
una din încăperi ocupă spațiul de prispă din fața ei, etajul avînd astfel
o prispă numai la o parte a fațadei. în acest caz, una din încăperile par
terului iese în afară față de celelalte și anume cea situată sub odaia mai
mare a etajului. Modul de folosință al încăperilor este cel arătat mai
înainte la planurile fără etaj, cu deosebirea că etajul pierde în unele
cazuri funcția de bucătărie. Trebuie amintit că la parter, în spațiul de sub
prispa etajului, se instalează un adăpost pentru păsări: această folosire
amintește folosirea prispei de la casele vechi, joase, pe care apăreau dese
ori cotețe pentru păsări.
8 R. Vuia (op. cit.) o numește pe cea din urmă „casa cu cuptor în tindă“, întrucît are în partea din spate a tindei un cuptor.
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Fig. 7. Casă din Totești.

Fig. 8. Casă din Pîclișa, construită la începutul sec. XX; la etaj două odăi locuite,
la parter, comnie, pivniță și adăpost de păsări.
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A fost lăsată la urmă o formă rară de construcții, la care, sub un
singur acoperiș sînt situate locuința, șura și grajdul.9 Ea are cîteva carac
teristici: locuința stă spre stradă, iar șura și grajdul spre interiorul curții.
Lingă locuință nu este niciodată așezat grajdul, ci șura. Intre cele trei
părți ale construcției există uși de legătură, care permit locatarilor ca de
pe prispă să treacă în șură și de aci în grajd. între locuință pe de o parte
și grajd și șură pe de alta, poate apare o diferență de nivel: casa este
înălțată de la pămînt avînd o temelie, uneori dedesubt apare chiar o piv
niță. Șura și grajdul stau chiar pe sol. Acoperișul are culmea la același
nivel pe toată întinderea lui: el este de obicei în trei ape, partea dinspre
grajd terminîndu-se drept.
Date statistice cu privire Ia case

Cercetarea noastră a înregistrat case „cu un rînd“ (fără etaj) într-o
proporție de 42,7°/0 din cazuri, față de 53,7% din cazuri în care casele au
„două rînduri“. Proporția mare de cazuri în care apar case fără etaj, arată
importanța pe care ele o au în înfățișarea generală a locuințelor din Țara
Hațegului și în același timp (ținînd seama că aproape toate au fost ridicate în acest secol) întăresc constatarea făcută la începutul studiului:
casele vechi sînt pe cale de rapidă dispariție.
Numărul de încăperi al caselor cu un singur cat este următorul:
case cu o încăpere . . . ..................... 12,5% din cazuri
case cu 2 încăperi . . ...................... 62,5«/0
„
,,
case cu 3 încăperi . . ,
»
100,0%

La casele cu două caturi., etajul („rîndul de deasupra“, „rîndul de
sus“) are:
1
2
3
4

încăpere
încăperi
încăperi
încăperi

în ...............
în...............
în...............
în...............

. . . . 4,7o/o din cazuri
. . . . 81,4o/„ „
.... ll,6o/o „
.... 2,3o/o „

100,0»/o

Parterul („rîndul de dedesubt“, „rîndul de jos“) are:
1
2
3
4

încăpere
încăperi
încăperi
încăperi

în
în
în
în

.............................. 62,8°/o din cazuri
.............................. 34,8o/o „
........................... 0,0% „
............................ 2,4o/o „
100,0%

Prin urmare, locuințele cu un cat au în majoritate două încăperi.
Tendința este și mai puternică în ce privește etajul locuințelor cu două
caturi. Subliniem și proporția mai mare a cazurilor cu 3 încăperi printre
9 R. Vuia o numește „casa cu șură“.
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locuințele cu un cat, care au fost obligate să suplinească lipsa încăperilor
de la parter, prin alipirea unei a treia încăperi. Intre casele cu un cat și
etajul caselor cu două caturi există totuși asemănări, fiind vorba de cele
mai multe ori despre planul obișnuit al caselor fără etaj, suit la etajul
caselor cu două caturi. In privința parterului la casele cu etaj, numărul
de încăperi diferă, întrucît predomină parterul cu o singură încăpere.
Totuși și planurile cu două încăperi au un loc important.
In ce privește legătura interioară, directă, între încăperi, constatăm
următoarele la casele cu un singur cat:
există legături directe în.......................................... 15,4%
nu există legături directe în....................................84,6%
La etajul locuințelor cu două caturi,
există legături directe în....................................... 7,3%
nu există legături directe în....................................92,7%

cazuri
cazuri
cazuri
cazuri

In general există legături directe, interioare, numai în 10,5°/0 din
cazuri. Constatarea întărește o afirmare făcută mai înainte, anume: una
din caracteristicele locuințelor din Hațeg, atît vechi cît și noi, este legă
tura pe care fiecare cameră o are cu exteriorul și lipsa de comunicare
interioară între camere.
Ca o urmare necesară și o completare a acestei situații, va fi apariția
în plan a prispei situate în fața locuinței și a intrărilor particulare ale
fiecărei încăperi. Prispa, care în mod obișnuit apără casele de intemperii,
are în cazul locuințelor din Hațeg și un alt rost însemnat: permite circu
lația între diferitele încăperi ale locuințelor. Dacă locuințele n-ar avea
această prispă, în cazul celor cu un singur rînd am avea dezavantajul că
locatarii ar trebui să iasă în curte de fiecare dată cînd ar dori să treacă
dintr-o cameră într-alta. Iar în cazul etajului, locatarii nu numai că sînt
feriți de intemperii, dar dacă prispa n-ar exista nici n-ar putea circula
dintr-o încăpere într-alta. în același sens pledează și constatarea că lo
cuințele fără prispă sînt numai cele fără etaj, și că din ele jumătate sînt
locuințe cu o singură încăpere, iar cealaltă jumătate sînt locuințe cu
legături interioare între camere.
Am întîlnit printre construcțiile fără etaj :
locuințe fără prispă în....................................... 15,6% din cazuri
cu prispă pe o parte a fațadei........................25,0% „
„
cu prispă pe întreaga fațadă.......................... 59,4% „
„

100,0%

La etaj, locuințele
nu
au
au
au

au prispă
prispă pe
prispă pe
prispă pe

în................................................. 0,0% din cazuri
o parte a fațadei....................... 11,7% „
„
întreaga fațadă.......................... 86,0% „
„
două laturi............................... 2,3% „
100,0%
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Remarcăm cu acest prilej o altă caracteristică a caselor din Țara
Hațegului: prispa apare aproape exclusiv la fațadă.
Foișorul apare rar și numai la construcțiile ridicate în acest secol.
La casele cu un rînd, există în 3,l°/0 din cazuri. La cele cu două rînduri
apare în 16,3o/o din cazuri. Proporția foișorului la casele înalte este deci
mult mai mare: el stă mai totdeauna în mijlocul fațadei și este folosit
ca adăpost pentru scara etajului. Nu am întîlnit însă foișoare în forma
celor din sudul Carpaților, cu acoperiș în trei ape, folosite pentru lucru
sau petrecut timpul liber, și adăpostind dedesubt gîrliciul prin care treci
în pivniță.
In tabelul de la p. 107 sînt reprezentate planurile locuințelor cu
un rînd și al etajului caselor cu două rînduri. Alături de fiecare plan
este notată frecvența cu care apare. Foișorul nu a fost reprezentat. La
ambele categorii, vedem că domină planul cu două încăperi cu adîncime
egală între ele. Dintre acestea, la casele fără etaj, 76o/o nu au legături
interioare. La casele cu etaj, legătura directă lipsește totdeauna la planul
cu două încăperi cu adîncime egală.
In privința parterului locuințelor cu două caturi, situația nu este tot
atît de limpede ca în cazul etajului. Apariția recentă în plan a parterului
și faptul că el se află în plină evoluție n-a permis încă o cristalizare în

Fig. 9. Fața unei case noi din Ohaba Sibișel.
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forme clare. Totuși cîteva lucruri se pot constata încă de pe acum. Astfel,
încăperile parterului ocupă un spațiu egal cu cel al încăperilor etajului,
zidurile exterioare ale celor două caturi fiind suprapuse. încăperile par
terului nu ocupă niciodată spațiul situat sub prispa etajului, chiar cînd
există un zid la parter sub balustrada etajului. în această situație, spațiul
rămas între marginea zidită de sub prispă și zidul încăperilor, este fie
nefolosit, fie folosit pentru adăpostirea păsărilor (37,8o/o din cazuri). Cînd
la parter apar două încăperi și etajul are și el tot două încăperi, zidul
despărțitor al încăperilor de la etaj se suprapune celui de la parter. Potri
virea generală a zidurilor parterului cu cele ale etajului nu este întîmplătoare, ci are un scop practic, întrucît astfel construcția este mai solidă.
Din cauza situării încăperilor parterului exact sub încăperile etajului,
ușa parterului este așezată în zidul aflat la limita interioară a prispei, și
pentru a ajunge la ușă trebuie să treci mai întîi printr-un spațiu liber,
aflat sub prispă, asemănător gîrliciului de la construcțiile cu etaj din
sudul Carpaților.
Tehnica de construcție
Deosebirile între casele vechi și cele noi sînt mari în ce privește
materialele de construcție. Pădurile întinse care existau încă în secolul
trecut au permis dezvoltarea arhitecturii în lemn. Lemnul era însă folosit
numai pentru construirea pereților locuinței: pe acoperiș erau așezate
paie prinse în snopi („jipi“) de scheletul acoperișului și fixate în partea
lor de deasupra prin cîteva prăjini de lemn (..păunji“). Șindrila (,,prăștila“) nu apărea decît întîmplător: ea se lucra în satele de sub poalele
Retezatului, însă mai mult pentru vînzare.
In paralel cu lemnul și avînd deasemenea un rol însemnat, se folo
sea piatra (în special piatra de mal) la baza construcțiilor. în satele care
aveau din belșug materialul la îndemînă, întreg zidul despărțitor sau
al celorlalte construcții ale gospodăriei, putea fi construit din piatră10.
Pe măsură ce pădurile devin mai rare, oamenii se înmulțesc și cere
rile de materiale de construcție sînt mai mari, lemnul și paiele sînt în
locuite prin cărămizi arse și țigle. Uneori, la case vechi de lemn, paiele
au fost înlăturate și înlocuite cu țigla, care pe lîngă avantajele calității
ei superioare, putea să se impună și prin prețul ei mic. Piatra a rămas
și astăzi la temelia construcțiilor; în satele care au piatră bună de con
strucții la îndemînă (cele de pe marginea Țării Hațegului și în special
din partea ei de sud) a dat naștere unei arhitecturi cu pereți de piatră și
acoperișuri de țiglă. Este interesantă diferențierea dintre satele din mij10 In privința tehnicii de construcție a caselor vechi, se găsesc date interesante
în lucrarea lui R. Vuia (op. cit) și în lucrarea lui Ion Conea: „Clopotiva, un sat din
Hațeg“ (București, 1940, 2 volume).
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Fig. 10. Casă din Sarmizegetusa, construită spre începutul sec. XX.

locul Țării Hațegului și satele mai izolate (în special cele de sub poalele
Retezatului), unde casele noi cu etaj continuă să folosească lemnul în
construcția pereților etajului.
Tehnica nuielelor împletite și acoperite cu lut se folosește rar la ridi
carea pereților. Sporadic se întrebuințează cărămizi de lut nears, tăvălit
prin piatră de munte spartă mărunt și uscat apoi la soare. Aceste două
din urmă tehnici erau utilizate mai ales de gospodarii săraci în prima
jumătate a secolului a XX-lea.
Cuiele de fier folosite la construcții, rare înainte vreme și scumpe
pentru majoritatea populației, erau înlocuite prin cuie de lemn atît pentru
legarea scîndurilor, cît și pentru fixarea șindrilei (,,cusută cu cuie“).
Pentru legarea pietrei de la temelia casei, sau a celei ce forma pe
reții, ca și pentru tencuirea zidurilor, se folosește un amestec de nisip
(două părți) cu var (o parte), numit „văcălaș“ sau ,,maltor“ (cel din urmă
cuvînt probabil derivat din cuvîntul mortar). Tencuirea era numită
„văcăluire“. Casele săracilor erau „văcăluite“ cu văcălaș numai pe dină
untru; în exterior foloseau lutul.
Proporția lemnului și a paielor este mai mare la construcțiile vechi,
deci la cele fără etaj. Toate casele cu etaj studiate sînt acoperite cu țiglă.
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In privința numărului de ape al acoperișului constatăm următoarele:
9,4°/o din acoperișuri sînt în două ape
5,7%
„
trei ape
79,2o/o
patru ape
5,7%
„
două ape cu capetele coamei tăiate.

100,0%

Prin urmare forma obișnuită de acoperiș este cea în patru ape, obiș
nuită atît construcțiilor vechi cît și celor noi. Acoperișurile cu alte forme
apar numai la construcții noi; cele vechi cu acoperiș de paie sînt toate
în patru ape. Acoperișul în două ape ca și cel în două ape cu capetele
coamei tăiate (numit „nemțesc“) ne îndreptă atenția spre acoperișul de
origine apuseană, folosit în orașele Transilvaniei și la casele țăranilor
sași. Acoperișul în trei ape a rezultat din dorința de a economisi mate
rialul; partea de acoperiș de la care lipsește cea de a patra apă, este așe
zată spre interiorul curții.
Proporțiile dintre înălțimea zidurilor și înălțimea acoperișului este
de obicei la casele vechi de la 1 la 2 (acoperișul de două ori mai înalt
decît zidurile). Această proporție poate să ajungă de la 1 la 1,5. Ea însă
nu ajunge la proporția caselor vechi din Munții Apuseni unde merge
pînă la 1 la 3. La casele noi, proporția este de 1 la 1 (cînd casa are un

Fig. 11. Casă din Totești ; scara este adăpostită sub un acoperiș special.
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singur rînd) și se schimbă pe măsură ce construcția se înalță, ajungînd
a fi chiar de 2 la 1. Panta mai lină la acoperișul nou este determinată
de țigle, care nu pot sta pe o pantă prea înclinată.

Fațadele locuințelor
La fațadă se concentrează principalul efort de înfrumusețare a
locuințelor. Ele au o mare varietate datorită îmbinării elementelor ce
compun construcțiile noi. Din această cauză este practic imposibil de a
clasifica fațadele ținînd seama de toate elementele lor; mai nici o fațadă
nu repetă întocmai fațada altei case. Vom analiza pe rînd elemente care
intervin în compunerea lor.
La un număr redus de case cu prispă, apare foișorul. Este vorba însă
de o construcție care chiar dacă seamănă de afară cu cel clasic, diferă
prin modul lui de folosire. Foișorul din Hațeg este un loc de intrare în
prispă: la adăpostul lui se așează scara ce urcă la prispă. Cu excepția
unui singur caz (în care scara era așezată alături de foișor) toate exem
plarele înregistrate aveau în spațiul lor locul rezervat scării. Foișorul
stă la mijlocul fațadei, dînd simetrie fațadei, și apare la case noi cu etaj;
casele vechi de lemn nu aveau foișor. Numărul de stîlpi este de patru;
doi la extremitățile părții din față, și alți doi la extremitățile din spate,
în dreptul balustradei prispei. Acoperișul foișorului este în două ape.

Fig. 12‘ Fața unei case din Densuș.

8 — Anuarul Muzeului etnografic
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Scara de acces la etaj stă cel mai des în afara perimetrului de bază
al locuinței și rămîne astfel neacoperită. La casele fără etaj care au totuși
scară, intrarea este:
neacoperită în............................................. 87,5%
Acoperită (de un foișor) în.................. 12,5»/0
La casele cu două rînduri, scara este
neacoperită în............................................. 51,3<V0
acoperită (de un foișor) în..................20,5%
cuprins în spațiul prispei
și deci acoperită în ........................... 28,2o/o

din cazuri
„
„

din cazuri
„
„

„

„

lOO,O»/o

Prin urmare, la casele cu două rînduri scara se află în majoritatea
cazurilor în afara perimetrului locuinței. Scara aflată în afara perimetru
lui și rămasă neacoperită apare mai ales la casele nu prea înălțate, cu
demisol la rîndul de jos. Scara acoperită de foișor apare în mod egal la
case cu demisol sau cu un cat înalt la parter. Scara aflată în spațiul
prispei apare în special la casele cele mai înalte. Cînd scara urcă dintr-o
parte și este cuprinsă în spațiul prispei, se află cuprinsă într-un bloc
masiv, situat la parter, bloc construit mai ales din piatră și cărămidă
în aceste cazuri scara nu poate fi văzută de afară.
Foișorul fiind așezat în centrul fațadei, scara adăpostită de el este
tot la mijlocul fațadei. Scările neacoperite și aflate în afara perimetrului
de bază al casei sînt astfel situate:
în mijlocul fațadei........................... 60% din cazuri
lateral în .............................................
5% „
„
la fațadă, dar spre extremități, în . . 35% „
„

100,0%

Scările aflate în spațiul prispei, au punctul de pornire situat:
lateral, în..............................................
în fațadă, spre extremități, în . .

58,3% din cazuri
41,7%
100,0%

Prin urmare scările cuprinse în spațiul prispei nu au punctul de por
nire niciodată în mijlocul fațadei. Lucrul este explicabil, întrucît dacă
scara ar fi în mijloc, prispa ar fi împărțită în două părți nelegate între
ele și ar face imposibilă circulația între încăperile locuinței, cu atît mai
mult cu cît încăperile nu au legătură directă interioară-întreagă circula
ția făcîndu-se pe prispă.
Stîlpii locuințelor vechi sînt din lemn. Dar odată cu înlocuirea mate
rialului lemnos din construcția casei, stîlpii de lemn au fost înlocuiți cu
cei din cărămidă sau din piatră. în zona cercetată, stîlpii vechi din lemn
aveau rareori crestături simple. Culoarea lor este cea a materialului din
care sînt construiți. Nu am întîlnit nici un alt element decorativ exterior.
Studiile anterioare asupra locuințelor vechi menționează elemente deco
rative, dar fără a le preciza.
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Fig. 13. Casă din. Șteiu.

Numărul de stîlpi ai prispei variază în raport cu lungimea prispei.
Lucrul reiese limpede din tabelul de mai jos:
la prispele ocupînd o parte a fațadei, numărul mediu
de stîlpi este de................................................................................ 2.
la prispele ce ocupă întreaga fațadă, de-a lungul unei
singure încăperi, numărul mediu de stîlpi este de . . . 3,3
la prispele ce ocupă întreaga fațadă, de-a lungul a două
încăperi, numărul mediu de stîlpi este de......................... 4,6
la prispele ce ocupă întreaga fațadă, de-a lungul a trei
încăperi, numărul mediu de stîlpi este de......................... 5,7

Cînd prispa are foișor, apar doi stîlpi suplimentari în partea din față
a foișorului, dar aceștia nu au intrat în cifrele de mai sus.
In ce privește secțiunea orizontală a stîlpilor de cărămidă, practicată
la mijlocul înălțimii lor, am întîlnit patru forme:
—
—
—
—

circulară în
..............................................
circulară cu caneluri, în.......................
dreptunghiulară în .................................
dreptunghiulară cu muchiile tăiate, în . .

9,l°/o cazuri
4,5»/0 „
72,8»/0 „
13,60/0
„

100,0%
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Forma dominantă este deci cea dreptunghiulară simplă, cel mai ușor
de construit cu ajutorul cărămizilor.
In privința părții superioare a stîlpilor, apar din nou variații. Astfel,
stîlpul poate să nu aibă capitel, avînd aceeași formă și dimensiuni peste
tot, în 4O°/o din cazuri. în 35o/o din cazuri apare o îngroșare a capătului
superior, semănînd cu un capitel lipit de grinda superioară a fațadei. în
25o/o din cazuri stîlpii au o îngroșare în forma unui disc, sau mai des a
mai multor discuri suprapuse, nelipite de grinda de deasupra lor. îngroșerile capătului superior al stîlpilor apar numai cînd între ei nu există
arcade: la această regulă am întîlnit o singură excepție.
Baza stîlpilor este aproape totdeauna dreaptă.
Prin culoarea albă cu care sînt zugrăviți ca și prin așezarea lor la
intervale regulate, stîlpii au un evident efect decorativ, dînd viață fața
delor. Este interesant că și atunci cînd restul fațadei are alte culori, stîlpul
și pereții interiori ai prispei sînt zugrăviți în alb, amintind astfel con
strucțiile noi din alte regiuni românești.
Deasupra stîlpilor, dar sub acoperiș, apare o ieșitură a zidului către
exterior, la 72,4o/o din casele de cărămidă. Este o lărgire în trepte din ce
în ce mai ieșite în afară. Cînd nu există arcade între stîlpi, între partea
lărgită și capătul superior al stîlpului, apare (în 73,3%, din cazuri) o por-

Fig. 14. Casă din Sarmizegetusa.
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țiune dreaptă, ca o grindă întinsă peste toți stîlpii și asemănătoare fruntarului de la casele de lemn.
Arcadele sînt alături de stîlpi principalele elemente ce contribuie la
aspectul plăcut al fațadelor. Dacă stîlpii existau în mod egal la casele de
lemn și la cele noi din cărămidă, întrucît rezultau din necesități tehnice
constructive asemănătoare, arcadele apar numai la casele de cărămidă.
Ele nu sînt rezultatul unor cerințe estetice, ci tot constructive, arcada
susținînd mult mai bine acoperișul, decît grinda dreaptă (asemănătoare
fruntarului), aceasta cu atît mai mult cu cît betonul și mai ales betonul
armat sînt rar folosite. Cărămida însă are putere de susținere cînd for
mează arcuri. Dar indiferent de originea lor constructivă, arcadele con
tribuie evident la înfrumusețarea fațadelor.
In aceeași vreme se constată că arcadele apar mai des la casele ai
căror stîlpi au secțiune circulară care cer un efort constructiv mai mare:
astfel 80<>/0 din casele cu astfel de stîlpi au arcade, în timp ce la casele cu
stîlpi cu secțiune dreptunghiulară arcadele apar în numai 44,5o/o din cazuri.
Arcadele nu sînt situate oriunde, ci apar în anumite părți de prefe
rință. Astfel casele au arcade
numai lateral, în ....................................
numai la intrare, în..............................
lateral și la intrare, în.........................
la fațadă și la intrare, în........................
în toate părțile (lateral, în
față și la intrare) în.................................

35%
15%
5%
10<V0

din
din
din
din

cazuri
cazuri
cazuri
cazuri

35% din cazuri
100,0

Din cele arătate în tabelul de mai sus, reiese că situațiile cele mai
frecvente sînt cele cu case care au arcade numai lateral, sau au arcade în
toate părțile. Pentru a înțelege mai bine situația în parte a fiecărui loc
al casei în care apar arcade, am alcătuit situația de mai jos. în general,
arcadele apar
lateral, în ...............................85% din casele cu arcade
la intrarea casei în............ 55% „
„
„
la fațadă, în ........................ 45% „
„
„

Formele arcadelor sînt patru: a) semicerc așezat peste două linii
drepte formate de stîlpi; b) semicerc simplu ale cărui capete se reazămă
direct pe balustradă; c) arcade trilobate așezate pe două linii drepte; d) arc
de cerc așezat pe două linii drepte. Cele mai frecvente sînt cele cu formă
de semicerc sprijinit pe două linii drepte (stîlpii), care apar la
64,30/0 din arcadele părților laterale
5O,O°/o din arcadele fațadei
8O,O°/o din arcadele intrărilor în casă.
Cifrele de mai sus se referă la etaj. în ce privește parterul, la intra
rea pivniței, arcadele în formă de semicerc așezat pe două linii drepte
(laturile intrării), apar în numai 28°/0 din cazuri. Arcadele în arc de cerc
așezat pe două linii drepte domină, întrucît apar în 72% din cazuri. Cele
două cifre acoperă totalitatea formelor de arcade ale parterului.
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Fig. 15. Aceeași, vedere pe prispă.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

24

25

Construcții țărănești din Hațeg

119

Cînd arcadele apar concomitent lateral și la fațadă, au forme asemă
nătoare. Apar diferențieri față de intrarea în casă și frecvent, față de in
trarea pivniței. Cîteodată, arcada dinspre stradă a prispei este închisă cu
o fereastră, care dă iluzia, cînd privești dinspre stradă, că încăperile ocupă
spațiul prispei.
Balustrada (nelipsită de la etaj întrucît ferește pe gospodari de acci
dente) este rare ori prilej de manifestări decorative cum este spre pildă
în alte regiuni. Explicația constă în faptul că la locuințele vechi din lemn
decorul casei era în general extrem de redus, iar la locuințele noi balus
tradele sînt din cărămidă și piatră, la care numai culoarea sau aplicațiile
din tencuială puteau fi folosite pentru decorare. Ori aceasta se întîmplă
foarte rar. Pot fi menționate numai balustradele alcătuite din șipci încru
cișate, care atrag prin aspectul lor. La parterul caselor cu etaj, balustrada
apare rar, numai cînd jos se află odăi locuite (comnii mobilate, bucătării).
Aplicațiile din tencuială, prezente mai ales la casele noi, folosesc
motive variate. Am înregistrat motive vegetale greu de identificat, ani
male (capete de cerbi, de boi, de capre), pomul vieții însoțit de inițialele
proprietarului, cruci, stele. Uneori sînt imitate coloane angajate. Frecvent
se întîlnește notată cu reliefuri de tencuială, data ridicării construcției,
inițialele numelui constructorului și mai ales ale proprietarului, uneori
numele întreg. Acesta din urmă se așază mai des pe porți, pe fațadele
caselor și, cînd există un foișor, pe frontonul foișorului. în mod obișnuit,
decorul cu aplicații din tencuială stă pe porți, pe fațadă, deasupra stîlpilor,
în jurul ferestrelor; l-am întîlnit chiar pe grajduri. Cînd este folosită zu
grăvirea lor în culori variate, efectul este sporit; ele atrag atenția prin
prospețimea culorilor și contrastul cu culoarea peretelui.
Culorile vii ale zugrăvelii constituie una din caracteristicile caselor
noi din Țara Hațegului. Odată tencuite, clădirile sînt zugrăvite cel mai
des într-o singură culoare. Am notat culorile locuințelor din Totești și
Sarmizegetusa, sate în care numărul construcțiilor noi este mare. Astfel
am constatat că:
albastrul apare în.....................
albul
„
...........................
galbenul
„
„.....................
rozul
„
„ .....................
galbenul roșcat „.....................
verdele
„......................
cremul
„......................
ocrul
...........................

41,2%
27,5%
13,7o/o
7,8«/o
5,9o/o
3,9o/„
3,9o/o
2,0%

din casele notate
„
,,
,,
„
„
„
„
„
„

Din tabel reiese că domină culorile albastru și alb, cele mai ușor de
obținut. Totuși, față de alte părți ale țării noastre, în care albul și albas
trul reprezintă singurele culori folosite, celelalte culori ce apar în Țara
Hațegului reprezintă un element deosebitor. Varietatea culorilor și efec
tul pe care ele îl au asupra privitorului este deosebit. Cifrele adunate între
ele dau peste 100 procente, deoarece în tabel au fost incluse locuințe zu
grăvite în mai multe culori.
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Imaginea despre culori nu ar fi completă dacă nu am completa-o cu
altă informație: culorile nu apar într-o singură nuanță, ci în mai multe.
Am încercat să le clasificăm în trei categorii, după cantitatea de alb cu
care erau amestecate; deschise, aprinse și o categorie intermediară. De-

Fig. 16. Casă din Șteiu.
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sigur că în aprecierea lor, ca și în stabilirea culorilor în general intervine
în bună măsură subiectivitatea cercetătorului. Totuși rezultatele ne par
interesante și constituie o latură importantă a coloritului locuințelor din
Hațeg și pentru aceasta le înfățișăm. Am întîlnit culori în nuanțe:
deschise în..................................
potrivite în.................................
aprinse, în.....................................

55,9’Zo din cazuri
41,1<VO din cazuri
3,(Wo din cazuri

100,0%
(In tabel nu au fost incluse casele vopsite în alb).

Nuanțele spălăcite și potrivite domină puternic. Cele aprinse sînt
foarte rare. Se pare că dominarea primelor se datorește prețului culori
lor, locuitorii fiind obgligați să le amestece cu var alb pentru a obține ief
tin o cantitate suficientă. Trebuie spus că acest mod de zugrăvire în culori
variate a caselor este caracteristic construcțiilor săsești din sate sau din
orașe și că el s-a răspîndit larg în Transilvania mai ales în apropierea
satelor cu populație de origine germană.

Privire de ansamblu asupra locuințelor

Construcțiile vechi din Hațeg erau construite din lemn, bîrne orizon
tale încheiate la capete, asemenea locuințelor vechi românești din întreaga
țară. Planurile sînt și ele comune cu alte regiuni românești. Dintre ele,
domină planul cu două încăperi alăturate, cu intrare separată și adîncime egală; acesta este caracteristic mai ales pentru o anumită zonă a
țării noastre, ce cuprinde Hunedoara și Gorjul; la ele se pot adăuga Mehe
dinții și Vîlcea ca și jumătatea de nord a Munteniei, unde se întîlnesc ace
leași planuri însă cu frecvență mai mică. Locurile în care se poate vorbi
de o adevărată unitate sînt astfel Hunedoara și Gorjul, zone vecine, între
care există și alte asemănări11.
Construcțiile noi, de cărămidă, ridică probleme mai complicate. Menținînd planul obișnuit vechi (două încăperi alăturate, de adîncime egală
și cu intrări separate), casa are dedesubt un parter folosit variat. Acope
rișul, deși se menține cel mai ades în forma veche, are și forme identice
cu unele din orașe sau din satele săsești. Culorile cu care sînt zugrăviți
pereții dovedesc legături în aceleași direcții. Totuși elementele esențiale
ale caselor noi ne îndreaptă în altă direcție. O arhitectură întru totul ase
mănătoare, din cărămidă, cu același plan al etajului și parterului, s-a dez
voltat în sudul Carpaților, în jumătatea de nord a Olteniei și în mai mică
măsură și a Munteniei, fiind vorba din nou de o asemănare ce permite
stabilirea unei zone comune înglobînd Gorjul și Hunedoara. Construcția
va fi apărut concomitent, numai sub imperiul necesităților locale, ca re
zultat al unei dezvoltări normale, sau va fi apărut mai întîi într-o parte,
de unde se va fi răspîndit? Credem că această formă de construcție a apă
11 Paul Stahl, Planurile caselor românești țărănești, Sibiu, 1958.
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rut mai întîi în sudul țării, unde casele cu etaj sînt mai vechi; unele exem
plare din lemn aparțin primei jumătăți a secolului al XIX-lea, și altele din
cărămidă și piatră, celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Ele
sînt puternic asemănătoare cu casele vechi boierești din Oltenia, cu etaj,
întărite, cu care prezintă puternice asemănări. Legăturile dintre populația
Hunedoarei și a nordului Olteniei erau puternice în secolul trecut și în
acest secol, chiar înainte ca cele două regiuni să fi fost cuprinse într-un
același stat. De aceea, în momentul în care casele noi din Hațeg trebuiau
să apară sub impulsul necesităților locale, ele au luat forme comune cu
cele din sudul Carpaților.
Avem astfel în fața noastră un fenomen însemnat, dovedind exis
tența unei puternice zone unitare, ce grupează populația românească de
pe cele două versante ale Carpaților. Faptul este cu atît mai interesant
cu cît casele vechi din Gorj se aseamănă mai mult cu cele din Hunedoara
decît cu cele din Vîlcea sau Mehedinți spre pildă, zone imediat vecine
Gorjului și de care nu o despart înălțimile Carpaților. în același timp, casele
vechi din Hunedoara amintesc mai curînd pe cele din Gorj decît pe acelea
din zonele imediat vecine ale Banatului sau ale Mărginimii Sibiului.
Legături profunde, vechi, nu pot lipsi din explicația acestor fapte.
Desigur, știm că în acest secol se efectua un negoț însemnat între cele

Fig. 17. Acaret din Ohaba Sibișel ; la stingă colna, la mijloc șura, la dreapta grajdul ;
construită spre începutul sec. XX.
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două regiuni, trecînd peste frontiera Carpaților atunci cînd Transilvania
și Oltenia făceau parte din două state diferite. Știm de asemenea că meș
terii de case gorjeni lucrează în Hunedoara și — din conversațiile cu bătrînii localnici— reiese că ei lucrau și înainte vreme: construcțiile cu
etaj din Valea Jiului, spre pildă, situată între Gorj și Hațeg, sînt mai
toate ridicate de meșteri gorjeni. Știm de asemenea că o viață pastorală
intensă și tîrguri — nedei, grupau în jurul masivului Parîngului și Rete
zatului populația de pe ambele versante ale Carpaților.
Sîntem îndemnați totuși să ne gîndim la o unitate încă mai veche.
Astfel, numirile satelor arată grăitor legăturile populațiilor din Gorj și
Hunedoara; ungurenii veniți în sudul Carpaților păstrau aci ca și în alte
regiuni o legătură continuă cu satele de origine. Primele voivodate româ
nești se leagă organic de această regiune. Mai timpuriu, statul dac însuși
avea aci centrul său de greutate. Unite prin Valea Jiului ce taie Carpații,
grupate în jurul unor centre politice însemnate din trecutul țării noastre,
legate periodic prin activitatea lor economică, populația de pe cele două
versante ale Carpaților a format un singur grup, explicînd astfel eviden
tele asemănări pe care le relevă studiul caselor din Hunedoara și Gorj,
Acareturile

Numărul de înregistrări făcute pentru acest capitol este mai mic decît
cel făcut pentru locuințe și nu permite folosirea metodei statistice. înfă
țișăm mai jos cele cîteva constatări:
Grajdul, șura, colna

Cel mai însemnat din acareturi este grajdul. Numirea locală mai
veche ce i se dă, este „poiată“. Ea a rămas legată însă de forma veche de
grajd, construit din lemn și acoperit cu paie. Grajdurile noi au o evoluție
identică cu locuințele în privința tehnicii de construcție; pereții lor sînt
din cărămidă, iar acoperișul este învelit cu țiglă. Piatra se folosește în
construcția pereților rar, la construcțiile vechi ca și la cele noi. Grajdul
nu apare niciodată singur, ca o încăpere unică, ci este întovărășit de una
sau două încăperi.
încăperile alipite grajdului sînt de obicei „șura“, cu dimensiuni mari
și poartă de lemn înaltă cît întreg peretele, în care se ține carul și pe
unde este suit fînul în pod („puiag“) și „colnă“, încăpere fără ușe. Colna
poate apare însă și ca o construcție aparte la care lipsesc unul sau doi
din pereții laterali. în ea se adăpostesc unelte și lemne de foc, mai rar
carul.
Acoperișul grajdurilor vechi era construit în mod egal în două sau
patru ape (cazurile înregistrate de noi). La construcția acestor acoperișuri
există tendința de a economisi cît mai mult material. La grajdurile noi,
mai toate acoperișurile sînt în două ape: această formă, lasă în pod loc
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Fig. 18. Colnă, în Sarmizegetusa.

suficient pentru fin și permite oamenilor să intre în interior prin părțile
laterale.
Ferestrele grajdurilor vechi sînt puține și adesea lipsesc; încăperile
fără ferestre sînt mai numeroase. Grajdurile noi au totdeauna ferestre,
mai mari decît cele vechi, așezate sus, spre tavanul grajdului, cu mult
mai sus decît ferestrele caselor. La grajdurile noi din cărămidă, apar mai
totdeauna răsuflători de formă triunghiulară, peste tavanul grajdului, la
baza podului. Ele au funcția de aerisire și uscare a fînului. Tot la graj
durile noi apare zugrăvirea în culori vii și decorul cu aplicații din ten
cuială, însă mai rar decît la locuințe.
O altă caracteristică a grajdurilor locale este intrarea așezată pe altă
lăture decît intrarea șurii și colnei. De obicei, grajdul stă cît mai departe
de stradă, către partea din spate a curții.

Porți și garduri
Gardurile ca și celelalte construcții analizate pînă acum au o evo
luție. Cele vechi erau construite din lemn și piatră. La cele noi apare în
construcție piatra zidită și cărămida. Dar evoluția în acest sens este mai
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puțin vizibilă decît la case și grajduri. Porțile în schimb au evoluat mai
repede. Fiind așezate totdeauna către stradă, de obicei în imediata apro
piere a locuinței, folosesc mult cărămidă ca material de construcție. Por
țile noi sînt asemănătoare porților masive din satele săsești, legate de

Fig. 19. Adăpost pentru porumb din Totești.
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locuință și avînd două intrări; o poartă situată sub un acoperiș înalt
și o portiță, lipită de casă. In alte regiuni portița esțe în același timp și
intrarea prispei, dar aci n-am întîlnit această formă.

Fig. 20. Grajd și colnă din Totești.
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Fig. 21. Stradă din Sarmizegetusa, cu gard caracteristic din piatră și nuiele, acoperit cu paie.

Mai toate porțile, ba chiar și gardurile aflate la stradă au un acoperiș
de lemn la cele vechi, și uneori chiar la cele noi din apropierea muntelui,
și de țiglă la cele noi. mai ales în satele îndepărtate de munte.
Gardurile pot folosi concomitent în construcția lor materiale diverse;
baza poate fi făcută din piatră, peste care se așează o rețea de nuiele
împletite, și apoi un acoperiș învelit cu șindrilă.
Porțile și porțiunea de gard apropiată de ele sînt deseori decorate.
La construcțiile noi apar arcade ce unesc cei trei stîlpi ai porții. Culorile
vii ce acoperă casele sînt și aci prezente, ca și decorul cu reliefuri din lut.
în cîteva cazuri am întîlnit elemente de decor din fier.

Hayji X. Ulmaji u Hayji TlempecKy, Eyxapecm.

KPE.CTBHHCKHE nOCTPOflKPI B XAIțETE
(KpaTKoe cogepffiaHiie)
B HenocpejțcTBeHHon 6jih3OCth ropti PeTeöaT, k ceBepy, pacnonoHîeHa KapnaîCKaH hh3M6hhoctb, Ha3BaHHaH „IJapa Xaițeryjiyil”. H3boctiiih eige b spcBHOCTii, OHa hbjihctch opiioii ii3 Hanßojiee ciijilhi.ix TpaH-
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CHJIbBaHCKMX pyMbIHCKlIX 30H, I\He pa3BMJIHCb OflHII M3 nopBblX pyMMHCKHX
noJiMTHHecKMx opraHM3apnM. B oßjiacTM HCTopnn ncKyccTBa 06 3tom cbhjțeTCJibCTByioT jjpeBHne KaMOHHue pepKBn b ^eHcynie h CTpeü m KaMeHHbie
pepKBM b Lțapa 3apaH/țyjiyii. B6jim3m TaKîKe HaxopncTH yKpenjieHHbiii
3aM0K pyMbiHCKoro KHH3H H BbipaiomerocH nojiKOBOflpa HHKy pc XyHepoapa, pacnoJioJKeHHbiii b Tieirrpe mnpoKOÜ n MaccHBHoü pyMMHCKon 3ohbi.
B ppyrnx nyHKTax oÔJiacTM pa3BaJiMHbix paKCKnx 3aMK0B mjim phmjihhckmx
naMHTHMKOB, OCTaBIHMXCH IțeJIMMM MJIM HepaBHO paCKOnaHHMX, H0Ka3bIBaiOT cyiqecTBOBaHMe 3HaHnTCJibH0M nenoBenecKon jkm3Hm na 3tmx Mecïax
eipe ho o6pa3OBaHMH pyMbiHCKoro Hapopa.
Lțapa Xaperyjiyii niweeT $opMy TpeyroJifaHnaa. Ee rpaHiiHM, HaMeHeHHbie ropaMH, oaeHb jierKO ycTaHOBMTb: k BOCTOKy — ropbi Geôeina, K
lory — MaccMB PeTe3aT, a k ceBepy — ropbi IIonHa PycK9. noHi>e3HHbie
nyTH k Lțapa Xaperyjiyü Mcnyioiipic: c BaHaTa, T.e. c 3anapa, nyTb npoxoflMT nepe3 TpaHcnjibBaHCKyro IIoapTa ne <Dnep, c ceBepa — Hepe3 IIoapTa
CTpeiojiyn mhmo CySneTaTe, a c iora — nepe3 IleTpomeHb n neper, a.-1 Mopnniop.
OômnpHaH, oïHOCHTejibHO poBHaa noßepxHocTb mccthoctm oôecncHMjia pa3BMTne 3eMJieHCJibHCCTBa, ocoôchho b ceBepiioü aacïn HMSMeHHOCTH.
Xoth noMBa SeHHa n KaMcmiCTa n TpeôyeT hjih oSecneneHiia ypoînaeB
HenpepMBHoro ypoßpeHMH, seMJiepeJibHecKaH njionța/țb HenpepbiBHO pa3
BiiBajiacb b yipepô necoB. Jleca, Korpa-To oneHb oÔnnipHbie, naBann
raaBHHÜ CTpoiÎTejibHbiM MaTepnaji p.m homob. Ho no Mepe yMeHbineHMH
njiomapn necoB n c pocTOM npon3BOHCTBa oSovkjkchhmx RMpmineü m3mchm3icm
H BHeinHHÔ BHH HOMOB.
II3 aHcaMÔnH Hapo^Horo son'iecTiia. pa3BHToro b Ițapa Xaperyjiyfi,
b nacTOHJHOM Tpype mm nonpoÔHO ocTaHOBiiMcn Ha HeKOTopbix xapaKTepHMx
nepTax ROMOB b HByx ncTopnHecKnx MOMemax: b XIX Bene (Korpa ențe
COXpaHHJIOCb ÔOJIbmnHCTBO apxaHHecKnx $opM) H B CepCfllIHC XX BeKa
(Korpa HOBbie (jaopMbi nonHOCTbio BMHBMJincb, ho eipe He hoihjih ho aKTyaJibHoro Bnpa ceJi c KoonepaTMBHMMH xo3hmctb8mm). Mbi Bbiôparai 3th momohtm
C TeM, MTOÔM nOHHepKHyTb CXOflCTBa M paSJIHHMH MCJKHy HMMM H nOTOM,
HTOOM nOnHTaTBCH BKJIIOMMTB MeCTHOe HBJieHHe B aHCaMÔJIb OÔipepyMMHCKOrO
MBneHHH. Bhc onpepcjieHHon HaMii 3ohm ocTajincb psa CMeœHbix paiioHa,
HaxoflHipiixcH Ha lore (pojiMHa pyMbiHCKoro IKny) m Ha ceBepe (flonnHa
peKH HepHM). 3tii panoHbi hckotopmmm nccJiepoBaTeJiHMM (^eHcycHHy,
Bya) CMMTajiucb naît bxohhiphc b Lțapa Xaperyjiyö. Xothm cyipecTByioT
cxoflCTBa Meffipy otmmii paiioHaMn n onpeneJieHHon HaMii 3ohoü, npoHBjin10TCH n cyipecTBOHiibie pa3JinqnH, b ocoôeHHOCTH KacaionțnecH HBJieHHH,
MHTepecyroipero Hac (3onaecTBa), m oto 3acïaBMJio Hac ocTaBMTb nx BHe
noua Hamero BHUMaHiiH,
*

MoMeHT, Korpa mm npcHnpMHHJiu Harne nccJiepoBaHiie, ccpennHa XX BeKa,
pcjiaeT TpypHbiM BoccTanoB.-ienne CTaporo MecTHoro 30HneCTBa. npn noMoipn ocTaBHiMxcH ențe nejibiMn homob, ßecep c mbcthmmm jkhtcjihmh h

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Construcții țărănești din Hațeg

35

129

nyTeM KOHcyjibrapoBaHMH onyßjiMKOBaHHbix no HacToniqero BpeMeHM MaTepuajioB, mm Bce-TaKH cmom co3flaTb ce5e npaBnjitHoe npepcTaBJieHMe o
CTapoM 3opnecTBe. OflMHaKOBO nocTpoeHHMe M3 pepeBa, c KpMMeiî, HaKpMTOH COJIOMOH, B 3T0M OTHOHieHHM JțOMa 9TOH 30HM BKJIIOHaiOTCH B 06TTțnn aHcaMÔJib TpaHCMJibBaHCKoro pyMMHCKoro 3opnecTBa. ToHTOBaH Kpunia MenJieHHo pacnpocTpaHHJiacb 3pecb, MepneHHee, tom Ha ceBepe cocepHeft Ojitchmm hjih b ropHMx paüoHax ÈaHaTa, ho Bce-Tami SbicTpee, tom
b cocezțHen ceBepHOfi 3ohs üapypeHb.
Grapne jțoMa 6f xh opHOBTaatHMe. IlepBOHanajibHoe ejjHHCTBeHHoe
noMemeHMe, xoth oho eipe cyipecTBOBajio b XIX Bene, ocTanocb b MeHbniMHCTBe no cpaBHeHnro c poMaMi-r c pbvmh noMențeHiiHMM. llcpexop ot
ojțHoro K jțByM noMențeHMHM npnHHMaeT pa3JinnHMe $opMbi BpaâoHax HaceJieHHMX pyMMHaMM h npeflCTaBJiHeT HeKOTopne xapaKTepHMe nepTM, kotopne coxpaHHioTCH no3Mte h b 6onee pa3BMTbix njiaHax pomob c TpeMH mjim
TOTMpbMH nOMențeHMHMM. OflHOM M3 OOMHIIMX $OpM y ÖOJIbHIMHCTBa pyMMH,
xoth m BCTpenaeTCH pente b U,apa Xapery-nyii, hbjitotch aom co ceHbHMn,
b KOTopoM 06a noMeipeHMH oônapaioT ojțMHaitoBoiî rjiyÔHHoü. B stom
njiaHe eaMHCTBeHHHÖ Bxop poMa HaxopnTcn b ceHHx, OTKypa b ôoitoByio
CTeHy OTKpMBaeTCH bxop b jKMJioe noMeipeHne. ÜHorpa k ntnjiOMy noMențeHMio npnMbiKaeT BTopoe noMeipeHTO MeHbnien rayÔHHbi, nepejțHHH CTeHa
KOToporo OTXOflHT ot (Jtacapa 3paH h h ocTaBJiner CBoöopHoe npocTpaHCTBo,
K.OTopoe ncnojib3yecTH b KanecTBe 3aBannHKn. Brapoe noMeipeHne Monter
iimctb h oTpejibHMÔ Bxop, n Torpa y jțoMa jțBa Bxopa; 3to noMențeHne
nepBOHanajibHO ynoTpeôJiHJiocb naK nyjiaH, a noante CTajio mîhjimm noMeiueniieM. JlHorpa æe oho CTaHOBHTCH ceHbHMn n b stom cnynae pom ocTaeTCH
c ojțHMM BxopoM b ceHHX, M3 KOTopMX nepexopHT b ntnjioe noMeiqeHne.
Tanne njiaHbi c opiiiiM noMeiqeHneM, y Koroporo nepepHMH creHa otxopmt
ot (Jacapa, BCTpenairncb nanțe, tom nepBbiä onncaHHbiü njiaH. Ohm BCTpenaJtncb b TpaHcnjibBaHMH (b 3anapHMX PyMMHcnnx ropax, b boctohhom
nacra TpaHcnjibBaHHM, b ropHoä nacra BaHaTa) m b MeHnipeft Mepe b
ceBepHO-3anaflHoö nacra Ojitchhii.
HaKOHep, ppyroii $opMoö pa3BHTMH nnaHa poMa hbjihctch nocTpoeHne xoJiopHoro, HeoTonneHHoro noMeiqeHMH, npHMMKaroipero k nepBOHananbHOMy ntiuioMy noMențeHHio, b KOTopoM Haxopnjicn onar. O6a noMeHțeHHH opHHaKOBOH rjIVÔlIHM MMeiOT COÔCTBeHHMÜ BXOffl. TaKHM o6pa3OM
pom coctoht H3 psyx noMCHțeHMM h HMeeT pBa Bxopa. IIInpoTa nyjiaHa
MCHbnie nmpoTM ntnjioro noMeiqeHMH. Htoöm npoxopHTb m3 opHoro noMeipeHHH b ppyroe 6mjio HeoôxopnMO bmxophtb m3 poMa. Tanne Tuns pomob
6mjih HMÖOJiee 3HannTc,nf>Hr,iMii pjin naccjiemiH b Ilapa Xaperyjiyii; OTcyTCTBne pocTaTOHHoro noxinnecTBa paHHMx 3acTaBJineT Hac He paBara cTaracranecKHX pinjtp.
HoBMe poMa hbjihiotch pe3ynbTaT0M pa3BMran, Hanararo ocoöchho
k KOHpy XIX Bena, h cmjibho npoHBJiHBinerocH nocne nepBofi MnpoBon
boühh. Tenepn, npoMe hh3khx, opHosTantHHX pomob, hmciotch h BMConne
3paHMH, c flByMH aTantaMn, Ha3MBaeMbie ,,c jțByMH HpycaMH". Boo6nje
penb iipeT o njiaHax c öojibinnM hmcjiom noMeipeHnii, c KHpnnnHMMM CTeHaMn,
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c Kphiniefi nacTo noKpnToii nepennițeÂ, h 0ÔH3aTejibH0 c 3aBajinHKon Ha $acajtțe aomob. Pa3BHTHe nnaHa CTpapnx aomob nofltiMaeT ncKOTopue Bonpocn.
TaK, cHanajia otmctmm, hto, hcxohh ot 6oJiee nacTO BCTpenaeMOH CTapon
$opMM, c noMeiqeHHHMH, Kaatfloe c oTfleJibHHM bxoaom, 3Taat hobhx aomob
nocïpoeH no TOMy ate rniaHy c flByMH noMențeHHHMH oflHHaKOBoö rayöiiHH
h c OTfle.Jii.HHMH BxoflaMH. ÜOMeifleHHH BToporo 9Taæa, HcnoJii>3yeMHe naît
jKHJioe noMeifleHHe h „aiicToe” noMențeHne, flonojiHHioTCH noMențeHHHMn
nepBoro OTaata. OflHO H3 hhx oôhhho HBJineTCH KyxHeiî, KOTopan co BpeMeHeM CTaHOBHTCH hîhjihm noMeifleHHeM flOMa; BTopoe noMenjeHHe hbjiheTcn norpeôoM nan nyjiaHOM. ÜHorfla Ha BTopoM oiaate Tpn noMeifleHHH,
Kaatfloe c OTfleJibHHM bxoaom c 3aBa.jiniiKii; TpeTte noMenjeHne cjivmîiît
nyjiaHOM fljin xpaHeHHH ofleatflH. 9ïOMy BTopoMy STaaty cooTBeTCTByeT
nepBHÜ STasK, coctohiahh H3 flByx hjih Toate Tpex noMențeHHft, co CTôHaMH
HaxoflflnțHMHCH nop; cTeHaMH noMeifleHHH BToporo aTaata.
B MOMeHT npoBefleHHH Haniero nccjieflOBaHnn (1953 r.) npopeHT op;HosTaîKHHx aomob cocTaBJiHji 42,7%; cjieflOBaTejibHO, npeoSjiaflann flÉyx3TajKHHe flOMa (57,3 %). Kan y hh3khx, Tan n y BToporo 9Taata bhcokhx
flOMOB npeoSjiaflaeT nnaH, cocTOHifliiii H3 flByx noMeifleHnn; y nepBHX
npoițeHT cocTaBJineT 62,5%, y ocTajibHHX — 81,4 %.
Hto KacaeTCH npHMoro BHyTpeHHero npoxofla Meatfly noMeifleHHHMH,
npeflCTaBJineTCH cacflyionjee no.:iOzKeiine:
Hn3KHe flOMa HMeiOT npHMoii npoxon b 15,4 % cnynaeB, He HMeioT npnMoro npoxofla b 48,6 % cnynaeB,
BHCOKHe flOMa HMeioT npHMoii npoxofl b 7,3 % cjiynaeB,
He HMeioT npnMoro npoxofla b 92,7 % cnynaeB.
Booßifle npHMoii BHyTpeHHHfi npoxofl Meatfly MOMențeHHHMH cyiqecTByeT
tojibko b 10,5% cnynaeB. 3tot $aKT noflTBepatflaeT Hame yTBepatfleHHe
o tom, HTO OTcyTCTBHe BHyTpeHHHx npoxoflOB Meatfly noMențeHHHMH hbjiheTcn oflHOH H3 xapaKTepHHx nepT aomob b Lțapa Xaițeryjiyn, coxpaHHioifleiicH h y hobhx aomob. CneflOBaTeJibHO, coxpaHneTcn OTflejibHHii bxoa
flJiH Kaatfloro noMențeHMH.
3ïa xapaKTepHaa nepTa HeooxofliiMHM o6pa3OM BefleT k noHBJieHHio
3aBajIHHKH. TaKHM 00pa30M, epeflH HH3KHX flOMOB TOJIbKO 15,6— % He
HMeioT 3aBanHHKH; epeflH flByxsTaatHHX, 3aBanHHKa HHKorfla He ocTyTCTByeT y noMențeHHH BToporo 3Taata.
*

OcTaHaBjiHBaHCB Ha HeKOTopnx BHcnieonHcaHHHx ajicMCHTax, mm
nonHTaeMCH bkjhohhtb 3th ojicmchth b aHcaMÔJib KpecTbHHCKHX homob
y pyMHH. CTapne, HH3KHe, flepeBMHHHe flOMa, C flByMH OflHHaKOBHMH
noMeifleHHHMH, Kaatfloe c OTfleJibHHM bxoaom, c neTHpexcKaTHon npHmefi,
OTHOCHTCH K 3OHe, OÔlHHpHOCTb KOTOpOH HeOÔXOflHMO noKa3aTb. TaK, B
3Ty 3OHy BxoflHT paöoH Topat Ojitbhhh, rfle CTapne HH3KHe flOMa nojiHocTbio
cxoflHH c flOMaMH b Lțapa Xaperyjiyö. Te ate iiJiaiiH c flByMH noMemciinHMii
OflHHaKOBoö rjiyÖHHH, c 3aBajiHHKoö nepefl hhmh, oTflejibHHMii BxoflaMH
fl a ate b tom cjiynae, Korfla nnaH coctoht H3 Tpex noMențeHHH, npnMeHH-
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8T0M panoHe. K ceBepy HHeHTHHHbie rniaiiM BCTpcnaioTcn nacTO
npeoÔJiapaioT b panoHe napypeHb h poxopHT ho hojiiihm peKH Mypeni.
TaKHM o6pa3OM iiMeeM pejio c eflHHOH 3ohoh, b KOTopyio bxohht h Topât
n XyHefloapa.
^OMa co cxohhmmii njiaHaMH BCTpenaiOTCH h ceBepHee, b 3anaj\Hbix
PyMHHCKHx ropax, m h b ceBepHOH nojiOBHHe Ojitciihh ii MyHTCHHii,
ho Hiirpe OHH He BcrpcnaiOTCii TaK nacTo, KaK b BHcnieynoMHHyToö 3OHe.
Bto KacaeTCH ßojiee hobhx homob, KOHCTampyeM cxopHyio sbojiiorțiiio b Topate h b ocTajiBHoil nacTH XyHejțoapM. TaKHM o6pa3OM mli oÔHapyjKHBaeM nepexop; k HByxaTaîKHLiM hombm, KOToptie paHHee pa3BHBajincb
b Topate, rpe oneHb HHTepecHtie 3K3eMnjiHpbi, peJiHKOM nocTpoeHHLie H3
HepeBa, cyipecTBOBajin h k cepejțHHe npoimioro Bena. IInaH erapbix hh3khx homob npHMeHeH k nepBOMy araaty hobhx homob.
3aBajiHHKa Bcerpa
cynjecTByeT y noMeipeHHH BToporo STanta; Ha nepBOM STante HaxopiiTcn
KyxHH (k crop an cïaHOBHTCH îkhjihm noMcipeiiHeM) h norpeô. PenieHHe
pa3MeipeHHH jiecTHHițM BToporo 3TaHta, opraHH3apHH nepBoro aTaata,
BHeiHHHH Blip (J»acaHOB, TeXHHKa CTpOHTeJIbCTBa, — BCe OHH npOHBJIHIOT
hbiilic cxoflCTBa. CxoflHHe HByxoTaîKHMe flOMa cyipecTByiOT h BHe nccjieHycMoii pempajiLHOH 3ohm (XyHejțoapa — T op vit ), ocoôeHHO Ha ceBepe
OjITeHHH H MyHTeHHH.
TaKHM o6pa3OM mm HMeeM nepcp iiaMH 3HanHTejibHoe HBJieHHe, nona3UBaioipee cyipecTBOBaHHe chjibhoh epHHOH bohm, oxBaTbiBaioipeiî pyMLiHCKoe HacejieHHe, MtHByiijee Ha oôohx CKJioHax KapnaTCKoîî penn. <9tot
$aKT eipe ôojiee HHTepeceH TeM, hto cTapaie poMa b Topate ôoaee noxoatH Ha
HOMa b XyHejțoape, neM, CKaæc-M, HanpnMep, Ha poMa b Butine hjih MexeHHHpe. OpHOBpeMeHHO, CTapwe poMa b Xyncpoape cnopee HanoMHHaioT
HOMa b Topate, mcm poMa b HenocpepcTBeHHO CMeatHux 30Hax BaHaTa
HJIH MgpHHtHHHMH CnÔHyjiyH. B ObHCHeHHH 3T0r0 HBJieHHH HeJIb3H HrHOpnpOBaTbib rjiyÔOKHe, cTapue cbh3h. KoHenHO, mli 3HaeM, hto b otom Beite
nepe3 rpamipy KapnaT cyipecTBOBaan 3HanHTejiBHi>ie Toproblic cbh3h Torpa,
«orpa TpaHCHJibBaHHH h Ojitchiih npHHapaeataan pa3HMM rocypapcTBaM.
Tapate atu 3HaeM, hto MacTepa-CTpoHTejni pomob h3 Topata paôoTajin h
oôhhho paôoTaiOT Ha ceBepe ot KapnaT. 3HaeM mli eipe, hto iiiiTCHCHBHaH
nacTyniecKan jkh3hb h apMapKii rpynnnpoBajin BOKpyr MaccHBOB IlapHHr h
PeTe3aT Haceaenne c oôohx ckjiohob KapnaTCKHx rop. Bce-TaKH Hapo
AyMaTb h o ßojiee ppeBHeM epHHCTBe. Tan, Ha3BaHHH pepeBeHb HaraapHo
HOKa3i>iBaioT CBH3H HacejieHHH Topata h XyHepoapbi. IlepBBie pyMUHCKHe
KHHîKecTBa Slijiii opraHHnecKH CBH3aHbi c otoh 3ohoü. Eipe paHHoe, paKCKoe rocypapcTBo HMejio cboh ,,peHTp TuatecTH” 3pecb. Cooôipaioipee
aojiHHoft peKH IKny, KOTopan npoxopHT nepea KapnaTCKHe ropei, crpynnnpoBaHHoe BOKpyr BaiKHMx nojiHTHnecKHx peHTpoB b nponuioM Hameii
CTpaHbi, nepHOHHHecKH cBH3aHHoe ero OKOHOMHHecKoii penTeJibHOCTbio,
HacejieHHe oôohx ckjiohob KapnaTCKHx rop oôpasoBajio epiiHLiii ôjiok, h
3thm o6t>hchhiotch HBHLie cxopcTBa sopnecTBa b XyHepoape h Topate.
iotch h b
h

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

132

Paul H. Stahl și Paul Petrescu

38

CnHCOK HJIJHOCTPALRlïï
1. nocejieHMH h KyJibTypbi Ha Teppacax b Orero.
2. Crapbifi aom b Rapa Xan.ery.nyii, coctohiahh H3 KOMHaTbi h nyjiaHa c OTAeJibHbiMH
BxoÂawH (apxü
„HeKopaTHBa").
3. Cïapbiô aom
U,apa Xaiieryjiyii, c 3aBa^HHK0fi b yrjiy (apxHB ,,HeKopaTHBa”).
4. CTapbifi aom c npHCTpoHKOÔ b Rapa Xaueryjiyft (apxHB „HeKopaTHBa”’).
5. Rom — capafi — xjieB, b IlbiKJiHme
6. Yulina B KbipHeiHTH.
7. Rom b ToTeniTH.
8. Rom b IlbiKJiHnie, nocTpoeHHbifi b Hanajie naiiiero Bena; na BTopoM sTaaœ hmciotch
Asa 2KHJIHX noMemeHHH, a Ha nepBOM STance — KyxHH, norpeö h KypsTHHK.
9. OacaA HOBoro AOMa b Oxa.6e Ciißmiieji.
10. Hom b CapMneereTy3e, nocTpoeHHbift b Hanajie Hamero Bena.
11. Hom b ToTeniTH; jieCTHHua noKpbrra cneiinajibHoft Kpumefi.
12. <t>acaa AOMa b ReHcyme.
13. Hom b CTeio.
14. Hom b CapMHCereTy3e.
15. Tot æe aom, bha c 3aBajiHHKH.
16. Hom b Oreio.
17. Xo3HHCTBeHHbie npHCTpoiiKH b Oxaöe CHÖHtiieji; Ha jießofi CTopoHe h3xoahtch x.ieB,
B, uciupe —capafi, Ha npaßofi CTopoHe — kohkhhhh; nocTpoeHHbifi b Hanajie Hainero
Bexa.
18. XjieB b CapMHCereTy3e.
19. AMßap a.ui KyKypy3bi b ToTemm.
20. XjieB h capafi b Totchith.
21. yjunta b CapMJicereTy3e, co xapaKTepHHM 3a6opow, CAejiaHHHM H3 k3mhh h npyTbes
H nOKpblTbIM COJIOMOH.

Paul H. Stahl und Paul Petrescu, București

DIE ENTWICKLUNG DER VOLKSARCHITEKTUR
IM GEBIET ȚARA HAȚEGULUI
(Auszug)

In unmittelbarer Nähe des Retezat-Massivs liegt nördlich die inner
karpatische Senke von Hatzeg, gennant „Țara Hațegului“. Von altersher
bekannt, ist dies eine der vorwiegend rumänischen Zonen in Siebenbür
gen, wo sich die ersten politischen Organisationen der Rumänen nach
weisen lassen. In der Kirche von Streiu wurde im 13 Jh. ein Bildnis ge
malt, worauf der rumänische Voevode der Region, Ambrosia, als Kreuz
ritter dargestellt ist. Unweit davon befindet sich das befestigte Schloss
des rumänischen Voevoden und berühmten Generals Jancu von Hune
doara, inmitten einer breiten, von Rumänen besiedelten Zone. In dem
selben Gebiet sind Ruinen dakischer Festungen oder römische Denkmä
ler, die erhalten geblieben bzw. neuerdings ausgegraben wurden, Zeugen
menschlichen Lebens aus der Zeit vor der Entstehung des rumänischen
Volkes.
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Das Hatzeger Land hat die Form eines Dreiecks. Es ist vor Bergen
umgeben: im Osten die Sebeșer Gebirge, im Süden das Retezat-Massiv
und im Norden die Gebirge Poiana Ruscăi. Es gibt drei Zufahrtstrassen:
von Banat im Westen her führt der Weg durch das Siebenbürgische Ei
serne Tor, von Norden durch das Tor des Streiul bei Subcetate und von
Süden ist der Zugang über Petroșani durch den Merișor-Pass.
Die ausgedehnte Fläche ist ziemlich eben und begünstigte die Ent
wicklung der Landwirtschaft besonders in der nördlichen Hälfte der
Senke. Der Boden ist karg und steinig, so dass er ständig gedüngt werden
müsste, um die Ernte zu sichern; trotzdem vergrösserte sich das Acker
land zusehends auf Kosten der Wälder, die früher grösser waren und auch
das wichtigste Baumaterial lieferten. Im selben Masse wie die Wälder
abnahmen und sich die Ziegelbrennerei entwickelte, änderte sich das Aus
sehen der Häuser.
Aus der Gesamtheit der volkstümlichen Bauweise, die sich im Hat
zeger Land entwickelte, wollen wir einige Besonderheiten hervorheben,
so wie sie zu zwei getrennten Zeitpunkten auffallen: im 19. Jahrhundert,
als noch die meisten archaischen Besonderheiten beibehalten wurden und
um die Mitte des 20. Jahrhunderts, als sich das Neue bereits durchgesetzt,
allerdings ohne die heutige Form der Dörfer mit Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften erreicht zu haben. Die beiden Zeitpunkte
sind gewählt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu betonen und schliess
lich, die lokalen Besonderheiten der Gesamtheit rumänischer Architektur
einzuordnen. Die Zone, wie sie umrissen wurde, schliesst zwei Grenzge
biete nicht mit ein: im Süden das Tal des rumänischen Jiu und im Nor
den das Cerna-Tal. Diese wurden mitunter als zum Hatzeger Land gehö
rig betrachtet (Densușianu, Vuia). Trotz der Gemeinsamkeiten mit der
von uns begrenzten Zone gibt es auch strenge Unterschiede besonders in
der Frage, die uns beschäftigt, der Architektur, womit ihr Ausschluss be
gründet sei.
*

Der Zeitpunkt unserer Nachforschungen, Mitte des 20. Jahrhunderts,
erschwert die Rekonstitution der alten, lokalen Architektur. Ubriggebliebene Gebäude, Diskussionen mit Ortsbewohnern und die Heranziehung
frührer Veröffentlichungen lassen dennoch eine getreue Vorstellung
über die alte Architektur entstehen. Die Häuser sind durchwegs aus Holz
gebaut, mit Stroh gedeckt und ordnen sich diesbezüglich der Gesamtheit
siebenbürgischer rumänischer Architektur ein. Die Schindeln setzten sich
als Deckmaterial nur schwer durch, z.B. schwerer als im benachbarten
Nordoltenien oder den gebirgigen Teilen des Banats, jedoch rascher als
in der nördlich benachbarten Region Pädureni.
Die alten Häuser „einreihig“ genannt, waren ohne Stockwerke. Die
ursprünglichen Einraumbauten im 19. Jahrhundert noch vorhanden, bil
den die Minderheit gegenüber den Häusern mit zwei Räumen. Der Über
gang von einem zu zwei Räumen weist in den Zonen, die von Rumänen
bewohnt wurden, Besonderheiten auf, welche auch später den Grundriss
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der Häuser mit drei und vier Räumen beinflussten. Im Hatzeger Land
war die typisch rumänische Form des Hauses mit Flur „tinda “ selten an
zutreffen, weil beide Räume gleich gross waren. Bei diesem Grundriss
befand sich der einzige Hauseingang in der Mitte des Flurs, von wo man
seitwärts in das Wohnzimmer gelangte. Mitunter befindet sich neben dem
Wohnzimmer ein zweiter, kleinerer Raum mit eingezogener Fassade, so
dass ein Vorraum entsteht, die „prispa“. Der zweite Raum, ursprünglich
als Kammer verwendet, ist später Wohnzimmer und kann einen geson
derten Eingang haben, so dass im Haus zwei Eingänge sind. ' Andernfalls
dient dieser Raum als Flur, mit einem einzigen Hauseingang in der Mitte
und seitlich gelegener Türe ins Wohnzimmer. Dieser Grundriss mit ein
gezogener Fassade des einen Zimmers kommt häufiger vor als der erst
genannte. Er war im Gebiet der Munții Apuseni und in Ostsiebenbürgen
sowie im gebirgigen Banat anzutreffen, seltener im nordwestlichen Teil
der Oltenia.
Eine andere Form des Ausbaus erfährt der Grundriss, indem zum
Wohnzimmer mit dem Herd eine andere ungeheizte Kammer hinzugefügt
wird. So hat das Haus zwei Räume und zwei Eingänge. Die Kammer ist
nicht so breit wie das Wohnzimmer. Um aus einem in den andern Raum zu
gelangen, musste man hinausgehen. Dieser Umstand bewirkte schon früh
das Entstehen eines überdeckten Vorraums („prispă“). Dieser Haustypus
war der repräsentativste für die Bewohner des Hatzeger Landes. Da uns
hinreichende Nachweise Fehlen, werden keine statistischen Daten gegeben.
Die neuen Wohnungen sind das Ergebnis einer Entwicklung, die
gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann und nach dem ersten
Weltkrieg besonders hervortrat. Diesmal entstehen neben erdebenen „ein
reihigen“ Häusern auch hohe „zweireihig“ genannte Häuser im Stock
werkbau. Meistens enthält der Grundriss mehrere Räume, häufig sind
Ziegelmauern und Ziegeldach charakteristisch, nie ohne den überdeckten
Vorraum. Der Ausbau des alten Grundrisses bereitete Schwierigkeiten.
So wollen wir festhalten, dass von der verbreiteten alten Form ausgegan
gen wurde, dem Haus mit zwei Räumen und gesondertem Eingang, einem
Grundriss, der auch für die beiden gleichgrossen Räume im Stock beibe
halten wurde. Die Räume im Stockwerk, ein Wohnzimmer und die „reine
Stube“ werden durch die Räume im Parterre ergänzt: einer ist gewöhn
lich Küche, die schliesslich zum Wohnzimmer wird, der zweite dient als
Keller oder Speisekammer. Manchmal sind drei Räume im Stock mit je
einem Türeingang aus dem Vorraum. Der dritte Raum dient vorwiegend
zum Aufbewahren der Kleider. Einem solchen Stockwerk entspricht ein
Parterre aus zwei oder ebenfalls aus drei Räumen, dessen Mauern unter
den Zimmerwänden zu stehen kommen.
Als unsere Aufnahmen gemacht wurden (1953), waren die Häuser
ohne Stockwerke mit 42,7°/0 vertreten, vorherrschend waren also Stock
werkbauten (57,3o/o). Sowohl bei niedrigen Häusern als auch im Stock
werk der hohen überwiegt der Grundriss mit zwei Räumen. Für den
ersten Typus stellen sie 62,5% dar, für den zweiten 81,4%.
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Das Vorhandensein von Verbindungstüren zwischen den Räumen
stellt sich folgendermassen dar:

Niedrige Häuser mitVerbindungstüren
ohne
Hohe Häusermit Verbindungstüren
ohne

15,4°/o
84,6o/o
7,3o/o
92,7o/o

Im allgemeinen besteht nur in lO,5o/o der Fälle direkte Verbindung.
Diese Feststellung unterbaut unsere Behauptung, dass das Fehlen von
direkten Verbindungen zwischen den Wohnräumen ein Kennzeichen ist,
welches auch die Neubauten im Hatzeger Land aufweisen. Jeder Raum
behält seinen gesonderten Eingang.
Dieses Kennzeichen bedingt das Aufkommen des Vorraums „prispa“.
Von den niedrigen Häusern haben bloss 15,ßo/o keine Prispă, bei Stock
werkbauten fehlt die Prispa im ersten Stock nie.

*
Wir wollen uns bei den oben erwähnten Bauelementen aufhalten und
versuchen, sie in das Gesamtbild rumänischer Bauernhäuser einzuord
nen. Die alten niedrigen Holzbauten mit zwei gleich grossen Räumen und
je einem Eingang und mit Wohndach gehören einer Zone an, deren Aus
breitung unterstrichen sei. Zu dieser Zone gehört auch Gorj in der Olte
nia, wo die alten niedrigen Häuser denen im Hatzeger Land durchaus
gleichen. Nach dem gleichen Grundriss gibt es auch hier zwei gleich
grosse Räume, Prispa, Extraeingang, selbst wenn drei Räume sind. Im
Norden ist der gleiche Grundriss häufig, besonders im Gebiet Pädureni
vorherrschend bis Valea Mureșului. Somit haben wir eine einheitliche
Zone, die sowohl Gorj als auch Hunedoara umfasst.
Häusern mit ähnlichem Grundriss begegnen wir auch nordwärts in
den Munții Apuseni, wie auch in der nördlichen Hälfte der Oltenia und
Muntenia, aber nicht so häufig wie in der oben bezeichneten Zone.
Betrachten wir neuere Häuser, so können wir eine ähnliche Ent
wicklung in Gorj und Hunedoara feststellen. Häuser im Stockwerk
bau entwickelten sich früh in Gorj, wo hochinteressante Holz
bauten dieser Art bereits im vorigen Jahrhundert vorkommen. Der
Grundriss der alten ebenerdigen Häuser wird auf das Stockwerk der
neuen übertragen. Die Prispa fehlt nicht. Im Parterre befinden sich die
Küche (die später Wohnzimmer wird) und ein Keller. Die Art, wie die
Treppe angelegt ist, die Einteilung des Parterres, Fassadenform und Bau
technik weisen Besonderheiten auf. Auch in diesem Falle gibt es ähn
liche Stockwerkbauten ausserhalb der erforschten zentralen Zone (Hune
doara — Gorj) besonders im Norden der Oltenia und Muntenia.
Wir haben es mit einer bedeutenden Erscheinung zu tun, welche eine
ausgeprägt einheitliche Zone nachweist, und die rumänische Bevölkerung
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zu beiden Seiten der Karpaten verbindet. Die Tatsache ist besonders inte
ressant, da die alten Häuser aus Gorj denen von Hunedoara ähnlicher
sind als z.B. jenen aus Vilcea oder Mehedinți. Gleichzeitig erinnern die
Häuser in Hunedoara an jene aus Gorj und gleichen nicht so sehr den
unmittelbar benachbarten Zonen des Banates oder der Mărginimea Sibiu
lui. Die Erklärung muss sich auf alte, tiefliegende Beziehungen stützen.
Freilich ist bekannt, dass in diesem Jahrhundert ein reger Tauschhandel
über die Karpaten bestand auch als Siebenbürgen und Oltenia verschie
denen Staaten angehörten. Ausserdem weiss man, dass Baumeister aus
Gorj auch am Nordrande der Karpaten arbeiteten und noch heute arbei
ten. Ein entwickeltes Hirtenwesen, Jahrmärkte, die auf Bergplateaus ab
gehalten wurden, versammelten in der Gegend des Paring-Massivs oder
des Retezatgebirges die Bevölkerung von diesseits und jenseits der Kar
paten. Trotzdem müssen wir auch an eine ältere Einheit denken. So
weisen z.B. die Ortsbezeichnungen der Dörfer betont auf die Beziehun
gen zwischen der Bevölkerung von Gorj und Hunedoara hin. Die ersten
rumänischen Voevodate sind mit dieser Gegend verwachsen. Noch früher
hatte der dakische Staat hier seinen Kern. Durch das Tal des Jiu ver
bunden, das die Karpaten durchquert, um bedeutende politische Zentren
aus der Geschichte geschart, zeitweise auch wirtschaftlich verbunden,
bildete die Bevölkerung zu beiden Seiten der Karpaten eine Gemeinschaft,
die gleichzeitig die auffallenden Ähnlichkeiten in der Architektur von
Hunedoara und Gorj erklärt.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. Siedlungen und Terrassenackerbau in Streiu
2. Altes Haus im Gebiet Hațeg. Besteht aus dem „Haus“ und Kammer mit geson
dertem Eingang (Arhiva Decorativa)
3. Altes Haus im Gebiet Hațeg mit Winkellage des Vorflurs (Arhiva Decorativa)
4. Altes Haus mit Nebengebäuden im Gebiet Hațeg (Arhiva Decorativa)
5. Haus — Scheune — Stall aus Pîclișa
6. Strasse in Cîrnești
7. Haus aus Totești
8. Haus aus Pîclișa, Anfang des Jahrhunderts errichtet. Im ersten Stockwerk zwei
Wohnzimmer, im Erdgeschoss „comnia“, Keller und Geflügelstall
9. Vorderseite eines neuen Hauses in Ohaba Sibișel
10. Haus in Sarmizegetusa, Anfang des Jahrhunderts errichtet
11. Haus aus Totești. Die Treppe ist unter einem Schirmdach
12. Vorderseite eines Hauses aus Densuș
13. Haus aus Streiu
14. Haus aus Sarmizegetusa
15. Dasselbe, Vorflur
17. Nebengebäude aus Ohaba Sibișel; links der Schuppen, in der Mitte die Scheune,
rechts Stall; Anfang des Jahrhunderts gebaut.
18. Schuppen aus Sarmizegetusa
19. Maisspeicher aus Totești
20. Stall und Schuppen aus Totești
21. Strasses in Sarmizegetusa charakteristischem Zaun aus Stein und Rutenge
flecht und mit Stroh gedeckt
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Tancred Bănățeanu, București.

CERAMICA POPULARĂ DIN ZONA BIHOR
(REGIUNEA CRIȘANA)
1. Regiune, istoric, fenomenul specializării
In secolul al XV-lea, Comitatul Bihorului (Țara Bihariei) ocupa o
suprafață mare, mărginită la vest de orașul Debrețin, la est de Huedin,
la nord de orașul Beiuș, iar la sud de granița cu Zarandul. Pe acea vreme
Bihorul avea 10 cetăți, 14 orașe și tîrguri și 518 sate. Populația româ
nească își avea voevozii ei, cu titulatura de voevozi de Beiuș, menționați
în documente din prima parte a secolului al XIV-lea. Cetățile sale erau
faimoase. Astfel, se menționează că Menumorut fiind atacat de Zoltan,
trimis al regelui Arpad, se retrage într-una din cetățile sale din Bihor,
după cum consemnează Cronica Notarului Anonim. Despre importanța
cetăților românești de la Finiș și Șoimuș-Petroasa stau mărturie docu
mente din sec. XIII1.
Comitatul Bihorului a aparținut, începînd cu secolul al XII-lea (anul
1198), Episcopiei catolice din Oradea căreia i-a fost dăruit de regele Emeric al Ungariei odată cu înființarea acesteia2. Iobagii români ai acestor
domenii sînt amintiți în documente avînd unele drepturi și privilegii la fel
ca românii din Țara Hațegului, Rodna și Maramureș3.
Coloniștii unguri sînt aduși în aceste regiuni prin anul 1274 cînd
episcopul Oradiei, Lodomer, obține de la regele Ștefan V drept de minerit
în munții Beiușului și ai Băiței4.
Acum, Bihorul (Țara Bihariei), este considerată regiunea cuprinsă în
depresiunea văii superioare a Crișului Negru, de la sud de Beiuș.
1 Documente privind, istoria României, Veacul XIII. C. Transilvania vol. II.
(1251—1300), București 1952, docum. nr. 452, pp. 404—405 (23 mai 1294).
2 Cf. Documente privind istoria României, C. Transilvania, vol. I., 1951, do
cumentul 24, p. 14, în care se menționează cedarea vămii cetății Bihor la Criș. Se
cunoaște în Bihor, Vadul Crișului o vamă mai veche, cf. Documente..., vol. II
(nr. 298). Dreptul de proprietate al Episcopiei din Oradea asupra regiunii din jurul
Bihorului și a Zarandului este întărit de un alt act, din 1203, cf. Documente...,
veacul XI, XII, XIII. C. Transilvania vol. I. doc. nr. 42, p. 27.
:1 Cf. Bunyitay Vincze, A vâradi püspôkség tôrténete, Nagyvârad, 1884, I, p. 105
și 113—114.
4 Cf. G. Fejér, Codea; Diplomaticus Hungariae, Budae 1839, vol. II, p. 158.
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Fost golf al mării Panonice, bazinul acesta este mărginit la est de
Munții Bihorului, la vest de Munții Codrului, iar la sud de dealurile
Siriei care-1 desparte de Zarand. Administrativ, această zonă se integrează
în raionul Beiuș, regiunea Crișana. Clima este dulce, datorită adăpostului
dat de masivul uriaș al Munților Bihorului, cît și curenților calzi dinspre
vest și sud-vest. Bazinul Beiușului intră în zona stejarului, iar de o parte
și de alta a Crișului Negru (la 6 km), pe munte, începe zona fagului care,
datorită umidității regiunii, urcă pînă la 1200 m, cu întrepătrunderi de
brad (fig. 1).
Zona aceasta prezintă o mare densitate de populație, cu un număr
destul de mare de sate apropiate unele de altele. Populația maghiară
conviețuiește cu românii în satele Tărcaia, Negru, Ioaniș, Șuncuiuș, Uileac
de Beiuș, Remetea și Ginta în proporție de cca. 55°/05.
a Ungurii sînt așezați de prin sec. XII—XIII în aceste sate. Acestea, au fost,
din timpurile cele mai vechi singurele sate unde s-au stabilit și maghiari, restul
fiind curat românești. Dovada o face un act din anii 1332—1337, cu lista dijmelor
datorate papei de preoții catolici, în care se menționează din întreg Bihorul doar
următoarele sate cu populație maghiară: Tărcaia, Teiuș, Soimuș, Beiuș, Holod, Uileac.
Cf. Documente..., Veacul XIV, C. Transilvania, vol. III, București 1954, documen
tul nr. 56.
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Populația se ocupa cu creșterea vitelor (oi, vaci, boi, cai mocănești,
porci mangalița), cu pomicultura, făcînd și comerț foarte dezvoltat de
fructe (nuci, prune, mere, struguri), cu lemnăritul (foarte mulți erau stînjenari, mai cu seamă în satele de la poalele munților), cu vărăritul și cu
mineritul (molibden, cuarțit, aur, marmoră, piatră, var, etc.) care în ulti
mii ani au luat o deosebită dezvoltare, transformînd Bihorul într-o impor
tantă regiune minieră și industrială. Mulți se ocupau cu vînătoarea, pes
cuitul și vînătoarea de albine (bărcuitul), pe care am găsit-o practicată și
acum în Criștiorul de Sus6.
Agricultura era redusă. Se cultivă mai ales cartofi, floarea soarelui,
plante furajere și cînepă, ceea ce a dus la o mare dezvoltare a industriei
casnice textile7. Datorită lipsei unei intensive agriculturi, foarte mulți din
bihoreni plecau anual, ca muncitori agricoli sezonieri în spre Oradea și
în deosebi în Banat.
Pînă în momentul intensificării mari a exploatărilor minier0
{1950—1951), de cînd Bihorul a căpătat un cu totul alt aspect, de cînd
majoritatea populației este angajată în aceste munci și în industrie, de
cînd industrializarea și tehnica au adus și binefacerile civilizației, Bihorul
era una dintre cele mai izolate și înapoiate regiuni ale țării, păstrătoarea
unora dintre formele de viață, dintre aspectele etnografice mai învechite.
*
*
*

Dar Bihorul mai prezintă și o altă particularitate dintre cele mai
caracteristice, care apare sporadic în unele regiuni ale țării, dar nu în
forme și intensitatea manifestată aici. Este vorba de marea specializare
în meșteșuguri a majorității satelor din această regiune.
Bihorul apare cercetătorului ca o mare uzină cu multe ateliere, fiecare
specializat într-o ramură și realizînd, în ansamblu, o creație unitară care
reflectă modul de viață al acestei regiuni, ca și posibilitățile sale mari
creatoare în domeniul artei populare8*.
Unul din elementele de progres, care determină un mare avînt al
creației artistice populare este specializarea care se manifestă pregnant
în feudalism. Omul își lucra, într-o primă fază, singur, absolut toate obi
ectele necesare vieții, din lemn, fier, textile, lînă, piele etc., uneori în
forme artistice, în cadrul economiei gospodăriei închise. Meșteșugul se
dezvoltă paralel cu ocupația de bază, pe măsura necesităților proprii.
Apoi, o accentuată diviziune a muncii creiază specialiști în diferite ramuri
de manifestări. Marea înflorire a artei populare în urma specializării îl
determină, cu drept cuvînt, pe Gorki să spună: „Cine a transformat munca
6 Vezi T. Bănățeanu, La chasse aux abeilles en Roumanie, în „Schweizerisches
Archiv für Volkskunde“, vol. 55 (1959), nr. 4.
‘ Vezi N. Dunăre, Portul popular din Bihor, ESPLA, București 1957.
8 Vezi Tancred Bănățeanu, Arta populară în satele specializate din sudul raio
nului Beiuș, regiunea Oradea, în „Studii și cercetări de istoria artei“, an. I. 1954,
nr. 1—2.
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grea și de zi de zi dusă la început pentru sine și pe urmă pentru stăpîn
într-o artă? întemeietorii artei au fost olari, fierari și aurari, țesători și
țesătoare, pietrari, dulgheri, sculptori în lemn și os, armurieri și zugravi,
croitori, croitorese și în general meseriași, oameni ale căror obiecte exe
cutate artistic ne încîntă ochii și umple muzeele“9.
Mai multe sînt cauzele determinante ale specializării în feudalism.
Intre sec. XIV (Transilvania) și sec. XV (Țara Românească și Moldova)
crește productivitatea muncii, se dezvoltă economia de mărfuri și se sem
nalează tendința de transformare a rentei în muncă și produse în rentă
în bani10. In special apariția rentei în bani determină și la noi, după cum
stabilise K. Marx ca fenomen general, o importantă creștere a produc
tivității muncii, dezvoltarea meșteșugurilor și a pieții interne11: „țăranul
care trebuie să împlinească periodic o obligație de plată în bani, este constrîns să „realizeze“ sub formă monetară o parte tot mai mare a produse
lor lui, fie că merge la oraș să vîndă, fie că așteaptă pe cumpărător la
el în sat“12. Apoi țăranii erau datori seniorului, pe lingă dijmă din pro
duse agricole, animale și cu anumite obiecte fabricate (oale, țesături etc.).
Specializarea în confecționarea unor produse de uz cu caracter artis
tic, deși ia o mai mare amploare în secolele XV—XVI, este cunoscută
chiar de la începuturile feudalismului. Săpăturile au relevat existența
unei specializări în olărit, fierărit la Dinogeția (sec. X—XI); Diploma
Ioaniților (sec. XIII) menționează morarii; iar documentele secolelor XIV
și XV consemnează o mare înflorire a specializării mai ales în piuărit,
olărit, cojocărit, fierărit, țesut, pe domeniile feudale. Ca forme superioarede organizare a specializării iau dezvoltare, în secolul XV, mai ales în
Ardeal, breslele meșteșugărești și frățiile din restul țării, a căror apariție
se datorește, după cum demonstrează clar B. A. Rîbacov, nevoii de unire
împotriva nobilimii, a creșterii concurenței și a întregului sistem al orînduirii feudale13.
Specializarea se manifestă foarte frecvent, la noi, sub forma de spe
cializări masive a unui grup mai numeros în cadrul unui sat14. Cauzele
apariției acestei specializări în masă sînt de 2 feluri:
1. Existența unei anumite materii prime care poate satisface nevoile
unui grup mai numeros de specialiști (lut: olari; lemn: lemnari, etc.);
J M. Gorki, Despre artă, în „Nași Destijenia“, 1935, nr. 5—6.
lu Vezi Barbu T. Cîmpina, Dezvoltarea economiei feudale și începuturile luptei
pentru centralizarea statului, în a 2-a jumătate a sec. XV, în Moldova și Țara
Românească, Lucrările sesiunii generale științifice din 2—12 iunie 1950, ale Acade
miei R.P.R. pp. 1602—1638.
11 Karl Marx, Capitalul, vol. III, 2, p. 394.
12 Barbu T. Cîmpina, op. cit. p. 1628.
13 B. A. Rîbacov, Remeslo drevnei Ruși, (Meșteșugurile în Rusia veche), Mos
cova 1948 (traducere dactilografiată a Institutului Româno Sovietic, cap. X. p. 7.).
14 Vezi și N. Dunăre, Sate din Zărand specializate în meșteșuguri artistice, în
„Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara“, Deva 1956, p. 117—171.
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2. Condiții economice speciale, mai ales lipsa agriculturii, care obligă
populația din regiunea respectivă la o intensă specializare în diferite
ramuri.
Bihorul prezintă unul din cele mai caracteristice cazuri de speciali
zări masive pe sate. Se cunosc astfel peste 20 de meșteșuguri țărănești
{olari, fierari, sumănari, lădari, cojocari, cizmari, cioplitori, rotari, spoi
tori, dubași etc.) în care sînt specializate cca. 40 de sate ale Bihorului.
Marele număr de sate specializate din această zonă se datorește și
unor factori specifici regiunii și formelor de manifestare a relațiilor feu
dale de aici.
Zona care ne interesează are o agricultură foarte redusă și un păstorit
nedezvoltat, ceea ce a îndreptat populația spre o serie de alte ocupații și
apoi spre toate specializările menționate. Procesul de specializare a fost
înlesnit și de existența din belșug, a materiilor prime necesare: lut, coloranți minerali, fier, lemn, lînă, piele, marmoră, piatră etc.
Pentru înțelegerea marii dezvoltări a specializării trebuiesc amintite
și condițiile speciale ale dezvoltării relațiilor feudale în această zonă, care
era una dintre cele mai importante feude ale episcopiei romano-catolice
din Oradea.
Din sec. XII aceasta începe o exploatare sistematică a Bihorului, una
din cele mai bogate regiuni ■— mai ales în diferite materii prime15 — și
a populației sale. Merită să menționăm, printre altele, crunta exploatare
a satelor din regiune cu ocazia construirii catedralei și palatului episcopal
din Oradea, în sec. XVIII, pentru care majoritatea materiilor prime și a
meșterilor au fost furnizate de aici.
Tot materialul pentru aceste construcții era transportat de satele din
această regiune cu mare chin și sacrificii. Iată cum reiese aceasta din
cercetarea arhivei jud. Bihor16: „în 1732 s-a hotărît ridicarea catedralei
romano-catolice din Oradea. Materialul l-au adus din părțile Vașcăului;
singure scrisorile din arhivul comitatului pot spune cîți români schingiuiți, cîte vieți de om au deplîns zidirea catedralei numite. Să porți
piatră, fier, lemn din Vașcău în Oradea, ani de-a rîndul, între lovituri
de zbiciuri, dacă boii îți stau în mijlocul drumului ori dacă unul ori altul
s-a răsturnat de oboseală, ori chiar a și pierit; să fii aruncat în temniță
dacă n-ai sosit la termenul fixat de „jupînul ișpan“, toate sînt lucruri
ce numai bucurie, numai voie bună nu produc... Apoi încă atîta nu e
destul. Trebuie să dea domnului zeciuieli, none, cvarte, treizeceli, zile
13 Este cunoscut faptul că importanța exploatării subsolului în această feudă
este atît de mare încît una din primele cetăți din piatră ce se construiește în Tran
silvania este cetatea de la Finiș, care avea rolul să apere minele din această
regiune. De fapt însă mineritul, mai ales cel aurifer, este de tradiție mai veche
în Munții Bihariei. Băița este exploatată încă de la coloniștii lui Traian și a apar
ținut ocolului minier de la Roșia: Alburnus Major, unde funcționa un procurator
aurariarum.
lb Cf. St. Lupșa, Istoria parohiei Ștei, Beiuș, 1942, p. 10.
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de lucru; taler vlădicului, bir popii, bir diacului — cînd la adică nici mălai
pe masă“.
Viața trudită, explotarea nemiloasă a populației din zona cercetată
se reflectă și în folclorul bihorean, din care cităm următorul fragment de
colindă :
Pe toate ogoarele
Ne-am trudit picioarele
Toate săptămînile
Ne-am ostenit mîinile
Slujind slujba satului
Țarina bogatului
Pajura-mpăratului
La casa de om sărac
S-a gătat fărina-n sac
Și n-avem să-ți dăm colac

Toate aceste condiții au înlesnit grabnica și masiva specializare în
diferite meșteșuguri a unui mare număr de sate ale Bihariei.
Datorită schimbului de mărfuri între regiuni și a rolului crescînd -al
tîrgurilor, specializarea ia o dezvoltare mare, care continuă și se accen
tuează și odată cu apariția relațiilor de producție capitalistă în regiune
(sfîrșitul sec. XVIII și începutul sec. XIX), cînd se constată o înflorire a
schimbului comercial.
Astfel, de pildă, in 1884, Miron Pompiliu menționează că încă cu
cîțiva ani înainte de cercetările întreprinse de dînsul în Bihor, aproape
toți locuitorii din Bărăști erau fierari și încă vestiți: „Bărăștenii cu meș
teșugul lor ajunseseră odată să se bucure de o stare foarte bună17.“
Aceeași stare de înflorire se constată și pentru sumănarii din Sîrbești
(din 79 familii, numai 4 inși nu erau sumănari în 1914) și lădarii din Budureasa; în privința olăritului, Moise Popoviciu18 semnalează un mare pro
gres și un procentaj foarte mare de olari în unele sate ca de pildă: în
Valea Neagră de Jos erau 34 de olari (și 55 spătari) din cele 100 de familii;
în Leheceni numai 10 inși nu erau olari din cele 139 de familii; iar în
Săliște numai 5 inși nu erau olari din cele 162 familii. în Bărăști și preotul
își avea „făuria“ sa și ținea lucrători19. Tot atunci se constată extinderea
olăritului și a altor meșteșuguri și în alte sate.
Necesitatea de a se aproviziona cu produse agricole i-a determinat
pe meșteșugari să se îndrepte spre ținuturile agricole, mai ales spre Ora
11 Miron Pompiliu, Graiul românesc din Biharia, în „Convorbiri literare“, 1887,
nr. 12, p. 995—996.
18 Moise Popoviciu, Meserieși și neguțători români în cercul Vâșcoului, în
„Transilvania“, XLV, 1914, p. 478—479.
la M. Popoviciu, op. cit., p. 479.
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dea, Arad și să răspîndească produsele lor pe un teritoriu vast, care are
ca puncte extreme Huedin, Satu Mare, Careii Mari, Oradea, Debrețin,
Arad, Timișoara, Reșița, Sebeș, Hațeg.
Dependenți de aceste ținuturi din punct de vedere al aprovizionării
cu cereale, meșterii căutau să desfacă, în sate și la tîrguri, marfă de cea
mai bună calitate și cu deosebite realizări artistice. Meșteșugarii aceștia
își desfăceau singuri produsele.
Prin circulația intensă a acestor meșteri, ei contribuiau la răspîndirea elementelor artistice caracteristice Țării Bihariei și mai ales la îmbo
gățirea stilului specific acestei regiuni cu elemente din ținuturile în care
își desfăceau produsele, adaptîndu-le stilului local, prin utilizarea elemen
telor tradiționale locale valabile. Deci aspectul acesta al specializării poate
fi considerat ca un factor de progres și înnoire î-n creația artistică populară.
Dintre toate meșteșugurile practicate în diversele sate ale Bihorului,
un loc însemnat și din punct de vedere calitativ, artistic, dar și al dezvol
tării și importanței sale economice, îl are olăritul, cu produse în ceramică
de veche tradiție și de mare valoare artistică.
2. Centre de olari
Sînt cunoscute 8 sate în Bihor în care s-au lucrat sau se mai lucrează
ceramică: Lelești, Valea de Jos, Cîmpani, Vărzari, Cărpinet, Leheceni,
Săliște de Vașcău, Criștior (fig. 2). Evoluția meșteșugului în aceste sate
este variată. In unele, olăritul este foarte vechi, în altele mai recent, iar
în altele e aproape dispărut.
Lelești. Se pare că olăritul este aici destul de recent. Informațiile
locale apreciază primele începuturi după 1800. Meșteșugul ar fi fost adus
în sat de un fecior care a fost un timp slugă în Criștior sau Leheceni,
unde olăritul era de foarte veche tradiție. înainte de a se începe cu olăria,
oamenii trăiau în special din agricultură „pe pustă“, în ținutul Oradei
și la lucru la pădure. Viața li s-a ușurat la începutul secolului prin
deschiderea fabricii din Sudrigiu. Totuși nu era o soluție, cunoscîndu-se
situația muncitorilor din acea epocă. Astfel olăria a reprezentat o
salvare. Cînd nu găseau de lucru își exercitau acasă meseria. Aceasta a
determinat marea dezvoltare a olăritului în Lelești, unde în 1952 tot satul
știa lucra, iar cca. 50 de olari lucrau, alternînd lucrul oalelor cu munca
prin fabrici. Doar vreo 5 trăiau exclusiv de pe urma olăritului.
Meseria însă o învață de mici: „Vine timpul acela de-ți prinde bine“
ne spunea un olar. Dacă găseau vreo meserie să lăsau de olărit, apoi
iar se apucau de acest meșteșug. Cu totul alta este situația de după 1952,
cînd marile șantiere industriale din Bihor asigură existența tuturor locui
torilor, astfel încît aceștia încep să-și părăsească meșteșugul.
Deci, după cum se poate vedea, olăritul pare să fie, în Lelești, un
meșteșug specific condițiilor capitaliste, apărut ca o necesitate legată de
nevoia asigurării traiului.
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Caracteristic olăritului din Lelești este faptul că specializarea a fost
atît de generală incit se cunoaște chiar și cazul, foarte rar de altfel,
de femei olari.
Fiecare olar lucra pentru el, fără angajați ucenici („inași“). Numai
bogății, care aveau pămînt de la 2 ha. în sus, nu practicau olăria. Centrul
Lelești nu este consemnat în lucrările de specialitate.
Valea de Jos20. Relatările din 1914 ale lui Moise Popoviciu consem
nează Valea Neagră de Jos ca un important centru de ceramică, cu veche
tradiție și cu 34 de olari din cele 100 de familii existente la acea dată.
Trebuie menționat că este vorba de un sat foarte sărac. Dacă nu toți
locuitori erau olari, aceasta se datorește faptului că restul erau speciali
zați în confecționarea spetelor pentru războiul de țesut. în 1952, mai erau
doar vreo 10 olari.
Cîmpani. Astăzi nu se mai fac oale în Cîmpani, de peste 20 de ani.
De altfel nici în trecut nu era un centru prea important, avînd în 1914
doar 14 olari din cele 65 de familii21.
20 Neconsemnat în lucrări.
21 M. Popoviciu, op. cit.; centru nemenționat în lucrări.
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Vărzari22. în Vărzari au lucrat 4 olari între cele 2 războaie mondiale.
Dar din aceștia 2 erau gineri, veniți din Leheceni, iar 2 învățaseră mese
ria la Leheceni. Nu poate fi deci considerat ca un centru semnificativ,
mai ales că tipul de ceramică era identic cu cel din Leheceni.
Cărpinet. Centru de veche tradiție, Cărpinetul avea, după datele lui
M. Popoviciu, 20 de olari din 104 familii în 1914, restul ocupîndu-se cu
făcutul varului, cizmărit etc., deoarece era un sat sărac, fără pămînt23.
Dispariția cizmăritului, în urma înființării unei fabrici de încălță
minte la Vașcău, a determinat creșterea numărului olarilor înainte de
cel de al doilea război mondial, astfel încît în 1952, după ce mai scăzuse
numărul lor, mai existau încă cca. 30 de olari. Olarii din Cărpinet nu
aveau și alte meserii. Lucrul era individual, afară de cîțiva olari mai în
stăriți, care acum 20 de ani își luau „inași“ = ucenici, sau zilieri.
Leheceni. Este cel mai important centru de ceramică din Bihor. în
1914, din 139 de familii, în afară de 10 inși, toți bărbații și feciorii erau
olari2425
. Intr-o statistică din 1938, se menționează existența unui număr
de 130 de olari. în 1952 numărul olarilor scăzuse, erau acum cca. 25
de oameni care nu lucrau. Aceștia erau în deosebi tineri veniți ca gineri
din alte sate, care nu cunoșteau meșteșugul și nici nu-1 învățau. Dată
fiind sărăcia locuitorilor, olarii nu reușeau să trăiască măcar în satul
lor din meșteșug și se duceau să lucreze oale la cei mai înstăriți de prin
Criștior și Săliște. Determinanți pentru exercitarea meșteșugului pe bani
la olarii înstăriți din alte sate, mai erau și următorii factori: lipsa de
lemne, de mijloace de transport, de bani pentru smalț, ceea ce îi obliga
astfel să-și vîndă munca. Și munca lor era din plin exploatată. Astfel,
mulți din ei nu erau ucenici la olari, ci erau angajați ca slugi la vite etc.,
și puși să lucreze și la roată, ceea ce scădea plata lor, pe munca reală de
pusă, la sub 1/3 din ce li se cuvenea.
Jefuitoarea exploatare forestieră de la începutul secolului XX a dat
o nouă posibilitate de lucru locuitorilor din Leheceni, care încep să prac
tice și lucrul la pădure și olăritul, alternativ, după sezon și posibilitatea
de lucru. însă abia după începerea creșterii vertiginoase a industriei în
Bihor, din 1952 în deosebi, li se asigură lucru bine retribuit și azi îi vezi
dimineața pe foștii olari, cu căști de miner în cap, așteptînd pe ulița
Leheceniului camioanele care-i duc la lucru.
Săliște de Vașcău2a. Centru foarte puternic, din 162 de familii numai
5 inși nu erau olari în 191426. După aceea însă, ca în multe alte sate,
numărul lor a scăzut, mulți începînd munca la pădure, pentru ca în 1952
să nu mai fie decît vreo 25 de olari, iar după acea dată, toată populația
să treacă la munca din industria minieră.
22
23
24
25
26

Centru inexistent în 1914. Cf. M. Popoviciu, op. cit.; neconsemnat în lucrări.
Neconsemnat în lucrări.
Cf. M. Popoviciu, op. cit.
Centru neconsemnat în lucrări.
Cf. M. Popoviciu, op. cit.
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Criștiorul de Jos. Ocupația de bază în Criștior a fost înainte vreme
creșterea vitelor și în parte și pomăritul, astfel încît în 1914 erau numai 9
olari din cele 300 de familii. După primul război mondial însă, în anii ma
rilor crize, aceste ocupații nu au mai rentat, astfel încît cele 2 centre mari:
Săliște și Leheceni fiind foarte aproape, locuitorii din Criștior s-au apucat
de olărit. In felul acesta apar, în statistica din 1938, 40 de olari, iar puțin
mai tîrziu aproape tot satul lucrează oale. Se spune că și popa făcea oale,
iar ca dovadă a intensificării olăritului, circula în Criștior următoarea
strigătură de joc :

Are popa tri ficiori
A toți trii neguțători
Cel mai mare face oale
Cel din mijlocie spete
Cel mai mic țucă pe fete.

In 1952 mai erau vreo 30 de olari, care și ei s-au lăsat azi de me
serie, trecînd la o muncă mai bine retribuită.
3. Producția
După cum s-a arătat și mai sus, forma de producție a meșteșugului
olăritului era individuală. Fiecare olar lucra în gospodăria sa. în procesul
muncii era ajutat de unii membrii ai familiei la anumite munci. Femeile
ajutau la tăiat lutul și la ornamentat ceramica. în regulă generală nu
se utilizau ucenici sau angajați. Doar în unele sate se făcea excepție de
la acest sistem, cei mai înstăriți exploatînd munca meșterilor. Se angajau
la muncă în folosul altora în deosebi olarii din Leheceni. Uneltele de
muncă necesare practicării olăritului erau individuale. Fiecare om, ori
cît de sărac, putea să aibă roată proprie și celelalte unelte. Nu toți aveau
însă cuptor, fiind obligați să ardă în cuptorul altora, contra cost sau alte
servicii. Astfel la Criștior 50<>/0 din olari nu aveau cuptor propriu. Acelaș
procentaj apare, de pildă, și la Cărpinet. însă, problema cea mai dificilă
era cea a mijlocului de transport, a căruței cu care să-și ducă marfa. Și
aici, cei ce aveau căruță cîștigau mai bine, transportînd și produsele al
tora contra cost. Este însă cunoscut și între olari sistemul de într-ajutorare reciprocă, atunci cînd e cazul unei comenzi urgente sau al transpor
tului. Există însă și cazul unora care nu erau olari dar aveau car, își
construiau cuptor și angajau olari să lucreze, ei nefăcînd decît să taie lu
tul, să ardă oalele și să le vîndă, beneficiind de pe urma muncii altora.
Munca olarului este grea. Boli specifice, în afară de reumatism din
cauza umezelii, nu există. Totuși există și unele aspecte fizice care carac
terizează un olar: — paloare, mîini moi, degete subțiri.
Anotimpurile cele mai proprii practicării meșteșugului sînt: primă
vara și toamna. Iarna nu se prea lucrează deoarece îngheață lutul și crapă
obiectele confecționate, încă înainte de ardere, neputîndu-se bine usca.
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Producția ceramică era destul de variată în Bihor. în unele centre se
făceau toate categoriile de vase, dar în altele numai unele din ele. Gene
rale pentru toate centrele din Bihor erau următoarele categorii:
—• oale (pentru fiert în deosebi magiunul) — oluri (urcioare de apă)
— cânți (urciorașe cu gura largă) ■— pui (oale mai mici) — oale lungi de
lapte (fig. 3).
Blide se pare că se făceau numai la Leheceni și abia mai tîrziu au
început să se lucreze și în alte centre ale Bihorului. Mai nou, prin dispa
riția vetrelor deschise la care se putea fierbe în oale cu baza mică și apa
riția plitelor care cereau oale cu baza mai lată și imitînd produsele fabri
cate, au început să se confecționeze și alte categorii de vase din ceramică:
—• fingene (cratițe) — laboșe (pentru fiert laptele) — hîrburi pentru
pui (blide pentru dat mîncare la pui) — hîrburi pentru pene (vase de
flori) — ghioabe (pentru fiert) — strecurători etc. (fig. 4).
In funcție de întrebuințarea lor, aceste produse sînt smălțuite sau
nu. De obicei vasele pentru fiert sînt smălțuite, iar cele pentru păstrat
apă, lapte etc., sînt nesmălțuite. în funcție de producția specifică fiecărui
centru depinde și genul de vase: smălțuite sau nesmălțuite.

b)

c)

d)

Fig. 3. Categorii de vase: a. oală; b. ol, urcior; c. cântă; d. oală de lapte.

Fig. 4. Categorii de vase : a. „fingeană" ; b. „laboșă" ; c. „hîrb pentru pene" ; d. „ghioabă".

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Tancred Bănățeanu

148

12

In general diversele categorii se lucrează în anotimpuri diferite, după
necesitățile respective. Astfel: Primăvara:
■—■ oale lungi de lapte („fată caprele“), cănți, oluri (pentru lucrul la
cîmp), laboșe, hîrburi pentru pui („scot cloștile pui“), oluri mici de toate
felurile pentru pomeni.
Vara și toamna: — oale (pentru fiert „liptar“ sau „prai“ = magiun,
pentru pus unsoare etc.), laboșe (pentru fiert bulion), cănți (pentru apă),
fingene, laboșe, ghioabe (pentru fiert pe „șporhert, = plită: „îs oamenii
în casă tăți, toamna“) etc.
Altă categorie specială de produse ceramice este acea a cahlelor de
sobă27. Acum nu mai există decît amintirea meșterilor care încă acum
25—30 de ani lucrau cahle. Ele se confecționau cu ajutorul unor forme
de lemn (fig. 5), ornamentate în negativ prin crestare, făcute chiar de
olar sau mai adesea de meșteri populari în lemn din satele de munte ale
Bihorului și în special din Ferice, Budureasa etc. Cahlele din Bihor au
fost întotdeauna nesmălțuite și vopsite, doar de femei, în albastru sau
roșu.

Fig. 5. Formă din lemn, pentru
cahle.

Fig. 6. Transportul ceramicii cu căruța,

27 Vezi N. Dunăre, Colecția de cahle a Muzeului etnografic al Transilvaniei
din Cluj, în „Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957/1958“,
pp. 158—179.
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Cîteva încercări, neizbutite însă, au fost acelea de a se face olane pe
acoperiș, în forme de lemn. în 1952, un singur om, din Valea de Jos, care
însă nu era olar, reușea să producă în cantități mari, olane de bună
calitate.
Un meșter bun lucra, în medie, cam între 30—50 de oale, de forme
diferite, pe zi. Iată de pildă numărul diferitelor categorii de vase pe care
le putea modela, într-o zi, un olar bun din Săliște:
20—25 de cănți, sau
20 de oluri, sau
20 de ghioabe, sau
25 de laboșe, sau
50 de blide, sau
30 de strecurători, sau
35 de oale lungi, sau
60 de fingene.
Un olar bun modelează la roată un ol în 25 de minute. Iar pentru a
se asigura producția necesară umplerii unei căruțe, cu care olarul își
începe peregrinările pentru desfacerea produselor sale, este nevoie de
2 cuptoare pline de oale de diferite forme și mărimi (cca 800 de bucăți),
ceea ce necesită o muncă de 5—6 săptămîni.
4. Desfacerea
Desfacerea produselor ceramice se făcea în mai multe feluri: mai rar
de acasă de la olar, la tîrguri și mergînd prin diverse sate. Olarii săraci
care nu aveau căruțe își duceau produsele pe spate, la cîte un tîrg, sau
prin unele sate mai apropiate (fig. 6, 7, 8).
Orientarea olarilor din diversele centre era diferită. Astfel olarii din
Săliște obișnuiau să-și ducă oalele spre Lugoj, Timișoara, Jimbolia, Arad,
Pecica; cei din Leheceni se îndreptau spre Arad, Pecica, Oradea, Carei,
Satu Mare și către Cluj; olarii din Criștior își vindeau produsele spre
Timișoara, Arad și mai puțin spre Hunedoara, aprovizionată de olarii din
Obîrșa, Bîrsa, Hațeg etc.; Valea de Jos se îndrepta spre Beiuș; olarii
din Lelești spre Beiuș, Oradea; oalele din Cărpinet se vindeau înspre
Arad și Timișoara (fig. 9).
Ceramica din centrele bihorene se vindea mai ales în sate românești,
dar și ungurii cumpărau în deosebi oale și urcioare nesmălțuite pentru
lapte și apă.
Foarte mulți exploatau lipsa de mijloace de transport a olarilor să
raci, pretinzînd de obicei V3 din cîștig sau chiar V2 în cazul în care cel
cu căruța dădea și fînul, lemnele pentru ars oalele, smalțul, merindele,
potcovitul etc. Mulți însă cumpărau marfa de la olari și o revindeau cu
preț întreit.
In deobște, oalele se vindeau în troc, contra bucate: porumb, grîu.
în perioade bune, schimbul era de o oală goală contra 1 plină, dar se
ajungea chiar la 3—4 goale pe 1 plină.
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Fig. 7. Transportul ceramicii pe spate.
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Fig. 8. Tîrg de oale la Vașcău.

II. CONFECȚIONAREA CERAMICEI

Tehnica confecționării ceramicei din Bihor este, în mare, aceeași ca
în alte centre de olari din țara noastră, utilizînd același tip de unelte
și cu aceleași faze de prelucrare a unei identice categorii de materiale28.
Diferențele existente sînt destul de puțin importante, dar semnificative
pentru specificul centrului respectiv. Aceasta dovedește unitatea evoluției
culturale românești manifestată și prin exemplul acestui meșteșug. Trecînd, pe scurt, în revistă fazele prelucrării artistice a lutului ne vom opri
doar asupra unora din particularitățile mai caracteristice.
Lutul se ia din hotarul satului respectiv. Deobicei e în „imaș“ și nu
se plătește nimic. Sînt rare cazurile în care se plătește, ca de pildă la
Cărpinet, unde se lua din pămîntul bisericii și plăteau 2 măsuri de
grîu pe o groapă. In unele centre cum ar fi Criștior, Valea de Jos, Săliște,
Leheceni, se amestecă lut roșu (gras) cu lut alb (nisipos), în proporție de
3 părți gras la 1 parte nisipos, spre deosebire de alte centre din țară unde
2» pentru tehnică vezi: Arta populară în Republica Populară Română — Cera
mica, București 1958, p. 39—51; P. Petrescu, P. Stahl, Ceramica din Hurez* Bucu
rești 1956, p. 11—19; T. Bănățeanu, Ceramica populară din Tara Oașului, București
1958, p. 16—20.
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există o singură calitate de lut care se amestecă cu nisip. Lutul de Lelești
este singurul care nu poate fi utilizat la ceramică smălțuită.
Aduse acasă, cele 2 categorii de lut sînt puse separat, în „jimb“, o
îngrăditură de nuiele, în curte, unde e lăsat „la murat“, să dospească cu
apă, 2—3 zile; .apoi cele 2 sorturi de pămînt sînt amestecate, bătîndu-le
cu „tîrsa“ (săpoaie). Din jimb se aduce în casă, pe o laviță, o cantitate
de lut necesară pentru lucru. Făcut boț mare, lutul este tăiat, în 3 rînduri, în fîșii foarte subțiri, cu „mezdreaua“, un cuțit rotund (fig. 10 a),
pentru eliminarea tuturor impurităților. Ultima fază de preparare a lutu
lui, spre a-i asigura maleabilitatea, este frămîntatul („zolitul“) pe laviță
și în mîini („în brînci“), pînă nu se mai fac bășici și-1 face boțuri, de
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c. „cioacă”,

16

d, piesele componente ale
cănții

f. „plotog",

e, cornuț.
Fig. 10. Unelte de olărit-

mărimea vaselor pe care urmează să le confecționeze. în casă, lutul pre
parat, e ținut într-o ladă numită „fislog“.
Operația următoare este modelarea vasului. Pentru modelare se uti
lizează roata acționată de picior, numită „rotilă“ (fig. 11.). Aceasta are
fundul de sus mic, de lemn tare de fag, iar fundul de jos, mare, din esență
mai moale de nuc. „Fusul“, axul pe care sînt fixate aceste 2 talere, din
lemn și mai nou din fier, este prins de masă printr-o brățară („jug“)
din lemn, iar căpătîiul de jos al fusului, totdeauna din fier, ascuțit („părpăriță“), este sprijinit printr-o piatră cu adîncitură (Cărpinet), sau într-o
măsea de cal (Săliște), într-un fier (Leheceni), într-un nod de gorun, brad
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sau corn (Criștior) etc. Cel mai bun e nodul de pom sau măseaua de cal,
căci „nu zbîrnîie“.
Pentru modelat se mai utilizează „kiaptăn“, lemn dreptunghiular din
lemn neted și tare de nuc, păr sau cireș, de diferite mărimi cu care se
netezesc pereții vasului (fig. 10b.) cu un șănțuleț — „părcan“ — numit

Fig. 11. Olar lucrînd la „rotilă”.

și „mărjea“, la unghiul ascuțit, pentru a face șănțulețul de la fundul
vasului. Pentru modelat în interiorul vasului unde nu mai ajunge mîna,
în cazul urcioarelor cu gura strimtă, se utilizează „cîrja“ sau „cioaca“, un
lemn de tufă îndoit (fig. 10c.).
Modelatul vaselor cunoaște faze identice ca în alte centre de cera
mică din țara noastră (fig. 12.).
Vasele gata modelate se desprind de pe roată cu ajutorul unui fir
metalic, iar blidele, talgerele, oalele cu fundul lat, se iau de pe roată
cu „lăsca“, o lopățică de lemn.
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Foarte multe din categoriile de vase lucrate în centrele din Bihor
sînt compuse din mai multe părți, care se asamblează.
Tipul cel mai simplu: „canta“, e format din 2 părți: „borta“ (Lelești)
sau „duda“ (Valea de Jos) și „t’iurt’îurj“-ul (Lelești), sau „comănacul“

Fig. 12. Piesele componente ale ulciorului cu țîță.

Fig. 13. Ornamentarea unui ulcior.

(Valea de Jos) (fig. lOd). „Ulciorul cu țîță“ e format din „butuș“ sau „foaie“
sau „borcan“ = burta vasului; „capac“ sau „pendeleu“ — gîtul și gura
vasului; „ciurul“, „coada“ = toarta; „țîța cu vălăuț“ = tubul din lut care
se introduce în toartă și prin care curge apa în țîță. Gura, bilobată, a
ulciorului se numește „ciurtoi“ sau „gurgoi“ (fig. 12).
La confecționarea obiectelor din lut sînt anumite reguli care să le
asigure rezistența. Astfel nu se face șănțuleț pe fundul oalelor de fiert,
căci crapă; grosimea fundului trebuie să fie egală cu a pereților, căci
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dacă e prea gros, vasul crapă; lutul utilizat pentru confecționarea toarte
lor trebuie amestecat cu nisip pentru a se lipi de corpul vasului etc.
Odată modelate, vasele sînt puse la uscat, pe polițe, în casă. Nu pot
fi uscate nici la soare și nici la vînt pentru a nu crăpa.
Urmează o altă fază, anumea aceea a ornamentării. Uneltele folo
site la ornamentare sînt, firește, în funcție de felul ornamentului. Sînt
cunoscute: „cornuțul“, din corn de vacă sau din lut ars, prin care se
picură culoarea (fig. 10e.), „plotogul“, un fel de pensulă mică, făcută
din piele (meșină) (fig. 10f.), și „condei“, o pensulă din lînă de oaie.
Cele trei culori utilizate în ornamentică: alb, negru, roșu, sînt mine
rale. In afară de Lelești care, situat mai la nord, își procură coloranții
din alte locuri, toate celelalte centre au aceeași sursă. Albul este lut alb
(caolin) care se găsește lîngă Călugări, la Sohodol (Lelești: de la Lupoaia);
negrul este piatră neagră de la fostele mine de fier de lîngă Călugări
(Lelești: de la Pietroasa); roșu e pămîntul care există lîngă Criștior, Călu
gări, Vărzari, Lelești: de la Meziad).
Ornamentele se aplică pe vasul pe jumătate uscat, neangobat, înainte
de a fi ars (fig. 13). Acolo unde vasele se smălțuiesc, smălțuitul are loc
după prima ardere, pentru a fi apoi din nou arse. Smalțul cumpărat din
comerț și rîșnit, într-o rîșniță cu pietre (fig. 14), translucid poate fi roșu
dacă se amestecă cu nisip și verde dacă se amestecă cu aramă arsă și
pisată. Smălțuitul vaselor din Bihor este recent, abia de la sfîrșitul seco
lului XIX și nu apare în toate centrele
de ceramică din Bihor29. Vasele care se
smălțuiesc primesc altă ornamentică, de
oarece vopselele negru și roșu nu prind
smalțul la a 2-a ardere. Smalțul se varsă
cu lingura pe suprafața vasului (fig. 15).
Operația următoare este arderea. Va
sele sînt arse în cuptor numit „colotan“
sau „clotan“ pe care și-1 construiește sin
gur olarul.
Se înfinge un țăruș de cca. 1,5 m., în
vîrful căruia se pune o roată de car. De
jur împrejur se sprijină de roată, puțin
oblic, spre a realiza un trunchiu de con,
scînduri. Pe aceste scînduri se aplică lut
amestecat cu paie și piatră neagră de rîu.
Se lasă să se usuce 3—4 zile, se scot scîndurile, roata și țărușul, se lipește pe di
năuntru cu lut și se aprinde foc înăuntru
ca să se usuce bine. Cuptoarele au de obi
cei 2 guri, la bază pe diametru, pentru
-9 în 1914 se smălțuiau vase mai ales în
Valea de Jos.

Fig. 14. Rîșniță.
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Fig. 15. Smălțuitul ceramicii.

Fig. 16. Cuptor de ars ceramica.

Fig. 17. Cuptor de ars cermica.
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Fig. 18. Felul în care se așează ceramica în cuptor.
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foc. Gurile sînt ca niște burlane din lut lucrate la roată și care se
aplică în deschizăturile lăsate anume. Deasupra cuptorului se face un
acoperiș mobil din lemn sprijinit pe 4 pari, apărătoare de ploaie (fig. 16,
17). Nu are fiecare olar cuptorul său. Lucrează la construitul cuptorului
cîțiva olari, în colectiv, și-l și utilizează în comun.
Oalele se pun în cuptor pe sus și se așează în așa fel încît să lase,
prin mijloc, de la o gură la alta și pe lîngă pereți, canale de ventilație
pentru ca focul să pătrundă mai bine (fig. 18). Deasupra totul se acopere
bine cu cioburi.
Prima ardere, fără smalț, se numește „cănit“. Se dă foc încet, cu
putregai. Atunci cînd stropind cioburile de sus, acestea sfîrie, se dă foc
mai mare. Se introduc apoi lemne lungi prin căile de ventilație, se
înțețește focul. Această ardere durează cca. 6—12 ore. Se oprește atunci
cînd se vede focul sus.
A doua ardere, la oalele care se smălțuiesc, se numește „topit“ și
durează cca. 3—6 ore. Se face un foc repede. Se oprește atunci cînd ciobu
rile albesc și prind zgură care dă scîntei.
III. VALOAREA ARTISTICA A CERAMICEI BIHORENE

Luînd în considerare elementele de tehnică, formă, ornamentică și
cromatică, deosebim mai multe transformări în structura artistică a cera
micei din Bihor.
— Există, cum am văzut, vase nesmălțuite și vase smălțuite. Firește
că cele nesmălțuite sînt mai vechi. în ultimul timp, ele se lucrau mai mult
în Lelești, Săliște și Cărpinet. în Leheceni și Valea de Jos, predomină
ceramica smălțuită, iar în Criștior se lucra ceramica de ambele tipuri.
Smalțul apare destul de recent în ceramica din Bihor și anume, cam din
a 2-a jumătate a secolului trecut. Introducerea smalțului apare ca o con
secință a necesității de a satisface în special cerințele pieții arădene care
devenise mai pretențioasă și care era una din principalele surse de apro
vizionare cu grîne, în schimbul ceramicei, a satelor de olari.
— Odată cu apariția smalțului se constată schimbări și în alte ele
mente ale ornamentării vaselor. Astfel, în locul penei și a degetului ca
unelte de ornamentare, constatăm apariția cornului și a plotogului.
— Transformarea tehnicii și transformarea concepției artistice îi duce
pe creatorii de ceramică smălțuită și la schimbarea elementelor și com
poziției ornamentale.
— Tot utilizarea smalțului, la care este obligatorie a doua ardere
duce la dispariția roșului din paleta veche a ceramicei nesmălțuite, roșul
nerezistînd la arderea a doua, de topire și vitrificare a smalțului.
— Legată de tehnică, ornamente și smalț este, în unele cazuri, și
forma vaselor. Astfel, ulciorul cu țîță, care e o formă relativ nouă în
Bihor nu este niciodată ornamentat cu ornamente vechi, ci are ornamente

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Ceramica din Bihor

23

159

noi, lucrate cu cornul și e smălțuit. Iar unui ulcior nesmălțuit, cu orna
mente vechi, bătrînești, realizat cu degetul nu i se va pune țîță, nu i se
va da nici forma nouă. Cit de clară apare aici legătura strînsă între formă,
ornament și culoare !
In ceramica de Bihor deosebim mai multe categorii de vase, luînd
în considerare ansamblul elementelor artistice:
1. ulcioare nesmălțuite, cu ornamente foarte simple și în orice caz
tradiționale, „strămoșești“, în negru, roșu și alb pe fondul cărămiziu al
vasului (fig. 19).

Fig. 19. Ulcior nesmălțuit.

Fig. 20. Vas cu ornamente în relief.

2. ulcioare, oale și blide, smălțuite, cu ornamente mai complicate,
în negru și alb, pe fondul natural sau angobat al vasului.
3. ulcioare nesmălțuite, care au preluat însă stilul ornamental al cate
goriei de mai sus.
4. vase cu ornamente în relief (fig. 20).
5. vase nesmălțuite cu ornamente simple în alb (fig. 21).
6. vase smălțuite, cu o ornamentică nouă, mai puțin valoroasă, cu
pete-nour de smalț verde și galben.
Cea mai mare calitate a ulcioarelor din prima categorie, ca de altfel
a tuturor ulcioarelor bihorene, este incontestabil, eleganța clasică a for
melor, puritatea curbelor. Pornind de la o bază îngustă, linia se desenează
piriform pînă la gîtul de aceeași lățime cu baza, pentru a se deschide
apoi spre o gură puțin evazată, arcuită în față într-un cioc. Toarta ulcio-
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rului, în unghi drept, ușor arcuit, pornește organic din corpul vasului,
prelungind linia maximului gabarit spre a se întîlni perpendicular pe
linia gîtului, într-o înlănțuire falsă a acestuia, acordînd formei monu
mentalitatea aproape și în orice caz clasică, armonioasa îmbinare a rolului
decorativ conferit detaliului de utilitate.

Fig. 21. Oală de lapte.

Fig. 22. Variante ale ornamentului „val”.

Cîmpul ornamental limitează linia inferioară a gîtului desfășurîndu-se
în jos, pe corpul ulciorului, pînă la locul de pornire al toartei.
Ornamentele acestor ulcioare sînt „strămoșești“, cum le numesc ola
rii, foarte simple, de veche tradiție și valoroase din punct de vedere
estetic tocmai prin simplitatea lor și armonizarea cu forma vasului.
încadrată de cîteva cercuri concentrice în negru-roș, trase cu pensula,
se desfășoară „valul“, ornament realizat cu roșu, cu degetul, pe un
fond alb.
Pornind de la această schemă, variantele sînt numeroase în detalii
— dar nu prea deosebite (fig. 22). Acest sistem ornamental se numește
„șurînci“ (cercuri concentrice) și „impistrit cu jejetu“ (Criștiorul de Jos),
sau „vrîste (cercuri concentrice) și colți (val) „cu gegetu“ (Cărpinet).
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Uneori acest ornament trece de la aceste ulcioare și la un alt tip,
tot nesmălțuit — de altă formă: ulciorul cu gura bilobată (fig. 23).
Alt tip de ulcior este tot cu baza mică, cu corpul piriform, înălțat
zvelt, prin două linii pure, ascendente și imperceptibil evazate în unghi
de 45°, care se curmă brusc la punctul gabaritului maxim într-un gît

Fig. 23. Ulcior nesmălțuit cu gura bilobată.

11 — Anuarul Muzeului etnografic
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strîmt, fin, lărgit ușor într-o gură bilobată. Tipul acesta de ulcior are
forma concepției primitive a reprezentărilor antropomorfe (fig. 24).
Aceste ulcioare, cu gura bilobată, au un alt ornament caracteristic,
tot „strămoșesc“, numit „pană de Săliște“, care completează imaginea
acestei reprezentări străvechi, legată de dispărute concepții artistice, de
pendente într-o anumită epocă, de concepții și practici magice.

Fig. 24. Ulcior cu ornament :
„pană de Săliște”.

Fig. 25. Ulcior de nuntă.

Limitat de două șiruri, ornamentele de cercuri concentrice, apar clar,
dar stilizat acum și redus, disproporționat —■ însă identic celor mai vechi
reprezentări de acest gen ■— reprezentarea sînilor și a sexului feminin,
executate în negru, cu o pană de găină (vezi fig. 25)30. Ulcioare cu acest
fel de ornament, completate de un capac fix, sub care sînt găurile pentru
a turna apa, — capac care le definește și mai clar forma antropomorfă
se utilizează exclusiv la nunți. Firește că acum nu se mai cunoaște sensul
acestei reprezentări, ci ea apare doar ca un simplu ornament, considerat
însă foarte vechi. Interesant este amănuntul, poate nesemnificativ, că
aceste ornamente sînt executate de femei, în timp ce valul este făcut
de bărbați.
30 Menționăm că identic apare acest ornament și pe ulcioarele albe-unice în
acest fel — din centrul de olari de la Vadul Crișului, fapt care pledează pentru
vechimea sa. După unele păreri ar fi vorba de un ornament antropomorf vechi (ochi
și nas) sud slav, cf. P Z. Petrovic, Motiv liudtkih ociju kod balkanskih slovena,
in „Glasnik etnografskoj muzeja u Beogradu“, 22—23 (1960), p. 33—55.
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2. In mai toate satele de olari din Bihor, dar mai ales în Leheceni
și Criștior, se fac vase de toate categoriile: ulcioare, oale și blide smăl
țuite, cu ornamente foarte caracteristice, lucrate cu pana, cornul și plotogul, în alb și negru pe fondul roșu-cărămiziu al blidului.

Fig. 26. Ulcior smălțuit cu gura largă.

Fig.27. Ulcior smălțuit cu gura bilobată.

a) Ulcioarele sînt de cele 2 tipuri: cu gîtul gros și gura mare și cu
gîtul strimt și gura bilobată. Uneori, cele cu gura bilobată au și țîță
la toartă, prin care se bea. Spre deosebire de aceleași tipuri de ulcioare
nesmălțuite, acestea, smălțuite, au registrul ornamental mai mare, cuprins
între locul de îmbinare inferioară a toartei cu corpul vasului și gura
vasului (fig. 26, 27). Smalțul se pune numai în interior și pe jumătatea
superioară, în exterior, unde e plasat și ornamentul.
Elementele ornamentale sînt reduse ca număr. Se observă astfel: liniuțe, pupi, colți, colțișori, șirăie sau jure, melci, ghiare, cocîrle și flori
Liniuțe
99 9 9

Pupi

Melc
(((fit.

Ghiară

Colți
VAAAAzw*/»*

Colțișori

Cocîrlă

Șirău sau jură

Floare
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(fig. 28). Dar compoziția ornamentală, fantezia creatorului popular în îm
binarea acestor cîteva elemente atît de simple, dă naștere unei nesfîrșite
varietăți de game ornamentale. Un exemplu elocvent este acela al unui
bătrîn olar surd, din Leheceni, care, într-un cuptor de 300 oale, avea
peste 60 blide și ulcioare cu compoziții diferite, realizate numai cu aceste
cîteva elemente ornamentale.

$
Fig. 29. Elemente ornamentale la ulcioare smălțuite.

Se mai observă, în afară de aceste elemente, și unele îmbinări ale
acestora, care dau naștere altor ornamente mai complicate (fig. 29), dar
fără vreun alt element în plus.
Se remarcă puternic deosebitul simț armonic, decorativ al creatorilor
populari, ritmicitatea unor leitmotive stilistice clasice, care nuanțează o
melodie pură, plină de savoare, cu adînci rădăcini în primele încercări
de reprezentări decorative, cînd în limbajul muzical și cel desenat se
întîlneau în aceeași permanentă încercare de naive reprezentări evocatoare.
Ornamentică acestor ulcioare apare uneori ca un decor aproape pictografic, prin tot ceea ce poate sugera. Adeseori evocă elemente clasice:
lire, volute, pe care te miri cum de le găsești la aceste nepretențioase șj
insuficient valorate creații populare. Alteori încerci senzația unor ele
mente de decorație simbolică, ritual-magică. Permanent însă aceeași covîrșitoare impresie — cu uimire revelată — de inedit, de armonic, de
perfectă compoziție decorativă. Intuiești, în ansamblul compozițional, ele
mentele componente ale procesului de creație: organica legătură a com
poziției ornamentale cu forma vasului; tradiția milenară, evidentă prin
ușurința atîtor armonioase, neșablonarde și virtuoase variațiuni pe aceeași
temă; valoarea de limbaj a tuturor elementelor ornamentale, prin care
creatorul popular exprimă — decorativ •—• simbolurile naturii și ale vieții
sale cît și optimismul, realismul concepției sale artistice.
b) Oale mici, bombate, aproape sferice, cu baza de același diametru
cît gura — care are o buză puternic răsfrîntă ■—■ cu toartă perfect ro
tundă, în semicerc, pornind ca o prelungire a buzei spre a se prinde
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exact de mijlocul vasului (fig. 30); oale lungi de lapte bi-tronconice, cu
aceeași buză răsfrîntă, cu toarta piriformă, organic complimentară vasu
lui (fig. 31); sau mici ulcele, ou o curioasă formă, colțuroasă, de tip
arhaic amintind exemplare rare ce mai apar la Hurez (reg. Argeș) sau

Fig. 30. Oală rotundă.

Fig. 31. Oală de lapte.

în Maramureș, toate au același cîmp ornamental ca și ulcioarele — cu
prins între cele două capete ale toartei — toate utilizează același număr
restrîns de elemente ornamentale și toate răspund din plin — pe plan
estetic-decorativ — cu mijloace atît de simple, celor mai exigente pre
tenții, determinînd aceleași reacții emoționale.
c) Blidele, lucrate în centrele de olari din Bihor, sînt toate smăl
țuite. Forma lor este, în majoritate, acea de strachină, mult adîncită, de

Fig. 32. Elemente ornamentale centrale la blide.
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mărime potrivită. Altele, în deosebi cele lucrate la Lelești, sînt mici și
mult mai plate.
Spre deosebire de ulcioare și oale, blidele pun alte probleme în ceea
ce privește ornamentica, după cum firește o cere structura lor, cîmpul
ornamental diferit, forma deosebită, pe care urmează să se dezvolte com
poziția ornamentală.
Notația ornamentală este aceeași ca la celelalte categorii de vase ana
lizate mai sus. Nu intervine ■— în afară de cîteva mici excepții, la exem
plare rare, — nici un alt element ornamental în plus. Ca și la celelalte
categorii de vase, găsim și la blide aceeași extraordinară varietate, ca>-e
face să nu semene o piesă cu cealaltă.
Compoziția ornamentală a blidelor are, ca schemă structurală, un
ornament central și elemente ornamentale marginale, complimentare, care
pot fi considerate rame, chenar, sau mai degrabă armonice ale fundamen
talei centrale.
Pe baza elementelor ornamentale centrale se poate obține o clasifi
care a diferitelor compoziții, — utilă în măsura în care să ilustreze fan
tezia creatoare a olarilor bihoreni — care realizează, cu cele 8 elemente
ornamentale, multiple compoziții decorative, cu aceeași varietate nelimi
tată cu care — păstrînd proporția genului și posibilităților — doar opt
note stau și la baza simfoniilor.
Mai mult ca la oricare sisteme ornamentale de blide din ceramica
românească, elementul central la blidele bihorene e polarizant și mai preg
nant, mai organic legat de ornamentele complimentare. Elementul centra]
impune categoric, puternic dominant, ritmul, gama și tonalitatea com
poziției.
Se observă clar, mai frecvent, cîteva elemente ornamentale care for
mează centrul compozițional al blidului. Astfel cele mai frecvente sînt:
— spirala, înconjurată de pupi, sau ghiara + colți (fig. 32);
— „ghiare“ (fig. 32);
— „cocîrle“ (fig. 32);
—■ elemente ornamentale compuse, care tind spre stilizări florale
(fig- 32).
— animale (fig. 32).
In jurul acestor elemente centrale se grupează o serie de alte ele
mente, într-o mare varietate de forme. Totuși se pot ușor observa două
sisteme ornamentale, două stiluri diferite, după elementele complimentare.
Avem astfel:
— cercuri concentrice („șirăie“), pupi, colți, colțișori, cocîrle (fig. 33),
sau
— melci, ghiare, colțișori, flori (fig. 34).
E interesant de observat cum, spre deosebire de compozițiile orna
mentale ale blidelor din alte centre de ceramică românești, în ceramica
bihoreană, dacă elementul central, fundamental, are un rol compozițio
nal foarte important, în schimb armonicele, așa cum e și firesc, imprimă
consonanțele melodice specifice armoniei ornamentale respective.
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Fig. 33. Elemente ornamentale marginale la blide.
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Fig. 34. Elemente ornamentale marginale la blide.
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Ornamentele rotunde, dispuse concentric, imprimă compoziției un ton
grav, oarecum sever, în care elementul central, din plin vizibil e predo
minant. E genul clasic, demonstrativ (fig. 35).
Celelalte ornamente realizează o mai mare unitate compozițională
cu centrul. Ansamblul plin de ritm, vioiciune, e spumos, exuberant, de-

Fig. 35. Blide.

bordant de fantezie, optimism, vervă și ușor malițios, cu toată nota im
perceptibilă de lirism pe care-1 degajă (fig. 36).
3. O serie de ulcioare cu gura bilobată și cu țîță, nesmălțuite, lucrate
în deosebi la Criștior, pornind de la compoziția ulcioarelor din prima
categorie, cu același cîmp ornamental, au introdus însă un alt stil orna
mental, mai apropiat de categoria a 2-a de vase, analizate mai sus, cu
alte elemente ornamentale, dispuse pe acelaș registru, limitat de 2 șiruri
de cercuri concentrice. Noile elemente ornamentale utilizate, tinzînd spre
stilizări florale, dau mai multă vioiciune compoziției, în dauna însă a ine-
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galabilei valori artistice a „valului“ atît de perfect armonizat și integrat
formei ulcioarelor (cf. fig. 22).
4. Un alt sistem, utilizat în Bihor, de veche tradiție, este acela de a
ornamenta vasele mari, cu brîne alveolate, atît ca ornament cît și pentru
a asigura rezistența vasului (fig. 20).

Fig. 36. Blide.

5. De vre-o 20—25 ani, olarii bihoreni au început să introducă noi
sisteme ornamentale. Unul din acestea, foarte simplu, este de a încon
jura gîtul vasului sau fundul blidului de un brîu larg de vopsea albă,
pe care se scrijilează linii vălurite.
6. De la aceeași dată apare un sistem ornamental fără mare va
loare artistică, dar impus maselor prin intermediul produselor fabricate
de proastă calitate, care se aruncau îndeosebi pe piața rurală. Este vorba
de faimosul ornament „nour“ care constă în scurgerea pe vase, sau stro
pirea peste angobă, fără nici o regulă estetică, a smalțului de diferite
culori care se amestecă.
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Nu putem ține cont de producțiile de la ultimele două puncte, care
nu sînt semnificative pentru calitatea artistică a ceramicii bihorene, atunci
cînd trebuie să-i facem o analiză de ansamblu.
Valoarea artistică a ceramicii de Bihor, care este încă vie, trebuie
judecată după celelalte creații ale sale, majore și tipice acestei producții.
Caracteristica ceramicii de Bihor, constă în eleganța și puritatea for
melor, în armonia clasică cromatică, în măiestria compoziției ornamentale,
aerată, simplă, necăutată, dar plină de grație, de mișcare și fantezie,
realizată prin elemente puține și simple, și în perfecta concordanță a
tuturor acestor elemente, componente ale operelor de artă decorativă creată
de olarii din centrele bihorene.
IV. DEZVOLTAREA ȘI VALORIFICAREA CERAMICII BIHORENE
Intensa specializare în olărit a zonei Bihorului cît și valoarea estetică
o producției îi conferă ceramicii bihorene o netăgăduită importanță atît
etnografică cît și artistică.
Firește că intensiva industrializare din ultimii ani a regiunii asigură
alte condiții de viață locuitorilor și eliberează pe mulți olari de obligația
de a-și cîștiga existența din exercitarea acestui meșteșug. Dar măiestria
artistică a olarilor și deosebita valoare artistică a ceramicii bihorene pune
totuși unele probleme privind dezvoltarea și valorificarea acestei preți
oase creații populare.
Intensa specializare a acestor sate de olari este o situație deosebit de
propice organizării unor cooperative de producție artistică în domeniul
■ceramicii.
Ceramica bihoreană este foarte apreciată și în țară și peste hotare.
Dovada cea mai bună este faptul că unele cooperative de ceramică din
țară, cum e de pildă cooperativa „Arta populară“ din București, a lucrat
multe piese după ceramica de Bihor, care au fost desfăcute pe piața in
ternă și la export.
Formele și ornamentica ceramicii de Bihor, simplă, elegantă și foarte
modernă, se pretează la tot felul de servicii (de fructe, compot, prăjituri)
la vase de flori, scrumiere etc. Cu atît mai mult s-ar putea valorifica
această creație populară dacă, asigurîndu-se mijloace tehnice moderne,
s-ar organiza la fața locului ateliere cooperatiste, care îndrumate din
punct de vedere artistic, ar dezvolta și valorifica această producție.
Măiestria artistică a olarilor din Bihor este, după cum s-a putut
vedea din creațiile lor, demnă de a fi ajutată să se dezvolte. Dar, pe
lîngă talentul și gustul lor, noile condiții de viață din această regiune
au determinat și o simțitoare dezvoltare a concepției lor. Aceasta a deter
minat și un fapt semnificativ, manifestat de pildă, de unul din olarii din Să
liște, Bursaș loan, fost director al căminului cultural din comună, care integrînd organic în ornamentica tradițională a ulcioarelor noi elemente orna-
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mentale, emblematice: secerea și ciocanul etc., a obținut premiul I pe
țară la concursul artistic popular organizat în 1954 de Consiliul general
A.R.L.U.S și Casta centrală a creației populare.
Pornind de la toate aceste premise și apreciind la justa valoare creația
artistică populară în ceramica din Bihor, își găsește locul firesc certitu
dinea posibilității unei nebănuite înfloriri și dezvoltări a ceramicii din
Bihor, în deosebi dacă, pătrunși de aceiași convingere, și artiștii noștri
plastici decoratori vor orienta linia dezvoltării acestei producții spre forme
noi, moderne, corespunzătoare noilor cerinți și noului gust, organic altoite
pe tulpina tradițională a unei creații populare, cu rădăcinile adînc în
fipte în lutul patriei noastre.

Tannped Eonouținy, Byxapecm

HAPOßHAH KEPAMI1KA 30HbI BHXOP

(KpaTKoe cogeputaHHe)
Abtop aHajiii3HpyeT npoii3BoacTBo KepaMiiKn b 8 pe htp ax ronaapHoro
peMecjia 3THorpa$nnecKOM 3ohbi Bnxop (oßjiacTii KpimiaHa).
B 15 Bene rpa(j)CTBo Bnxop (Lțapa Bnxopyjiyii) 3aHiiMajio oôipnpHyio
njioipagt, orpaHiiHeHHyio Ha 3anape ropopoM ^eöpcpnH, na BOCTOKe
ropogOM XyegiiH, Ha ccBepe ropopoM Beioin, a Ha lore 3apaHgoM.
B
Te BpeMeHa b Bnxope Haxopnjiocb 10 3aMK0B, 14 ropogOB h MCCToneK n
518 gepcBeHb. Y pyMbiHCKoro HaceJieHHH 6hjih cboh BOOBOgbi, c THTyjiaMH
BoeBopoB Beionia. 06 3tiix BoeBopax ynoMiiHaeTCH b poKyMCHTaxnepBon
nacra 14 BeKa.
HbiHe Bnxop (Lțapa Enxapnen) — o6jiacTb, HaxopnnțaHCb Ha hh3MeHHOCTn BepxHeit hojihhh peiui Kpnmyji Herpy, Ha rare ot Beioina.

B nponiJiOM 3aJiHB rioHTHHecKoro Mopa, 3TOT ßacceüH orpaHHHHBaeTcn
Ha BOCTOKe ropaMH Bnxop, Ha 3anape ropaMn Koppyji, a Ha rore xoJiMaMu
Hfnpnn, KOTopbie OTpejineT ero ot 3apaHpa. C aa,MHHHCTpaTHBHon tohkh
3peHiin 3Ta 3OHa BxopnT b panoH Beioin, oßaacTH KpnmaHa.
Hacejiemie 3aHHMajiocb ckotoboactbom (BtipaipriBajio OBcp, KopoB,
BojioB, jioniagen, cBHHeii nopopbi MaHrajmița), nJiogoBopocTBOM n oneHb pa3BHTon ToproBucn ^pyKTaMH (rpenecKHMH opexaMH, MiiBaw. nßjioKaMH,
BUHorpagOM), njioTHnnecTBOM (MHorne öbijih ppoBoccKaMU, ocoöchho b
cejiax, HaxogHipnxcH y noflHOJKBH rop), oÖMtnraHHCM h3bocth m ropHbiM
pejioM (goÔMBaHneM MonnôpeHa, KBappnTa, 3onoTa, MpaMopa, CTponTejibHoro KaMHH, H3BCCTH n T. n.), KOTopoe B nocjieflHHc ropbi nojiynnjio pa3BHTne, npeBpaTUB Bnxop b BajKHyro ropHonpoMbimJieHHyio n npoMHinjieHHyio
o6jiacTb.
CeJibCKoe X03HÖCTB0 6hjio Mano pasBirro. Pa3B0gnjin rjiaBHbiM o6pa30M KapTo^eJib, nopcoJiHyx, KopMOBMe pacTeHHH n KOHonjno, hto npiiBCJio
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K CHJIbHOMy pa3BIITIII0 TeKCTHJIBHOÖ KyCTapHOÖ IipOMblIIIJieHHOCTII. Hssa
Maji03eMJiebH ii HepoCTaTonHoö ypovKaiîHocTn oneHb MHorne H3 OnxopnH
eJKerojțHo yxopnnn b KanecTBe ce3oiiHbix cejibCKoxo3HHCTBeHHbix paôonnx b
Opapmo ii ocoßeHHO b BaHaT.
Bnxop oSjiajțaeî n ppyroîi oneHb xapaKTepHon ocoßeHHOCTbio, konopaa cnopapnnecKn oÔHapyïKiiBacTCH b HeKOTopbix pafioHax CTpaHH, ho
b ppyroii (jtopMe h b MeHbinen Mepe, neM 3pecb. Penh iipcTO Oojibmoii cnepnajiH3apnn b pcMccnax ßoJibiniiHCTBa pepcBOHb ototo paöoHa.
Bnxop ïipeacTaBJineTCH nccjiepoBaTeJiio Kan KpynHbiii 3aBop co mhojKecTBOM pexoB, KajKflbiH cnepHajiH3HpoBaHHMH b onpeflejioHHofi oTpacjiii,
KOToptiii b pejioM ocyiițecTBJiHCT epimoe TBopnecTBo, OTpajKaioipee oßpaa
JKH3HH VKHTejieÖ II HX OrpOMHblC TBOpneCKHe B03M0HÎH0CTH B oßjiaCTH HapOflHoro HCKyccTBa.
Bnxop HBJineTCH offiHHM m3 HanxapaKTcpHeiiinnx caiynaes MaccnBHoö
cnepnajin3apnn pepeBeHb. IÎ3BecHO öojiee 20 KpecTbHHCKnx cnepnaJibHOCTeii
(ropiHenHHKH, Ky3HeHH, CepMHVKHHKH, CTOJIHpbl, CKOpHHKH, CanOJKHIIKH,
KaMeHOTecH, jiypnjibipnKn n t. n.), pa3BHTbix b okojio 40 pepeBHHX Bnxopa.
Cpepn Bcex peMeceJi, npaKTiiKyoMMX b pa3jinnHbix pepeBHnx Bnxopa,
BajKHoe MecTo c tobkh 3peHiiH KanecTBa, ncKyccTBa, a TaioKe pa3BiiTiiMii
OKOHOMMHecKoro 3HancHHH, 3aHHMaeT roHnapHoe peMecjio c KepaMnnecKHMH
ii33ejiiiHMM HpeBHefi Tpapnpnn n bhcokom xypoMœcTBeHHoii peHHOc™.
Ü3BecTHo 8 pepcBeHB b Bnxope, b KOTopnix npon3Bopnjiacb mjim npon3BopciiTH KepaMHKa: JleJiem™, Bana pc TKoc, KbiMnemi, Bbip3apn, KbipniiHeT, JlexeneHH, CgjinniTe pe B annoy, Kpnnrrnmop. <9bojik>piih peMecna b
3TIIX pepeBHHx oneHb pa3Hooßpa3Ha. B HenoTopbix pepeBHHX roHnapHoe
peMecjio oneHb ppeBHe, b HCKOTopbix — Sojiee hobo, a b ppyrnx oho non™
ncne3.no.
^țajiee aBTop M3JiaracT ncTopnio n xapaKTep npopecca npon3BopcTBa
b 8 pepeBHHx roHnapoB.
IIotom HccjiepyeTcn npon3BopcTBo 3THX pepeBeHb, KaTeropnn cocypoB,
c6bit, njioipapb pacnpocTpaHeHHH ii3pc.:iiiii n TexHHKa H3roTOBJieHnn n
opHaMeHTapnn.
B cneipiajibHon rjiaBc (rnaBa 111) aHajin3npyecTH xypontecTBeHHan
peHHOCTb rjia3npoBaHHon n Herjia3npoBaHHon nepaMnnn Bnxopa. Eipe
jjo xypojnecTBeHHoro aHaJin3a aBTop noKa3biBacT OBOJiiopuio n npeBpaipeHHH, B03HHKnine b pa3jinnHbix MeTopax n TexHMKe opnaMeiiTapiiii.
B nepaMHKc Bnxopa, no aHcaMÔmo xypomecTBeHHEix o.jicmchtob,
aBTop pa3JinnacT HecKOJibKO KaTeropnn cocypoB:
1. Herjia3npoBaHHbie KyBinnHbi c oneHb npocTbiMn n, bo bchkom cjiy
nae, TpapnpnoHHbiMH, „CTpapnHHHMn“ nepHbiMH, KpacHMMii n Ocjihmh
opHaMCHTaMH Ha $0He cocypa KnpnnnHoro pBeTa,
2. rjia3npoBaHHbie KyBinnmi, TapcjiKn n mhckh, b nepHOM n OeJiOM,
Ha HaTypajibHOM hjih nonpLiTOM <|)OHe cocypa,

3. Herjia3HpoBaHHbie KyBinnHbi, nepeHHBnine
bipyipnn KaTeropnn,

cthjib

opHaMeHTapnn npep-
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4. cocysbi c penBe(|)HbiMn opHaMemaMn,
5. Herjia3HpoBaHHMe cocyflu c npocTbiMii ocjimmii opHâMeirraMH.
B 3aKJnoHeHnn aBTop noKa3biBaeT, bto cxyH0JKecTBeHH0fiT0HKH3peHHH
xapaKTepHMMn qepTaMn Kepa.\nren Bnxopa hbjihjotch M3HmH0CTb n ancTOTa
(|)OpM, KJiaCCIIHCCKaH XpOMaTHTOCKaH rapMOHHH, MaCTepCTBO OpHaMeHTaJIbHOft
K0Mn03HpMH (npOCTOM, HO nOJIHOii rpan,II03H0CTH, flBnJKeHHH II <J>aHTa3HH7
HOCTHrHyToii homhophmh h npocTLiMii ajieMeHTaMH) h coBepineHHoe corjiacoBaHHo Bcex stiix cocTaBHbix ajieMeHTOB npon3BefleHHÖ opnrnHajibHora
ncKyccTBa, co3flaHHbix roHnapaMH Bnxopa.

CnHCOK HKJIIOCTPAIinB
Phc.
Phc.
Phc.

Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.
Phc.

1. KapTa , Jlapnii BHxopyjiyfi” (ofijiacTH KpHinaHa).
2. Beirrpu KepaMHKH b Bnxope.
3. KaTeropnii cocy^OB: a) ropinoK, 6) KyBiniiH, b) fiojibinoii KyBuiHH, r) roprnoK
JM MOJiOKa.
4. Pa3JiHHHbie cocyjibi.
5. HepeBHHHan (jjopMa äjih H3pe3iia.
6. TpaHcnopT KepaMHKH Ha Tejiere.
7. TpaHcnopT KepaMHKH Ha cnHHe.
8. ToproBJiH ropniKaMH b BaniKsy.
9. 3oHa cCbiTa ÔHxopcKoft KepaMHKH.
10. a CKoßeJib 10b. „PpeöeHb” 10 c. OcTpbe 10 d. Bojibinofi KyBinHHH ero cocraBHbie
11. Pomiap 3a paôoïoü.
12. CocTaBHbie nacra KyBuiHHa c hochkom.
13. OpHaMeHTbi KyBimiHa.
14. PynHaa MejibHHiia.
15. EIoKpbiBaHHe KepaMHKH rjia3ypbio.
16. rienb win o6>KHraHHa KepaMHKH.
17. Ilenb win oßjKHraHHn KepaMHKH.
18. Pa3MemeHHe KepaMHKH b nenn.
19. Herjia3HpoBaHHbifi KyBiiiHH.
20. CocyÄ c pejibecjiHbiMH opnaMeHraMH.
21. TopmoK HJia MOJiOKa.
22. BapnaHTbi opHaMema ,,BOJiHa”.
23. Herjia3Hp0BaHHbiö KyBniHH c AByjțojibHbiM ropjibiuiKOM.
24. KyBiiiHH c opHaMeHTOM ,,nepo H3 CajinniTe”.
25. KyBiiiHH jw CBajiböbi.
26. rjia3HpoBaHHHH KyBiiiHH c ihhpokhm ropjibiuiKOM.
27. Pjia3HpOBaHHbIH KyBUlHH C ÆByAOJIbHblM ropjlbllHKOM.
28. OpHaMeHTajibHbie sjieMenihi rjia3HpoBaHHbix KyBinHHOB39. OpHaMeHTajibHbie sjieMCHTbi rjia3HpoBaHHbix KyBinHHOB.
30. KpyrJibift 6oji binon KyBiniiH.
31. TopmoK ajih MOJiOKa.
32. IleHTpajibHbie opHaMeHTajibHbie sjieMeiiTbi mhcok.
33. KpaeBbie opHaMeHTajibHbie sJieMeHTbi mhcok.
34. KpaeBbie opHaMeHTajibHbie sJieMeHTbi mhcok.
35. Mhckh.
36. Mhckh.
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VOLKSKERAMIK IN DER BIHOR-ZONE
(Auszug)

Der Verfasser untersucht die Herstellung von Töpferwaren in den
acht Keramikzentren der ethnographischen Zone Bihor (Region Crișana).
Im 15. Jahrhundert umfasste das Komitat Bihar (Țara Bihariei) ein
weites Gebiet, das im Westen bis Debreczin, im Osten bin Huedin, im
Norden bis zur Stadt Beiuș, im Süden aber bis zur Grenze mit dem
Zarander-Gebiet reichte. Derzeit gehörten zum Biharer Gebiet 10 Burgen,
14 Städte und Marktflecken und 518 Dörfer. Die rumänische Bevölkerung
hatte eigene Wojewoden, die den Titel Wojewode von Beiuș führten und
in Urkunden aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erwähnt werden.
Heute bezeichnet man als Biharer Land die Senke am Oberlauf des
Crișul Negru (Schwarze Kreisch) südlich von Beiuș.
Dieses Becken war einst eine Bucht des Pannonischen Meeres und
wird östlich vom Biharer Gebirge begrenzt, im Westen von dem Codru
Gebirge und im Süden trennt es das Bergland Dealurile Siriei von dem
Gebiet Zarand. Verwaltungsmässig gehört diese Zone zum Rayon Beiuș
in der Region Crișana.
Die Bevölkerung beschäftigt sich mit Viehzucht (Schafe, Rinder,
Pferde der Mokanenrasse und Schweine der Rasse mangalița) oder mit
Obstbau, wobei ein beträchtlicher Teil der angebauten Nüsse, Pflaumen,
Äpfel und Weintrauben in den Handel kommt; andere beschäftigen sich
mit Holzwirtschaft (viele Holzfäller gab es besonders in den Dörfern am
Fusse der Gebirge), mit Kalkbrennen und mit Bergbau (Molybdän, Quar
zit, Gold, Marmor, Stein und Kalk). Da der Bergbau in den letzten Jahren
einen besonderen Aufschwung erlebte, entwickelte sich die Biharer Gegend
zu einem bedeutenden Industrie- und Bergbaugebiet.
Ackerbau wurde wenig betrieben. Man beschränkte sich auf den
Anbau von Kartoffeln, Sonnenblumen, Futterpflanzen und Hanf, wodurch
die textile Hausindustrie gefördert wurde. Weil es wenig Boden gab und
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht genügten, zogen jährlich viele
Bewohner aus dem Biharer Gebiet als Saisonarbeiter nach Oradea (Gross
wardein) und besonders ins Banat.
Das Biharer Gebiet weist aber noch eine andere Besonderheit auf,
welche nur sporadisch in den Gebieten Rumäniens auftritt, nirgends je
doch in den Formen und mit der gleichen Intensität wie im Bihar-Gebiet.
Dies ist die weitgehende Spezialisierung in Handwerken, wie wir sie in
den meisten Dörfern dieser Region finden.
Dem wissenschaftlichen Forscher erscheint Bihar wie ein grosses
Werk mit vielen Abteilungen, deren jede auf einem anderen Gebiet spe
zialisiert ist und die zusammen ein einheitliches Ganzes schaffen und die

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

176

Tancred Bănățeanu

40

Lebensweise dieses Gebietes wie auch die Schaffensfreudigkeit in der
Volkskunst widerspiegelt.
Das Bihar-Gebiet ist einer der typischsten Fälle massiver Speziali
sierung der Dörfer. Mehr als 20 Bauernhandwerke lassen sich aufzählen
in welchen etwa 40 Dörfer des Bihar spezialisiert sind (Töpfer, Schmiede,
Tuchschneider, Schreiner. Kürschner, Schuster, Holzschnitzer, Wagen
bauer, Anstreicher usw.)
Unter allen Handwerken, die in verschiedenen Dörfern ausgeübt
wurden, steht die Töpferei auf dem Ehrenplatz, sowohl was die Qualität
und Kunstfertigkeit anlangt, als auch vom Standpunkt der ökonomischen
Bedeutung der traditionsreichen Töpferware gesehen.
Acht Dörfer sind im Bihar-Gebiet bekannt, in denen Töpfernwaren her
gestellt wurden, und die sich z.T. auch heute mit Töpferei beschäftigen:
Lelești, Valea de Jos, Clmpani, Vîrzari, Cîrpinet, Leheceni, Săliște de Vașcău, Criștipr. Die Entwicklung des Handwerks in diesen Dörfern ist unter
schiedlich. In einigen ist die Töpferei altüberliefert, in anderen neu; in
manchen wiederum ist sie beinahe nicht mehr vorhanden.
Anschliessend berichtet der Verfasser über die Geschichte und über
Besonderheiten des Herstellungsprozesses in den acht Töpferortschaften.
Weiterhin wird die Produktion dieser Dörfer untersucht, die Kate
gorien von Erzeugnissen, ihr Absatz sowie die Absatzgebiete und schiesslich die Herstellungs- und Ornamentierungstechnik.
Ein Sonderkapitel (Kap. III). ist dem künstlerischen Wert der Biharer Keramik gewidmet. Es werden zwei Kategorien unterschieden: gla
sierte und nicht glasierte Keramik. Vor der eigentlichen künstlerischen
Einschätzung wird auf die Entwicklung und auf Änderungen der Ver
zierungstechnik eingegangen.
Die Biharer Keramik unterteilt der Verfasser in verschiedene Kate
gorien, nach der Gesamtheit künstlerischer Elemente.
1. Unglasierte Krüge, mit sehr einfacher, jedenfalls aber altüberlie
ferter Ornamentation in schwarz, rot oder weiss auf ziegelrotem Grund,
2. Glasierte Krüge, Töpfe und Schüsseln mit komplizierteren Ver
zierungen in schwarz und weiss auf natürlichem oder engobiertem Grund,
3. Unglasierte Krüge, die aber den Ornamentierungsstil der obenge
nannten Kategorie angenommen haben,
4. Gefässe mit Reliefverzierung,
5. Unglasierte Töpferware mit einfacher Ornamentik in weiss.
Abschliessend wird festgestellt, dass die künsterischen Besonderhei
ten der Biharer Keramik in der Eleganz und Reinheit der Formen beste
hen, in der klassischen Farbenharmonie, in der meisterhaften Komposi
tion der Verzierungen, deren Einfachheit und ungezwungene Grazie in
Bewegung und Phantasie durch wenige und einfache Elemente wieder
gegeben ist. Meisterhaft ist besonders das vollkommene Zusammenspiel
all dieser Elemente, welche die Kunstwerke ausmachen, die von den Töp
fern der Biharer Keramikzentren geschaffen wurden.
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Karte des Biharer Gebietes (Region Crișana)
Keramikzentren im Bihar
Gefässformen: a) Topf b) Krug c) Krug mit Ausguss d) Milchtopf
Gefässformen: a) Rein b) Henkeltopf c) Blumentopf d) Topfform „ghioaba“
genannt
Holzform für Kacheln
Töpferware, auf dem Wagen befördert
Töpferware, auf dem Rücken getragen
Töpfermarkt in Vașcău
Absatzgebiet der Biharer Keramik
a) Schabmesser, b) Schaufel zum Reinigen, c) Holzstück zum Modellieren
der Innenseite bei halsengen Gefässen, d) „Canta“ und
ihre Bestandteile,
e) Hornstäbchen zum Modellieren, f) Kamm
Töpfer an der Drehscheibe
Bestandteile eines Kruges mit Au~guss
Das Verzieren eines Kruges
Handmühle
Glasieren der Töpferware
Brennofen für die Töpferware
Brennofen für die Töpferware
Wie Töpferware in der Ofen gelegt wird
Unglasierter Krug
Gefäss mit Reliefverzierung
Milchtopf
Varianten des Wellenornaments
Unglasierter Krug mit geteiltem Hals
Krug mit der Verzierung „Feder von Säliste“
Hochzeitskrug
Glasierter Krug mit weitem Hals
Glasierter Krug mit geteiltem Hals
Verzierungselemente an glasierten Krügen
Verzierungselemente an glasierten Krügen
Rundes Milchgefäss
Milchtopf
Verzierungen im Mittelteil von Schüsseln
Randverzierungen an Schüsseln
Randverzierungen an Schüsseln
Schüsseln
Schüsseln

12 — Anuarul Muzeului etnografic
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Kôs Kâroly, Cluj

MOBILE CIOPLITE DIN ZONA LĂPUȘ

In colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei există o serie de
obiecte aparte, aceea a mobilelor cioplite din lemn tare, achiziționate în
decursul deceniilor din diferite părți ale Transilvaniei. Din această cate
gorie fac parte, în primul rînd, o serie de lăzi apoi cuiere, blidare de
perete, scaune și alte obiecte aparținătoare vechiului interior țărănesc din
diferite zone.
Pentru păstrat haine, alimente și alte materiale sau obiecte, și la noi,
ca și în alte părți, s-au folosit pînă nu de mult, pe lîngă lăzi, coșuri
mari, confecționate din scoarță, ori împletite din nuiele, papură, sau „șindile“ crepate (fig. 1). In limba română cuvîntul „coș“ și astăzi are mai
multe sensuri, unele similare cu lada: „coșul morii“, „coș de căruță“, „co
șul teascului“, „coș de porumb“, „coștei“, etc., dovedind că unul dintre
predecesorii lăzilor și dulapurilor de scîndură, pe lîngă trunchiul scobit,
a fost coșul.
în urma creării uneltelor de metal (topoare, dălți, mezdrele, sfredele etc.), tehnica prelucrării lemnului a luat o dezvoltare mare, apărînd
meșteșugul specializat. De atunci prelucrarea lemnului este caracterizată
prin confecționarea obiectelor compuse, elementele constitutive fiind îm
binate prin horjuri, pene, cuie de lemn, canale, legături (chingi). Astfel a
luat ființă încă în Egiptul vechi, Creta și Grecia antică un tip nou de
mobilă. Acest tip este bine cunoscut după o piesă foarte caracteristică,
sarcofage — lăzi1, formă răspîndită prin expansiunea romană și în urma
influenței culturii clasice în toate părțile Europei, de obicei împreună cu
denumirea de origine latină a piesei „scrinium“2.
1 K. Watzinger, Griechische Holzsarkophage aus der Zeit Alexanders des Gros
sen. Leipzig, 1905 (cu mai multe reproduceri și desene — reconstrucții).
2 Italiană „scrigno“, retoromană „skrin“, franceză „ecrin“, germană „schrin“,
olandeză „schryn“, suedeză și norvegiană „skrin“, slovenă „skrinja“, croată „skrijna“,
slovacă „skrina“, cehă „skfine“, polonă „skrzynia“, ucraineană „ckpu“, rusă „ekpu“,
gruzină „skivri“, maghiară „szekrény“, iar în limba română populară „secrie“ (zona
Lăpuș, Sălaj), „săcrin“ și „sicrin“ (zona Bihor, Hunedoara etc.).
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Răspîndirea largă a acestui tip de mobilă, confirmă că este vorba de
un vechi bun cultural european. Forma, croiul și tehnica de confecționare
a mobilelor din lemn de fag, cunoscute peste tot în mediul sătesc din
România, menține pînă în zilele noastre trăsăturile specifice ale acestei
moșteniri de origine clasică. Cercetătorii acestui tip de mobilă la noi au
o situație favorabilă față de multe alte țări, avînd încă la dispoziția lor

Fig. 1. Coșuri pentru păstrarea semințelor, a) Coș pentru fasole. Almașul Mare, r. Huedin, co I
M.E.T. nr. inv. N. 6818. b) Coș mare pentru ținut cereale, din șindrile de fag, lipit pe di
năuntru. Capacul cu lipsuri. Formă de tranziție între coșuri și lăzi cioplite. (Lungimea 80 cm,
lățimea 55 cm, înălțimea 50 cm). Cireșoaia, r. Dej, col. M. E. T. nr. inv. 428

exemplare bine păstrate, în diferite variante, o serie de centre unde nu
de mult s-au mai ocupat cu confecționarea lor, în unele cazuri chiar și
meșteri bătrîni, informatori competenți.
Această situație m-a îndemnat să dau o atenție deosebită acestei
probleme, cu ocazia unei deplasări în zona Lăpuș pentru cercetări și achi
ziții, în toamna anului 1962. Ca urmare, m-am întors la Muzeul etno
grafic al Transilvaniei cu o întreagă serie de mobile, achiziționată din
satul Plopiș, unde au și fost confecționate piesele. Informațiile primite
cu această ocazie constituie baza prezentării de față.
Sj«
#
*
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Pînă acum 100 de ani în satele ardelene firezul a fost o raritate,
fiind foarte scump'; de el dispuneau doar curțile nobililor, unele comu
nități țărănești și meșterii înstăriți. Dar și aceste fireze erau niște unelte
dure, greoaie, confecționate de fierari locali din fier abia oțelit, folosite
numai în cazuri mai rare, în unele ramuri speciale ale prelucrării lem
nului. De asemenea și scîndura de brad, necesară pentru mobile confec
ționate de tîmplari, a fost o raritate, ferăstraiele de apă fiind rare și cu
randament foarte redus. Ferăstraie au fost înființate de sătenii din zona
pădurilor mari de brad, unde aceste păduri formau proprietăți obștești
țărănești.
In părțile nord-vestice ale Transilvaniei, scîndura de brad fiind foarte
scumpă, prelucrarea acesteia (tîmplăria) s-a mărginit mai mult la îndepli
nirea cerințelor straturilor mai avute, a orășenilor și a nobilimii provin
ciale. Astfel în zona Lăpușului, în cursul secolului XVIII, exista doar un
singur fierăstrău de apă, în centrul de mineri Lăpușul Românesc3. De
aceea în această zonă, ca și în alte zone învecinate, țăranii au păstrat
pînă în secolul nostru mobilele tradiționale cioplite cu securea din lemn
tare și îmbinate după sistemul stavilelor.
In păstrarea acestui mobilier tradițional, pe lîngă lipsa scîndurilor de
brad, a jucat un rol important existența în cantități mari a esențelor lem
noase excelente pentru mobilier cioplit. Astfel în zonele cu păduri întinse
bogate în astfel de specii, confecționarea mobilelor cioplite a creat spe
cialiștii ei, din rîndul țăranilor. In unele sate cu condiții mai prielnice
decît cele din împrejurimi, ocupîndu-se mai multe familii cu confecțio
narea acestui tip de mobilă, s-au format adevărate centre de cioplitori
de mobilă. Dintre specii, cea mai potrivită fiind fagul (Fagus silvestris),
aceste centre s-au format în zona pădurilor întinse de fag, cum sînt de
exemplu: Băița, Varța Mică (raion Cehul Silvaniei), Sîngeorzul de Meseș
(r. Zălau), Preuteasa, Ser (r. Șimleu), Trestia, Zalha (r. Dej), Bîrgău (r. Bis
trița), Șovarad (r. Tg. Mureș), Vîrșag, Siclod (r. Odorhei), Dîngău (r. Hue
din), Albac, Arada (r. Cîmpeni), Budureasa (r. Beiuș), Huța, Valea Făge
tului (r. Șimleu). în părțile nord-vestice ale țării, zona fagului se lărgește
mult, cuprinzînd și zona etnografică „Țara Lăpușului“.
Țara Lăpușului este înconjurată de munții Gutinului, Țibleșului și
Lăpușului, fiind de fapt o depresiune intramontană, cu o altitudine de
500—1000 m, drenată de rîul Lăpuș, cu centrul la Tîrgul-Lăpuș. Cu ex
cepția munților nordici, întreaga zonă se caracterizează prin dealuri premontane, sol argilos și lutos, păduri pericarpatice de fag sau fag asociat
cu gorun, ori pajiști secundare, terenuri agricole și așezări cu structură
mai rară, formate prin defrișarea treptată a pădurii. Firește că în tan
gența și în lupta continuă a omului agricultor și crescător de vite cu
pădurile, locuitorii și-au însușit bogate cunoștințe în valorificarea lem
nului de fag, prelucrîndu-1 în unelte, construcții, mobile și alte ustensile
3 Kădăr Jozsef, Szolnok — Doboka vărmegye monographiâja. I—VI Dés, 1900—
1902. IV 445, II 559, V 527, V 380, V 42.
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casnice. Astfel conscripția din 1750, pomenește la Tîrgu-Lăpuș, pe lingă
12 olari, 1 măcelar, 2 morari, 1 fierar, 1 cismar și 1 brutar — și 2 meșteri
care confecționează lăzi de fag4. în același an la Strîmbu5, sat românesc
pe versantul sudic al munților Lăpușului, lucrau chiar 8, la Fălcușa 26,
la Fizeșul Gherlei7 și la Mălin8 cite un astfel de meșter. în același timp
la Cufoaia se aflau trei rotari9, la Lăpușul Românesc 20 sindrilari dintre
nemeși, 4 șindrilari dintre jeleri, iar iobagii aproape cu toții sînt șindrilari10.
Confecționarea șindilei și a draniței din lemn de fag se continua aici și
la începutul secolului XIX11 și se mai ține pînă în zilele noastre. înfiin
țarea topitoriei și turnătoriei de fier de stat la Lăpușul Românesc în prima
jumătate a secolului XIX aduce cu sine întemeierea unei așezări întregi
de cărbunari, la Greble (com. Groși). între locuitorii satului Trestia și
Poiana Botizii de asemenea au fost cărbunari în secolul trecut. Locuitorii
satului Groapa pînă și astăzi sînt dulgherii împrejurimii, unii ocupîndu-se
și cu butnăritul. Dulgheri și rotari se mai află și la Peteritea, la Plopiș12
și Lăpușul Românesc se întîlnesc și astăzi unii bătrîni care au făcut și
ar mai putea face hambare pentru ținut cereale, lăzi și alte mobile de fag.
Dintre aceste două localități, Lăpușul Românesc, fiind și centru indu
strial, este mai urbanizat, cu familii venite din diferite alte părți, cu
diferite ocupații și forma de viață. în localitate funcționînd de multă
vreme și un fierăstrău de apă care asigură scîndura necesară confecțio
nării mobilelor de tîmplărie, s-a restrîns confecționarea mobilelor cioplite
din fag, încă în a doua jumătate a secolului XIX, rezumîndu-se mai mult
la lăzi de zestre și hambare. în schimb Plopișul este un sat mai izolat,
înconjurat exclusiv de păduri de fag, unde locuitorii și-au confecționat
mobilierul necesar, pînă prin 1900—1920, din acest material lemnos, cu
contribuția specialiștilor locali, conform tradițiilor vechi ale acestei în
deletniciri.
*
*
*

Plopișul este un sat mic, cu cca. 300 locuitori români, cu case așezate
în mijlocul livezilor, pe mai multe coline. Unele case vechi sînt construite
conform datinei locale, însă din trunchiuri de copaci ale acelei păduri
care a stat odată în locul vetrei satului. Drumul raional care duce la ora
șul cel mai apropiat (14 km), Baia Sprie, trece la 4 km de Plopiș, prin
Șurdești. Cele trei sate învecinate, Șurdești, Făurești și Trestia sînt de
4 Kàdàr V. 27
5
IV. 43
6
III. 435
ii
7
V. 366
ii
8
V. 119
ii
9
IV. 396
10
V. 44—45
a
11
V. 37
ii
12
Amintiți ia începutul secolului XX (Kădăr, V. 254).
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asemenea așezări răsfirate, cu livezi întinse între case. La Șurdești sînt
mulți pietrari care fac cuți, tocile, rîșnițe și semne de morminte, iar la
Trestia mulți drănițari și șindrilari. Sfatul comunal este la Făurești.
După tradiția locală satul Plopiș a fost întemeiat de familia Rus. în 1700
satul, are 18 familii, dintre care 8 familii iobagi, 6 familii jeleri și 4 familii
„săraci“. Conscripția din 1720 specifică că hotarul este strîmt, avînd
pășuni prea puține, astfel încît satul nu are aproape nici un venit. La
sfîrșitul secolului XVIII (probabil în 1798), se construiește biserica actuală
de lemn, o operă de mare valoare a arhitecturii populare, recent restau
rată. De la prima pomenire, 1583, pînă la 1623, satul aparține de cetatea
Chioar, iar de atunci pînă la reforma agrară de după al doilea război
mondial — marele moșier al satului a fost familia Pop13.
în secolele anterioare, locuitorii trăiau din agricultură și creșterea vi
telor. Despre viața vitregă de mai de mult moșnegii satului își amin
tesc încă cu multe amănunte. O familie în general a ținut vreo doi viței,
i-a dat la pășune, i-a „tomnit“ cu fîn și otavă, i-a crescut și i-a vîndut
la tîrgul din Lăpuș, Baia Sprie sau Baia Mare. Cei care au fost mai săraci
lucrau la pădure ca zileri, tăiau lemne, făceau metri, iar cei care aveau
boi, iarna duceau lemnele la „mileri“ pentru cărbunarii din Greble, după
ordinul arendașului pădurii, ori se duceau cu carele la Baia Mare sau
Baia Sprie și cărau „șerbet“ (pirit) pentru mine. Dintre săraci unii mai
făceau lăzi și alte lucruri de fag, alții făceau cuți, tocile, rîșnițe și cruci
de piatră. O parte din hotar a fost cultivată, semănînd în primul rînd
porumb, iar altă parte a fost valorificată prin pomicultură.
Acum, după ce s-a înființat cooperativa agricolă și la Plopiș, țăranii
nu mai colindă pentru vînzarea fructelor, ci le cumpără „Aprozarul“ la
fața locului și le transportă cu camioanele. Cooperativa agricolă de pro
ducție a adus o serie de schimbări în privința modului de viață al țără
nimii din Plopiș. Din cele de mai sus reiese că atît lucrătorii la pădure,
cît și lădarii și cuțarii — cum au numit cele două îndeletniciri speciali
zate — se recrutau din acele pături sărace care nu aveau animale de
tracțiune pentru cărăușit și agricultură cu plugul. Ei și-au completat cele
necesare traiului prin practicarea acestor îndeletniciri. Munca la pădure
n-a ținut însă decît o perioadă mai scurtă, începînd cu comasarea (1864)
și pînă către primul război mondial, iar după ce s-a terminat cu pădurile,
s-a terminat și cu mobilele de fag, căci oamenii n-au mai avut lemn
potrivit. între timp s-a înființat la Plopiș, un fierăstrău de apă, pentru
o valorificare mai bună a pădurilor de brad mai îndepărtate, rămase ca
surse de venit pentru speculanți. în timp se răspîndesc în sat firezele
și rindelele, unelte specifice prelucrării scîndurii de brad (tîmplărie) și
a confecționării mobilelor de tip mai nou.
Firește că nici înainte de comasare, în timpul folosirii generale a
mobilelor cioplite din fag, țăranii specializați în confecționarea acestora
n-au trăit numai după aceste meșteșuguri. Aceasta era o ocupație sezo
13 Kădăr V. 253—255
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nieră, și servea numai pentru completarea celorlalte surse de trai. Se
lucra mai mult în comandă, confecționînd eventual și cite o ladă din
resturi de materiale. Unii lădari, pe lîngă mica lor gospodărie, se mai
îndeletniceau și cu celălalt meșteșug local, pietrăritul. Ducîndu-se cu cuți
și pietre de tocile de vînzare la tîrguri apropiate, aici au mai primit co
menzi pentru mobile și de la oameni din alte sate.
Lădarii lucrau pentru ceea ce le lipsea, mai mult, pentru cereale:
„Spunea vre-un om mai tare (mai înstărit), care avea bucate multe, să
fac un susiac (hambar) de aîta și atîta mierțe, apoi s-a tocmit cu el în
bucate“ — povestea lădarul cel mai bătrîn, Sălniceanu Ioan de 74 ani.
Un susiac mijlociu (de 30 mierțe) în anii 1910—1915 a fost confecționat
la Plopliș de obicei pentru 1 „metăr“ (4 mierțe = 100 litri) de mălai,
iar pentru un pat cioplit din fag, lădarul a cerut 1—2 mierțe de mălai.
Celelalte mobile au fost tîrguite în proporție cu acestea14.
In condițiile vechi ale țărănimii, cunoștințele necesare pentru con
fecționarea mobilelor cioplite — împreună cu sărăcia care a constrîns pe
unii dintre țărani să se specializeze în anumite ramuri de prelucrare —
„au fost moștenite“ în cadrul familiei, din tată în fiu. La Plopiș, majori
tatea meșterilor numiți de străini și lădari, s-au recrutat din familiile
Bontoș, Mureșan și Sălniceanu. Acum 60 ani (înainte de comasare și
defrișarea pădurilor de fag) au lucrat regulat încă 5 lădari: Bontoș Gavrilă, Bontoș Cornel, Mureșan Alexe bătrînul, Mureșan Alexe a lui Pahom
și Sălniceanu Onuț. Dintre urmașii acestora, Sălniceanu loan și Bontoș
Maftei, precum și unul numit Făt Ilie, se mai pricep la confecționarea
mobilelor de fag și au mai lucrat în deceniile trecute.
*
*
*
Dacă lădarul a vrut să facă mobilă, înainte de toate a trebuit să
facă rost de materialul brut necesar. Ca oricare consătean, și el a avut
juș (drept de folosire) în pădurea urbarială locală, ceea ce a însemnat, de
obicei, dreptul de a tăia anual cca. 5—7 fagi pentru folosință proprie.
Dacă această cantitate n-a fost suficientă, lădarul a mai cumpărat cu bani
un drept de folosire de la altcineva, care a avut (a moștenit) mai multe
drepturi de folosire ori n-a avut nevoie de atîta lemn în anul respectiv.
Lădarii se duceau la pădure în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie
sau februarie, cînd copacii nu aveau frunze și lemnul era mai sărac în
must (se întrerupea circulația sevei). Pentru tăiatul copacilor era socotită
„norocoasă“ ziua de vineri. Plecau mai mulți împreună, trei patru meș
teri și tăiau colțișul respectiv din pădure.
Fagii tăiați îi curățau de ramuri cu securea, apoi cu ajutorul securii
mari (fig. 2a), curmau din bușteni o bucată de cca. un stînjen (aproape
14 In același timp lădarii din Dîngău, neavînd concurenți în apropiere, hamba
rele lor cioplite aduse la tîrgul din Cluj înainte de primul război mondial, le vin
deau cu 8—12 mierțe de porumb.
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Fig. 2. Unelte pentru confecționarea mobilelor din lemn de fag, Plopiș. a) Secure de cioplit,
mai nouă (lungimea cozii 82 cm, a fierului 20 cm) b) Bardă confecționată de un fierar din
Baia Mare în 1908 (lungimea cozii 64 cm) c) Firiseu pentru tăiat capetele scîndurilor de fag.
d) Horju mare cu Vîrf colțit (lungimea fierului 38 cm) e) Horju mic cu vîrf rotund (lungi
mea fierului 25 cm), f) Sfrederu mic pentru pus cuie, g) Sfrederu mare pentru făcut hudă la
țîțîna capacului, h.) Sfrederu de sîsîiace. i — j) Țărcălame din lemn de fag cu schini de alune,
pentru făcut pene la mobile, k) Mezdrea. 1) Scaun de mezdrit pentru netezitul scîndurilor
de fag (după cioplitul lor cu blencaciu și barda).
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2 m) lungime. Acest butuc a fost crăpat, în direcția razelor, în lobe (lodbe)
late. La crăpatul butucului au folosit de asemenea securea mare și icuri
(pene) de lemn, cu vîrful călit în foc. Icurile se băteau în crăpătura în
cepută cu securea, cu ajutorul unui ciot mare de fag, numit măciucă.
Această muncă din secure a fost executată încă cu fagul verde, cînd
se taie și se crapă mai ușor. Apoi lobele au fost transportate acasă cu
căruța și puse la uscat. Uscatul s-a făcut în podul ciurului (șurei), ori
în curte tot la umbră, cea. 1 an de zile, adică pînă în iarna următoare.
Dacă însă uscatul era urgent, lobele le-au pus la soare, mai ales în ulti
mele decenii, terminînd cu uscatul în cîteva săptămîni. In cazul acestui
uscat rapid însă unele lobe se strîmbau și se crăpau, devenind astfel ne
corespunzătoare pentru lucru.
Finisarea lobelor și construirea mobilelor din ele, în timpul iernii,
se făcea în ocol (curte), în fața casei. Aceste munci necesitînd loc mai
spațios, nu s-au putut face în casă. Lobele le ciopleau prima dată cu o
secure lată, cu blencacie, în lungime, apoi cu o bardă în lățime (fig. 2b).
După cioplitul lobelor urma netezitul suprafețelor cu mezdreaua, (fig. 2k),
cînd lobele au fost prinse și fixate în scaunul de mezdrit (fig. 21). Lodba
cioplită și netezită se numea seîndură. Scîndurile pregătite pentru lăzi
de zestre, mese sau cuiere, cel puțin fețele care urmau să fie și împodo
bite, în ultimele vremuri obișnuiau să le mai netezească și cu jilău
(rindea).
Picioarele pentru lăzi, paturi și mese se ciopleau din mijlocul lem
nului, unde acesta era mai mîndru, mai uniform și se crêpa mai drept.
După crăpat, cioplit și netezit, scobeau în picioare două jgheaburi verti
cale, necesare fixării seîndurilor. La Lăpușul Românesc, jgheaburile le
făceau cu vișeul (daltă), iar la Plopiș, cu horju mare (fig. 2d). Horjul este
o unealtă de fier, cu miner de lemn, în formă de „T“, cele două capete
fiind încîrligate și ascuțite (urechi). Terminațiile jgheaburilor erau mar
cate prin cîte o gaură făcută cu un sfleder (fig. 2 f-g), ca la scobitul lor
să nu cumva să scape horjul.
După finisarea picioarelor urma croitul și așezarea seîndurilor. La
fiecare seîndură, se făcea pe marginea de jos, un șanț îngust, cu horjul
mic (fig. 2e), iar marginea cealaltă se ascuțea cu mezdreaua. Astfel scîn
durile se asemănau cu niște șindrile mari, care se așezau apoi în așa
fel ca marginea ascuțită să intre în marginea horjită. Această montare
a seîndurilor, numită îngrămădit (fig. 3 a-b), a avut următoarele faze:
așezarea paralelă și la distanță potrivită a picioarelor, plasarea între ele
a pereților, fixarea primului rînd de seînduri în picioare, cu cuie de lemn
și apoi a rîndurilor următoare. Lăzile și mesele au și două funduri, com
puse tot din seînduri: fundul de jos, de 2 țoii, adică cca. 4—5 cm. grosime
la lăzile mari, hambare și fundul deasupra (capacul), care la ladă este din
seînduri mai subțiri, băgate (prinse) la capete între două rame și fixate
cu cuie de lemn. La masă, fundul deasupra este însuși planșeul mare,
cioplit, dacă este posibil, dintr-o singură bucată de lemn, nuc sau stejar.
Rama capacului lăzilor are cîte o hudă (gaură) la capetele colțurilor dina-
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poi, în care se plasează țîțînile de lemn, cioplite în prelungirile scîndurilor
superioare a peretelui din spate (fig. 5 și 6, precum și fig. 4, 5, 6 a-b).
Scîndurile din pereți sau de la fund sînt cusute la capete, de picioare ori
de rame, cu cuie de lemn. Scîndurile obișnuite se prind cu două cuie,
iar cele de completare, mai înguste, numai cu cîte un cui. Scîndurile mai
late ale hambarelor se prind cu cîte trei cuie. Cuiele sînt cioplite în patru,
fețe, din lemn de fag, în grosimea unei țigări. Se bat în găuri făcute cu
sflederul mic (fig. 2f). La hambare, gaura s-a lărgit cu sflederul mare
(fig. 2h), pentru cuie mai groase. Nu s-au găurit direct cu sffederul mare,
deoarece acesta ar fi crăpat scîndura. Sistemul de montare a scîndurilor
între picioare și ramă este identic cu cel al stavilelor. Această tehnică, prin
asemănarea ei cu cea a constructorilor țărani, poate fi numită și dulgherească. Lăzile confecționate în această tehnică sînt așa de bine încheiate,
încît ele —■ cum zic meșterii — „pot fi puse în apă și nu se cufundă“.
De obicei capacul lăzilor poate fi încuiat. „Cheia“ cea mai veche a
fost un cui simplu de lemn, introdus orizontal prin rama capacului, într-o
gaură făcută în piciorul lăzii. Acest cui n-a fost întotdeauna bătut de tot,
așa încît la nevoie a putut fi tras afară cu ajutorul unui clește sau
ciocan. încuietori de acest sistem se mai găsesc și astăzi mai ales la
hambare. Și dulapurile de perete s-au închis cu cuie de lemn (fig. 15a).
La lăzile în care s-au păstrat haine și alte obiecte mai scumpe s-au folosit
mai de mult zaruri de fier. In scîndura din față s-a introdus o limbă
de fier cu o gaură, în care s-a introdus lacătul (fig. 7 b-c). Acest sistem
este generalizat în întreagă Transilvania (fig. 9a, 10a). La Lăpușul
Românesc se întîlnește și o altă formă, mai nouă, care imită pe cea con
fecționată din tinichea (fig. 6b).
Lăzile pentru păstrarea hainelor au avut uneori și un puiuc mic,
de-a lungul peretului din stînga. Semnificativ este faptul că lada simplă
se numește secrie, iar celei cu puiuc i se spune lada cu secrie. Tot secrie
sînt numite și compartimentele verticale, cu pereți intermediari, ai sîsîiacelor (hambarelor), în care se păstrează mălaiul și fărina măcinată, ori
alte semințe sau făină. Astfel sîsîiacele pot fi despărțite în două sau trei
secrii. Ca să nu se strîmbe și să nu se rupă fundul de jos sub greutatea
cerealelor depozitate, sîsîiacele mari, de 30—50 mierțe, mai primesc la
mijloc o chingă (jug) de întăritură (fig. 4 g). Tehnica cioplitului și sis
temul de îmbinare a diferitelor elemente, prezentate mai sus în legătură
cu confecționarea lăzilor din lemn de fag, erau aplicate și la celelalte mo
bile contemporane.
Confecționarea meselor și paturilor corespunde cel mai mult con
fecționării secriilor și sîsîiacelor. Astfel vechile mese cu secrie (fig. 12 a-b)
nu se deosebesc de acestea decît prin proporțiile lor, avînd picioare mai
înalte, secrii (locuri de ținut) mai puțin adînci, iar în locul capacelor cu
țîțîni ale lăzilor, mesele au o tablă (fund) lată, cu două tinji paralele. Aceste
chingi asigură poziția potrivită a tablei pe masă și unesc părțile tablei,
dacă aceasta este compusă din mai multe scînduri. Se pare că acest sis
tem de mese nu s-a limitat numai la zona Lăpușului în trecut, ci a fost
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Fig. 4. Detalii de construcție a-c) Fixarea spătariului la laviță, d) Secțiunea
transversală a cuierului, e) Legătura colțului de la un leagăn vechi, f) Țîțîna de
lemn de la capacul lăzii (vezi încă fig. 5, 8, 9). g) Cadrul (jugul) pentru întăritul
lădoaielor de păstrat bucate.

un tip cu arie de răspîndire mai largă. în colecțiile Muzeului etnografic
al Transilvaniei există trei mese de acest gen din Moeciul de Sus (două
cioplite din fag și împodobite cu horjul (fig. 13b), iar una — sistem
identic — cioplită din brad). Această formă clasică (fig. 13c) sau forme
de tranziție se găsesc și în alte părți. Astfel de exemplu masa cioplită
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Fig. 5. Variante de rame laterale, la capacele lăzilor cioplite
după sistem de stavile, a) Plopiș, r. Lăpuș, b) Copalnic, r.
Lăpuș, c) Rășinari, r. Sibiu, Juguri, r. Muscel, d) Poienița Voinii, r. Hunedoara, e) Vătava, r. Tîrgu Mureș, f) Imper, r. Ciuc,
Oboga, r. Tg. Jiu, g) Valea Seacă, r. Bacău, h) Imper, r. Ciuc,
i) Bucovina, (f.l. precisă), j) Vîlcea, (f.l. precisă), k) Valea Jiu
lui, r. Hunedoara, 1) Lăpușul Românesc, r. Lăpuș, Băița șl
Deja, r. Cehul Silvaniei, m) Prahova și Dîmbovița, (f.l. preci
să), n. Negreni, r. Dej, o) Ciocmani, r. Zălau, p) Măriuș, r.
Baia Mare, p.l) Oltenia (f.l. precisă), q) Lueriu, r. Reghin,
Lopadea Nouă, r. Aiud, r) Cătina, r. Gherla și Dămbău, r.
Tîrnăveni, s) Cireșoaia, r, Dej. t.) Șiclod, r. Odorhei, Almașul
Mare, r. Huedin, r. TîrnavaMare (f. 1. drecisă), y) Galiția de Est )huțuli U.R.S.S.), z) Szécsény,
com. Nograd (R.P. Ungară), ax Huedin, bx (Jebuc și Aluniș, r. Huedin, cx (Huedin, Tihău r.
Zălau), Jucul de Mijloc, r. Gherla dx Stana și Sîmpetrul Almașului, r. Huedin, et Preuteasa
și f.l. precisă fl) Sîngeorzul de Meseș, r. Zălzu gl-hl Budureasa, r. Beiuș, il Szécsény, com.
Nograd (R. P. Ungară), jl) Ucraina, U.R.S.S. (f. 1. precisă), k. 1) Ormânysug, corn. Baranya
P. Ungară).
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Fig. 6. a). Secrie de hulube din 1869, a lui Bontoș Maftei Pioni«
( ungimea 120^cm, lățimea 60 cm, înălțimea 60 cm), b) Secrie
âsie^Plop1^ 190°’ LăpU? c) Pata une’’
din 1850 a lui Puțiu
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Fig. 7. a) Fața unei lăzi, cca. din 1886. b) Fața unei lăzi, cca. din 1890,
a lui Vasiac Pavel, Plopiș pictată cu negru, c) Fața unei lăzi, cca. din
1900 a lui Mureșan Nicolae, Plopiș, pictată cu negru albăstrui și verde închis.
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Fig. 8. a) Ladă mică, Negreni (r. Dej), col. M.B.T. nr. inv. D. 3037. b) Ladă
pentru zestre din lemn de stejar, cca. din 1880 făcut la Deja (r. Cehul Silvaniei, lungimea 105 cm., lățimea 54 cm, înălțimea 47 cm).

13 — Anuarul Muzeului etnografic
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Fig. 10. a) Ladă pentru făină făcută la Șiclod (r. Odorhei), din Lopadea
Nouă (r. Aiud). “b) Ladă mică pentru ținut tărîțe, Imper (r. Ciuc).

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

195

Kös Kâroly

196

b

Fig. 11. a) Ladă pentru haine din 1810 (r. Bacău), lungimea 80 cm, lățimea
50 cm, înălțimea 42 cm. b) Lacră confecționată de „rudari” din Gorj (f. 1.
precisă). Muzeul regional al Olteniei, nr. înv. 7180.
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Fig. 12. a) Masă cu secrie, veche, a lui Bontoș Maftei, Plopiș (înălțimea 60 cm, lățime 50 cm,
fundul mesei 100 x 75 cm), b) Secrie de masă, cca. din 1890, a lui Vasiac Pavel, Plopiș.
c) Masă neornamentată, făcută de Sălniceanu Ion în anul 1911. Părțile componente: fun
dul de masă de 90 x 66 cm, cu două tinji. Secrie tip sertar, pentru picioare de 70 cm înălțime,
așezate la 60 cm distanță, pod la masă (jos) cu două tinji. d) Masă din lemn de fag, Valea
Seacă (r. Bacău).

cu securea din lemn de fag, din reg. Bacău (fig. 12 d), este foarte ase
mănătoare cu o masă mai nouă din Plopiș (fig. 12c), numai că scîndurile
laterale din partea de sus pot fi ridicate ca la stavile. Apariția legături
lor cu chingi la picioarele tot mai înalte este rezultatul natural al dez
voltării acestei mobile. In nordul Olteniei și Munteniei secriul meselor
înalte primește o rezolvare asemănătoare cu dulapurile mici (fig. 13a).
Construcție asemănătoare au avut și paturile vechi, compuse din
4 picioare și 4 scînduri, două din capăt și două de-a lungul, introduse în
șanțurile horjite în picioare și fixate cu cuie de lemn (fig. 14a). Acest
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Fig. 13. a) Masă — dulap din lemn de fag, zona Gorj (înălțime 80 cm, lățime 48 cm, lun
gime 65 cm). Muzeul regional al Olteniei, b) Masă din lemn de fag (planșeta lipsește), Moieciul de Sus. Brașov, col. M.TÎ.T. nr. inv. 3485. c) Masă din lemn de fag, Mioarele (r. Mus
cel), Muzeul de istorie și de etnografie din Golești.

sistem de paturi se caracterizează prin picioarele înalte (40—50 cm), sînt
înguste (80—90 cm) și scurte (160—170 cm). Asemenea paturi am văzut
și la Preuteasa, confecționate de meșteri locali. în baza unui leagăn
cioplit din fag, cu vechime de cel puțin 100 de ani și a altor leagăne
cunoscute, se presupune că sistemul de construcție a leagănelor cu picioare
era identic, în general, cu cel al paturilor (fig. 14 b). Fiind însă cu mult
mai mici decît paturile, aveau funduri dintr-o singură scîndură, așezată
în lungime. Jos, la Cele două capete, pentru legănatul copilașului, se
aplica cîte o talpă rotunjită, iar în partea de sus, picioarele se prelun
geau în formă de miner, pentru legănatul cu mîinile și pentru mutarea
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Fig. 14. a) Pat făcut de Sălniceanu loan în anul 1910, Plopiș (lungime 165 cm, lățime 86 cm,
înălțimea întreagă 75 cm), b) Leagăn vechi, din lemn de fag, cu ornamentație liniară horjită.
Dumitra (r. Alba), lungimea 89 cm, lățimea la mijloc 37 cm, înălțimea totală 54 cm. Col.
M.E.T. nr inv. I. 9357. c) Leagăn din lemn de fag, Călugăreui (r. Tîrgu Jiu). Muzeul re
gional al Olteniei.

ici și colo a leagănului. La exemplarul din colecțiile Muzeului etnografic
al Transilvaniei, ca și la cel de la Muzeul Satului (București), aceste
minere imită niște capete de animale (probabil de cai), ceea ce a putut
să aibă original și o semnificație simbolică, magică.
O altă categorie de mobile sînt acelea care se fixează la perete ori
sînt așezate în perete. In interiorul caselor vechi din Plopiș, construite
din bîrne de fag și acoperite cu paie sau cu dranițe, de obicei întîlnim
la intrarea din față un podișor mic (dulap) între cele două ferestre apro
piate. Cu ocazia construirii pereților rămîne un gol necompletat cu bîrne,
potrivit pentru plasarea acestui mic dulap de 30—50 cm lățime și
45—60 cm înălțime (înălțimea ferestrelor). Podișorul este compus dintr-un
cadru de seînduri de fag, îmbinate prin „colți de lup“, împărțit la mij
loc orizontal printr-o poliță, închis cu o ușiță care se învîrte pe balamale
de fier, făcute de fierarii locali. In casele cele mai vechi, unde nu există
două ferestre în peretele principal și astfel nici loc potrivit pentru în
groparea unui dulap, se mai întîlnesc dulăpioare atîrnate pe acest perete.
Acestea se deosebesc de cele băgate în perete numai prin faptul că seîndurile lor laterale sînt vizibile și mai frumos executate (fig. 15a).
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Fig. 15. a) Podișor (dulap de perete), cea.
37 cm, înălțimea 50 cm, adîncimea 20 cm, cu urme de pictare, b) Dulap sau blidar de perete,
Doba Mare (r. Zălau). c) Dulap de perete vechi, Letca (r. Dej), lățimea 59 cm, înălțimea
76 cm, adîncimea 18 cm. Ornamentație cioplită, horjită și pictată în negru. Col. M.E.T. nr. inv.
D. 3168. d) Blidar de perete din lemn de fag, Moeciu (r. Brașov), Muzeul Brukenthal.
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O variantă mai primitivă a podișorului este aceea la care încă nu se
aplică încheietură cu colți de lup, ci numai cepuri cu cuie sau pene.
Această variantă, care la Plopiș nu se mai află decît în exemplarele dete
riorate, aruncate din casă, nu de mult a fost încă destul de frecventă la
sate, cum ne mărturisesc piesele achiziționate la începutul secolului
(fig. 15 b-d).
Ținînd seama de evoluția casei, a interiorului și a tehnicii de con
fecționare a mobilelor, se poate constata că dintre formele de podișoare,
cea deschisă, în formă de raft, atîrnată pe perete, era cea mai veche, pe
cînd podișorul prevăzut cu ușă — atît varianta sa îngropată în perete,
cît și cea agățată pe perete în locul de frunte al interiorului — este o
rezolvare mai nouă. La Plopiș lipsesc rafturile sau dulăpioarele înalte,
cioplite din lemn tare, frecvente în diferite alte zone (fig. 16 a-b). Aici
aceste forme de mobile sînt confecționate deja din scînduri de brad, cu
tehnica de tîmplărie.
O piesă de mobilă a interiorului din Plopiș, înrudită cu cele de mai
sus (după denumirea locală — podișorul mn’ic) este colțarul simplu,
compus dintr-o bucată de scîndură cioplită din lemn de fag, în formă de
triunghi, fund cu o ramă în față (fig.l7 a), așezată la înălțimea unui om,
în colțul de după ușa tindei, sprijinită pe cîteva cuie (de lemn sau de
fier) bătute în pereți. Acest podișor este de fapt una dintre formele ini
țiale cele mai simple ale rafturilor și dulapurilor de perete din care au
derivat, prin evoluție directă, colțarele mari din scîndură de brad și cu
ușă, uneori pictate (fig. 17 b). Astfel de colțare mari se află în interioarele
țărănești din multe părți ale Transilvaniei.
O altă mobilă fixată de perete este polița: o scîndură mai lungă și
dreaptă, cioplită din fag, așezată orizontal pe două cuie mari de lemn,
cu capete ridicate (fig. 17c). Astăzi nu se mai văd polițe decît, în cel
mai bun caz, de-a lungul peretului, deasupra ușii tindei. în schimb în
trecut, înaintea blidarelor și dulapurilor, ele s-au bucurat de o apreciere
mai mare din partea gospodinelor și au servit pentru păstrarea diferite
lor vase, alimente și obiecte casnice. Legătura între poliță și podișoare
este vădită, ea fiind o formă mai primitivă a acestora.
O altă mobilă a interiorului țărănesc, asemănătoare cu polița în mai
multe privințe, este cuierul. Cuierele cioplite din lemn de fag au fost
confecționate după forma generală: o scîndură lungă de cca. 3 m (după
lungimea peretului respectiv al casei), lată de cca. 15 cm, avînd la inter
vale de cîte o palmă cuie de lemn cu o ușoară înclinare, pentru suspen
darea tindeielor, sau — mai tîrziu —• și a vaselor de băut (canceie), iar
deasupra, paralel cu această scîndură, o ramă (șipcă) mai îngustă, pentru
sprijinirea blidelor așezate pe deasupra cuierului. Pentru o așezare mai
plăcută și mai sigură a blidelor, scîndura se îngroașe spre marginea de
sus (fig. 18d). Cuierele, ca și celelalte mobile cioplite, au fost împodobite
în majoritatea cazurilor cu motive circulare horjite. Aceste forme deco-
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Fig. 16. a) Blidar cioplit din lemn de stejar (r. Hunedoara) col. M.E.T. b) Dulap din lemn
de fag, cU ornamentație horjită, Oltenia (1. necunoscută), Muzeul regional al Olteniei,
nr. inv. 7143.

rative la cuierele cioplite apar și în alte părți, deși spre est și nord de
zona Lăpușului domină motivele liniare, uneori executate cu dalta
(fig. 18c,d).
Locul mobilelor a variat în timp. Scaunele mici, ușoare (fig. 19 a, b),
se găsesc chiar în cursul zilei, în diferite locuri, totuși mai ales în tindă,
în apropierea vetrei ori ascunse sub alte mobile mai înalte (mese, lavițe).
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Vig. 17. a) Podișor mic (cottar) din lemn de fag, Plopiș. b) Colțar vechi din Berbești (r.
Sighet, partea de jos adăugată ulterior din scînduri de brad) col. M.Iî.T. c) Poliță din tinda
lui Rus Vasile, Plopiș.

In schimb scaunele cu spătar, înalte, au avut loc mai bine precizat, pe
lîngă masă. Lavițele (scaune lungi) pentru două-trei persoane (fig. 21 a-d)
erau de obicei pe prispă (lîngă ușa tindei), ori în casă, în locuri neocupate
de alte mobile mai importante (lavița lungă, masa, lada, patul). Lavița
lungă (fig. 22) avea totdeauna loc bine definit, și anume la peretele prin
cipal din față, sub fereastră, de la colțul dinspre prispă pînă la pat. Avînd
o lungime de cca. 3 m și o greutate respectabilă, după așezarea inițială,
nu se mai mișca din loc, nici chiar cu ocazia „lipirii“ casei.
Toate aceste scaune și lavițe se caracterizează prin picioare în formă
de baston, fixate fiecare în cîte o gaură făcută cu sfredelul mare (de
2—2,5 cm diametru) și înțepenite bine cu o pană. Pe cînd scaunele mici,
mai primitive, au picioare foarte scurte, de o palmă (fig. 19a), toate cele
lalte au picioare de cca. 40 cm. lungime. Aceste picioare mai lungi trebuie
să fie mai groase (cioplite cîteodată poligonal) și plasate mai adînc în
scîndură scaunului. De aceea este mai groasă scîndură în întregime
{fig. 19a, 21 a,d), sau numai în jurul găurilor, ori se aplică în direcția
.găurilor chingii de întărit (fig. 21b, c, 22).
Odată cu răspîndirea și în zona Lăpuș a scaunelor de tip nou (făcute
de tîmplari din scînduri de brad), către începutul secolului nostru, s-a
început imitarea acestora în lemn de fag (fig. 19f). Astfel, dintre scaunele
de tip vechi nu s-au păstrat decît scăunelele simple, și abia mai aflăm
vreun scaun înalt cu spate. Acestea au avut speteze în formă de scoică,
cu o deschizătură în formă de inimă pentru prins — reflectarea tîrzie a
stilului baroc — rococo. Scaunele de această formă, confecționate de tîm-
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Fig. 18. a) Cuier (detaliu din față), din 1900, a lui Rus Vasile, Plopiș (lungime totală
310 cm, lățimea sein durii 14 cm, lățimea ramei 3 — 5 cm, pictat pe fond roșcat cu negru și
verde, b) Cuier din lemn de fag, cu ornamentație horjită anterior, lățime 18 cm, Transilvania,
f.l. precisă), Col. M.E.T. nr. inv. 3468. c) Cuier din lemn de fag (detaliu), cu ornamenta
ție horjită, lățime 23 cm, lipsește rama de sus, Ciceu-Cristurc, r. Dej. (d) cuier, Ieud r..
Vișeu, col. M.E.T. nr. inv. A. 3858.

plarii sătești din brad, au fost pictate, exemplarul cioplit la Plopiș din fag
are motive decorative circulare, gravate cu vîrful compasului (fig. 19e).
In trecut au putut să fie și scaune cu alte forme de spetează, premergă
toare influenței barocului, cunoscute din diferite sate ale zonelor înveci
nate (fig. 20 a-d). Cele mai vechi forme de speteze trebuiau să fie ase
mănătoare cu spetezele lavițelor.
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Fig. 19. a) Scaun de șezut (80 cm lungime, 25 cm lățime, 42 cm înălțime), b) Scaun mic de
desculțat (38 cm lungime, 29 cm lățime 24 cm înălțime). Amîndouă făcute de Sălniceanu Ion
în anul 1922, Plopiș. c-d) Scăunele din lemn de fag, pentru masă scundă rotundă, zona
Muscel. Muzeul din Golești, e) Scaun cu spătariu, din anii 1890, a lui Vasile Pavel, Plopiș,
(lățimea cea mai mare a locului de șezut 47 cm, înălțimea lui de la pămînt 42 cm., lățimea
spătariului 29 cm, înălțimea lui 40 cm, cu ornamentație săpată cu vîrful țărcălamului. f) Scaun
cu spătariu, sistem mai nou, din lemn de fag, a lui Rus Vasile, Plopiș.
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Fig. 20. Scaune cu spătariu din lemn de fag. a) Olpret (r. Dej), b) Cubleșu-Someșan (rGherla). c) Scaun cu ornamentație liniară horjită, Fîntînele (r. Dej), col. M.É.T. nr. inv. D.
2960 d) Scaun cu spătariu, rezolvare primitivă, seîndură așezată după sistemul stavilelor, Coșmaș, (r. Ciuc).
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

29

Mobile din Lăpuș

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

207

208

Kös Kâroly

30

Fig. 22. Scaun lung cu spătariu, făcut în anii 1910 de Sălniceanu Ion, Plopiș. (Lungimea
300 cm, înălțimea totală 83 cm, înălțimea scîndurii de șezut 40 cm, lățimea ei 26 cm, lă
țimea scîndurii de la spătariu 11 cm).

Totuși există o deosebire între spetezele scaunelor și lavițelor, și
anume că la acestea din urmă spetezele nu sînt fixate jos cu cuie sau
icuri. Astfel, spre deosebire de scaune, lavițele pot fi ridicate numai
ținîndu-le de scîndura de șezut (fundul). Această rezolvare este motivată
prin greutatea piesei și locul ei bine determinat în interiorul casei. Spe
teaza laviței deci este numai pentru rezemat. Ea este compusă din ele
mente înguste și expuse tocirii, deci nu are suprafațe corespunzătoare
pentru împodobire. Frumusețea mobilei constă în proporția și conturul
variat al elementelor ei componente (fig. 21—22).
In unele case cu interioare tradiționale, se folosesc concomitent două
forme de lăzi. Una așezată în continuarea vetrei, mai îngustă, mai lungă și
mai joasă, pentru păstrarea diferitelor pînzeturi și pentru șederea în
apropierea focului. Această ladă mai simplă, neîmpodobită se numea lă
doi. In același timp se găsea secriul de halube, așezat la peretele princi
pal ori în apropierea patului, cu construcție identică, dar mai scurtă
(100—120 cm), mai înaltă (55—60 cm) și mai lată (55—60 cm) decît prima.
Aceasta este de fapt lada de zestre, adusă de mireasă, constituind și po
doaba casei, fiind împt’estrită.
Avînd în vedere că lăzile de zestre, majoritatea meselor, podișoarelor
și a cuierelor, precum și spetezele scaunelor au o ornamentică tradițio
nală, tehnica și legile estetice ale acesteia impun o atenție deosebită.
Studierea ei este înlesnită de faptul că la Plopiș, vechi centru de lădari,
se mai află astfel de mobile în număr mare și se păstrează amintiri refe
ritoare la executarea ornamenticii.
Pentru împistritul mobilei se foloseau două unelte. Una este țărcălamul (compasul), (fig. 2 i-j) din lemn de fag, avînd formă identică cu
cele folosite mai demult de tîmplari și dogari, cu două brațe de 30—35 cm
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și un schin (spin) transversal, pentru fixarea deschiderii. Brațele se ter
mină în cuie de fier. Cu compasul s-a marcat locul motivelor și s-au dese
nat pe suprafețele ornamentate motivele cu linii curbe. Zgîrieturile făcute
cu vîrful ascuțit al compasului se accentuau și mai mult, astupîndu-se cu
q WWWWWWV

trw //////rit

<■

9 7WWWX

i XXXXXXl
i .MXI>4>W<

Fig. 23 Stînga : Umplerea suprafețelor mai mari laterale, a) La masă,
b) La ladă. Dreapta : Motive decorative aplicate la lăzi, chenare și
borduri aplicate orizontal, Plopiș, a) Bordura capacului, b-c) Chenarul
de sus din față, d) Bordura capacului, e) chenarul de sus din față,
f) Rama capacului, g) Chenarul de jos din față, h) Bordura capacului,
i) Chenarul de sus din față, j) Chenarul dinainte și dinapoi a capacului,
k) Chenarul de sus din față. 1) Motiv despărțitor pe scîndura de la mijlocul
capacului, m) Bordura capacului, n-o) Chenare de sus, de la capac.

14 — Anuarul Muzeului etnografic
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praf și scrum gros din vetrele de foc. Această tehnică veche, frecventă
în trecut la Plopiș, am mai găsit-o la un singur scaun.
Cealaltă unealtă de împistrire este horjul mn’ic (scoabă mică, fig. 2 e).
Acesta se folosește pentru tras linii drepte, cu mîna liberă, ori pentru
accentuarea motivelor cu linii curbe, marcate cu compasul. Din combi
nația celor două unelte s-a născut compasul care are o ureche de horj,
cu care s-au putut trage direct liniile circulare horjite. Liniile drepte,
paralele cu scîndura s-au tras cu horjul sprijinit cu un deget de marginea
scîndurilor. Astfel decorul horjit se compune din motive (pene) cu linii
drepte (fig. 23 a-1, 24 a-n etc.), cu linii circulare (fig. 23 m-o, 24 o^-bj,

c.

Fig. 24. Motive decorative aplicate la mobile cioplite, a-o) Motive de pe picioare și chenare
aplicate vertical, Plopiș a) latura mai îngustă a unui picior de ladă, b) fața piciorului, c) fața
unui picior de masă, d) latura mai îngustă a piciorului, e) chenarul unui dulap de perete,
f-g) chenar de la fața unei lăzi, h-i) picioare de la o ladă, j) motiv despărțitor la mijlocul
feței lăzii, k) picior de ladă, 1) picior de ladă, m-n) picioare de masă, o) chenarul dulapului
de perete), p-v Motive decorative pentru colțurile suprafețelor ornamentate, Plopiș (p-q)
motive cu linii drepte, r-v) motive circulare aplicate și pentru umplerea spațiului). x-cj. Motive
circulare despărțitoare în ordinea evoluției lor, Plopiș (x) Cercuri mici pentru umplerea
spațiului dintre rozetele cuierului, y) două motive pentru umplerea spațiului în partea de sus
a feței lăzilor, z-a1-b1) trei motive despărțitoare între rozetele de la fața lăzii, cj motiv
central de pe fața lăzii, între cele două rozete mari.
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Fig. 25. Sus : Motive centrale de pe fața lăzii a) Motiv cu linii drepte, b-c-d) Motive des
părțitoare centrale, între două rozete mari, e) Motiv central (între două rozete mai mici), formă
de ușă boltită, încadrată cu mai multe rînduri de benzi în formă de funie, în mijloc cu o
rozetă simplă — reminiscențe arhitectonice medievale (stil romanic).
Jos: Motive deco
rative în formă de cercuri și rozete. a). Motiv decorativ pentru umplerea spațiului la dulap
de perete, b-c) Motive decorative pentru umplerea spațiului la cuier, d-e) Motive decorative
pentru umplerea spațiului pe fața lăzii vechi, f) Rozetă compusă din linii circulare și drepte de la
o ladă veche, g) Rozetă simplă de pe fața lăzii, i) Rozetă de pe ușa unui dulap, j) Rozetă de pe
o ladă veche (1850), hașurarea imită funia, k) Rozetă de la un cuier, care se repetă la
fiecare cui. 1) Rozetă cu bordură din semicercuri, la mijlocul feței laterale a unui dulap de
perete, n-o) Rozete cu elemente aplicate, din ultimul secol.

cu linii drepte combinate cu linii circulare (fig. 24 ci, 25 b-c etc.),
aranjate după anumite sisteme, conform legilor tradiționale locale ale
compozițiilor ornamentale.
Motivul decorativ principal, dominant pe cîmpul ornamental, este
rozetă (fig. 26 jos). Rozetele vechi, numite țărcălamuri, au fost mai mici și
mai simple. Mai' ales acele cu linii încrucișate în ele (fig. 25 f) ne amin
tesc clar de simbolurile solare preistorice, de unde aceste motive își trag
originea. Rozetele mai noi sînt mai mari, cu șase „petale“ din arcuri inte
rioare (fig. 25 g-o), de multe ori înconjurate și în exterior de semicercuri
(fig. 25 j-o), provenite toate din jocul compasului. Motivul astfel a de
venit asemănător cu niște trandafiri, numit local rujă. Acest motiv se
plasează în planul principal (din față) al mobilei. Lăzile avînd o formă
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lunguiață, au de obicei două rozete, la o oarecare distanță între ele
(fig. 6—7). La mese, spațiul cel mai potrivit pentru ornamentare îl oferă
secriul lor. Acesta, avînd laturile patrate, are pe partea din față o singură
rozetă centrală (fig. 12 a—b). La dulapurile de perete ușa în formă alun
gită este împodobită de obicei cu două rozete, una deasupra celeilalte, ca
motive centrale (fig. 15 a). Cuierul, la care suprafața ornamentată este
scîndura lungă, are un șir de rozete mai mici (fig. 18 a). Lavițele și scau
nele, de obicei, nu sînt împodobite, fiindcă suprafața care ar corespunde
este chiar locul de șezut, puțin vizibil, în schimb expus ștergerii, tocirii.
La paturi suprafața cea mai indicată pentru ornamentare ar fi scîndura
de-a lungul patului. Aceasta fiind întotdeauna acoperită cu un țol mare,
împodobirea ei n-ar avea nici un rost.

Fig. 26. Compoziții ornamentale de pe fața
lăzilor de zestre, a) Compoziție din anii
1850-1880, b) Compoziție din anii 1870-1900,
c) Compoziție de la o ladă din 1900.
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Fig. 27. Colț cu mobilier cioplit din lemn de fag din Plopiș (r. Lăpuș) dintr-o expoziție a
Muzeului etnografic al Transilvaniei.

Pentru suprafețele mari motivul decorativ principal este rozeta. Pen
tru suprafețele mai înguste, secundare — picioarele lăzilor și meselor,
scîndurile și ramele de la capacul sau din fața lăzilor — elementele deco
rative obișnuite, mai potrivite, sînt compuse din linii drepte, dispuse în
formă de V, X, sau +, care se numesc crucițe (fig. 23 dreapta, fig. 24 sus).
Suprafețele mai puțin expuse, cum sînt pereții din cele două capete, sînt
împistrite, în general, cu motive liniare simple (fig. 23 stînga).
Celelalte motive simple (circulare, liniare ori combinațiile acestora),
aplicate în completare pe cîmpul ornamental, între motivele principale și
chenare, se numesc cu un singur cuvînt: pănuțe (fig. 24 p—c, 25 a—c).
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Forma și așezarea acestora este foarte diferită, în funcție de spațiul dis
ponibil și imaginația meșterului.
Deci împodobirea mobilelor cioplite din fag în zona Lăpușului se
caracterizează prin gravarea motivelor decorative cu ajutorul horjului,
ori a compasului și horjului din care, în timp, s-a născut și o unealtă
combinată. Astfel întreaga ornamentică se distinge printr-un desen liniar
accentuat, cu motive circulare în centrul cîmpului, și cu linii drepte la
margini. Aceste motive sînt pur geometrice, conturate prin mînuirea
celor două unelte, variate, după dimensiunea și forma suprafețelor dis
ponibile.
Față de unele sate din Secuime (raioanele Ciuc și Odorhei) unde la
decorarea horjită a lăzilor cioplite nu s-a folosit compasul, motivele fiind
compuse aproape numai din linii drepte (fig. 10 a—b), în zona Lăpu
șului, ca și în alte centre românești, compasul este de mult o unealtă
indispensabilă, iar motivele centrale (dominante) sînt tocmai acelea trase
cu ajutorul lui. In zona Lăpușului motivele vechi, compuse numai din
linii drepte, s-au retras la marginile compozițiilor ornamentale, ca motive
de chenar, picioare etc. Datorită uneltelor folosite, precum și a tradiții
lor, motivele decorative ale lăzilor cioplite în zona Lăpuș au rămas geo
metrice.
Ornamentica mobilelor cioplite a fost întregită prin colorare, pentru
accentuarea liniilor horjite printr-o culoare de fond mai închisă decît
aceea a lemnului și pentru evidențierea diferitelor motive prin aplicarea
unor culori mai tari. Se constată că mobilele mai vechi, vopsite numai cu
o culoare de fond, au avut o ornamentică mai detaliată, cu liniere mai
bogată, motivele principale fiind accentuate prin hașurare, pe cînd la
acele mobile la care și motivele au fost colorate, ornamentica horjită a
devenit ceva mai simplă și fără suprafețe hașurate.
Acele mobile care n-au fost împodobite cu horjul (paturile, lavițele
și scaunele) au rămas întotdeauna în culoarea naturală a lemnului. în
schimb lăzile de zestre, mesele, cuierele și podișoarele, împodobite cu
horjul, au fost și feștite (vopsite).
Imediat după fasonarea și încheierea mobilelor, au primit o culoare
de fond, un gri-maro deschis. Acest colorant s-a pregătit din scoarță de
arin fiartă în apă, cu care s-a uns mobila cu o cîrpă. După aceea s-au
ornamentat cu horjul. Motivele gravate în suprafața vopsită au primit un
accent specific, cu efectul artistic al tehnicii sgraffito.
După împodobirea cu horjul, pentru accentuarea unor motive sau
elemente decorative, ele au fost vopsite de multe ori cu culori mai tari
și mai vii. In acest scop la Plopiș s-au folosit trei feluri de culori: una
neagră care bate cîte odată în albastru, o culoare maro la care i-au zis
cafeniu și o culoare verde. Toate trei au fost obținute din coloranți vege
tali, preparîndu-se ori cu oțet și sare, ori cu albuș de ou, care se foloseau
ca fixativ. Colorantul negru a fost caprifoiul, cel cafeniu a fost coaja de
nucă, iar vopseaua verde au extras-o din frunzele unei plante, pe care

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

37

Mobile din Lăpuș

215

informatorii locali n-au mai putut s-o denumească. După ce au fost colo
rate penele cu aceste vopsele, s-a dat peste tot cu ulei de dovleac, prin
care mobila a primit un lustru ușor.'
Inițial, motivele au fost vopsite cu o singură culoare. Mai frecventă
a foșt cea neagră. Se găsesc adesea și mobile la care motivele sînt vop
site în două culori, de exemplu: negru cu verde, sau negru cu cafeniu.
Se zice că mai demult, afară de culoarea de fond, nu s-au folosit alte
culori, penele n-au fost pictate. într-adevăr, lăzile mai vechi cunoscute
(de ex. lada din 1850 a lui Puțiu Ilisie, fig. 6 c și cea din 1869 a lui Bontoș
Matei, fig. 6 a sînt monocrome, penele nu sînt vopsite). în schimb lăzile
din ultimul sfert al secolului al XIX-lea (de ex. cea din 1886, fig. 7-a,
una din 1890, fig. 7 b, precum și cea din 1900 din Lăpuș, fig. 7 c), pe lîngă
culoare de fond, au încă o culoare (neagră) pentru accentuarea motivelor.
De asemenea masa „veche“ din 1860—70 a lui Bontoș (fig. 12 a) este
monocromă, pe cînd cea a lui Vasiac, din 1890 (fig. 12 b) este pictată și
cu negru.
In ultimul deceniu al secolului trecut, părinții lădarilor bătrîni ac
tuali au început deja să picteze motivele decorative și cu două culori:
negru și verde (ca de ex.: cuierul din 1900 a lui Rus Vasile, fig. 18 a,
podișorul contemporan a lui Ioncea Anișca, fig. 15 a ,sau lada din 1901
a lui Mureșan Niculai, fig. 7 c). în sfîrșit avem la Plopiș o serie de mobile
și mai noi, cioplite din lemn de fag, care însă nu sînt nici gravate și nici
pictate (ca de ex. masa din anul 1911, fig. 12 c, patul din 1910, fig. 14 a
și lavița din 1920, fig. 22, confecționată de Sălniceanu Ion, pînă la înce
tarea acestui meșteșug).
Pe lîngă tehnica de împodobire, motive și colorit, un alt aspect
important al ornamentării este compoziția.
In cazul împodobirii mai vechi, hașurarea cu linii drepte la distanțe
egale a întregului spațiu (ce apare de obicei pe fețele laterale ale lăzilor,
meselor și a unor picioare), de fapt nu putem vorbi de compoziție (fig. 6 a.
11 a, 12 b, 23 stînga a—b etc.). Foarte simplă și clară este compoziția
ornamentală de pe fața meselor, care oferă o suprafață relativ mică pen
tru ornamentare și aproape pătrată: o rozetă ca motiv central, iar de jur
împrejur un chenar mai îngust sau mai lat, eventual și sferturi de cerc
la colțuri, după cum impune suprafața dată (fig. 12 a—b).
Capacul lăzilor format din mai multe scînduri înguste, cu întreru
peri este potrivit numai pentru aplicarea unor fîșii ornamentale compuse
dintr-un șir de motive simple, lineare sau circulare, repetate. Fața lăzii,
în schimb oferă o suprafață mai mare și mai vizibilă pentru ornamen
tare. Cea a lăzilor de zestre, formată de obicei din două scînduri, are o
formă dreptunghiulară (cea. 50/120 cm) de aceea și cîmpul ornamental se
împarte în două. In ultima sută de ani, cea de jos a devenit mai lată
față de cea de sus, fapt care a influențat evoluția compoziției ornamen
tale (fig. 26 a—b). Pe seîndura de sus s-au menținut motivele simple, de
chenar, iar pe seîndura de jos motivele s-au dezvoltat (fig. 6 și 7).
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Lărgirea scîndurii de jos a mai avut o urmare și asupra proporției
dintre motivul central și rozetele laterale (fig. 26 a-b), cu creșterea
treptată a rozetelor se reduce tot mai mult spațiul pentru motivul central
(fig. 25), care spre sfîrșitul sec. XIX își pierde caracterul dominant în
compoziție (fig. 6 c, 7 a, fig. 24 Cj, 25 c) și devine numai un motiv despăr
țitor între cele 2 rozete, înrudit cu chenarul (fig. 6 a—b, 7 b—c, 25).

Am prezentat în cele de mai sus mobilele cioplite din lemn de fag
dintr-un centru de meșteri „lădari“ al zonei Lăpușului, căutînd să-i dăm
și o caracterizare cu ajutorul materialului comparativ disponibil din co
lecții muzeale, cercetări proprii și date publicate. Analiza cît mai com
pletă a condițiilor și metodelor locale ale confecționării mobilelor — obți
nerea și prelucrarea lemnului, tehnica fasonării și formele tradiționale ale
diferitelor piese, tehnica și principiile estetice ale ornamentării lor ■—•
este un capitol indispensabil al cunoașterii științifice a locuinței și inte
riorul popular, domeniu important al cercetării etnografice.
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Koui Kapojiu, Kjiyofc

BBIPE3AHHAH MEBEJIb B PAHOHE JIBIiyiII
(KpaTKoe coAcpjKaHne)
B ceBepo-BanajțHbix paitoiiax CTpami, b ocoôeHHOCTH b paüoHe Jlonyin,
rjje npocTnpaeTCH oômnpHaH 30Ha ôyKOBbix jiecoB — oueHb hohxohhiu;hh
MaTepuaji rjih, H3roTOBJieHHH Taiioro THna mcocjih — b npomjiOM cynțecTBoBajIO HeCKOJIbKO CeJIbCKHX IțCHTpOB MaCTepOB, KOTOpue H3r0T0BJIHJIH Tanyio
Meôejib HJiH npoflaîKH n Me muni eë Ha 3epH0. B cejie fljionHin (paûoH Jlanyrn,
oßjiacTb MapaMypem) 30—40 jieT TOMy Ha3an paôoTajin Tpn hjih ueTbipe
Macïepa, KOTopbix 3Bajni jiadapb. Ohh hbjihjihcb SenmiKaMH, KOTopaie
HacjieflOBajiH 9to 3aHHTne H3 pofla b pon- G ycHJieHHeM okohomhkh oÔMeHa,
c pa3BHTHCM căflOBOjțCTBa, 3a KOTopbiM nocjienoBaJio h npeo6pa3OBaHiie
jkhjibh, b KOTopoM CTapaH Meôejib nocTeneHHO 3aMeHHJiacb Meôejibio H3
eJiOBbix hocok, 9To 3aHHTHe CTajio npHxoAHTb b ynajțoK.
IferoTOBJieHne Bupe3aHH0H .ueGejin H3 ßyna HMeeT HeCKOJIbKO moMeHTOB: npHoßpcTeHHe h unjiemie MaTepnajia no pa3Mepy, H3roTOBJieHHe
hocok H3 nypôaHa h hx cTporaHne. Bee sth paßoTbi bbihojihhiotch tojibko
npn noMonțn Tonopa. Ilocjie Toro nan 6mjih H3roTOBJicHBi hojkkh MeÔejin h
HOCKH, B 3aBHCHMOCTH OT pa3MepOB MeßejIH, COCTaBHBIC HaCTH COeflHHHIOTCH
npn noMoipii xopucy (cnepnajibHoro Homa c kphbbim ocTpneM), OypaBa h
flepeBHHHbix rBO33eö.
IIpeAMeTbi, npHHaflJiejKanțHe 9T0My Tnny Meßejin, — cyHnyn jjjih
npnaHoro (secrie de halube), jiapn hjih pa3jiHnHMX flOMamHHx opyniiii (lădoiu), HiițHK hjih 3epHa (susiac), ctoji c hii^hkom (masa de secrie),
KpOBaTB H KOJIHÖeJIB, — HMeiOT CXOHHOe CTpoeHHe, flame eCJIH pa3MCpM HX
pasjiHHHbi. y npyroH rpynnbi MeSejiH (cTyjibHHK, CTyji co cmiHOH, hjihhhbih
CTyji) HOJKKH npHKpenjieHM b OTBepcTHHX hocok npn noMOiqn KJiHHbeB.
OcoGyio rpynny cocTaBJinioT npeHMeTbi MeSeJin, ycTaHOBJieHHbie Ha CTeHe:
MOCTHK (podișorul) (BCTaBJieHHbiH b CTeHe hjih noHBeniaHHbiH Ha CTeHe,
hjih nocTaBJieHHHH b yrjiy), npocTan nojina h HJinHHan BcniajiKa (hjih
noJiOTeHep, uaineK h HCKOpaTHBHOH nocynai).
OpHaMeHTaițHH 9Toro Tima Meôejin CBoeo6pa3Ha. B paüoHe Jlanym
hjih yKpanieHHH Bupe3aHHoii Meßejin npHMeHHJin TexHHKy BbiceKaHiiH hoîkom
H OKpaiHHBaHHH paCTHTeJIbHMMH Kp aCHTe JIHMH. Ha TJiaHKOH H npOTpaBJieHH0H noBepxHOCTH npn noMonțH KpnBoro Hoæa BbicenajiH jiHHeöHbie reoMeTpHHeCKHe MOTHBLI C npHMblMH HJIH KpyrJIMMH 9JieMeHTaMH. CpeflH fleKOpaTHBHHX mothbob-, npeoGjianaiomHMH n HanßoJiee xapaKTepHUMH Gmjih
po3eTKH; CTapue c neTbipbMH BHyTpeHHHMH cnnpaMH, oueHb 6jin3Kne k
nepBOHanajibHOMy cHMBOJiy cojiHița, a Sojiee hobmc c Sojibhihm hhcjiom
cnnij h ßojiee ynpanieHHue, c BHyTpeHHHMH h BHeniHHMH noJiynpyraMH.
Bo BTopoH nojioBHHe nponwioro Bena Hanajin oKpaniHBaTb npocTpaHCTBa
MeiKHy JIHHHHMH OHHHM HJIH flByMH pBeTHMH (b KOpHBHC’BBIH, HÖpHBIH HJIH
sejiëHbiH ițBeT).
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Tanan Meßenb npiiHafljie>KHT flpeBHeünieMy Tnny, KOTopbiii aojkiiji
flo Harnero BpeMeHH b oTflenbHHx cëjiax. CoxpaHHJinct tojibko pa3po3HeHHHe npeflMeTM (hiahkh hjih 3epHa, cTyjibH, aaBKn n t. fl.), 3aôbiTbie b
xo3HHCTBeHHMX noMemeHBHx CTaptix flOMOB. Cjiynaii cecia nnonnni, rjțe
nccjieflOBaTejib Haniëji pasjiHHHbie npeflMeTH aroro Tiina MoÔejiii h flaine
Jinn;, 3Haioiflnx TexHMKy B3roTOBjieHHH TaKOö Meôejin, moîkho winaïb
CHacTJiHBbiM ncKjnoneHiieM, ajih ôojiee noflpoÔHoro iwyaeiiiiH 3Toro oôiflero
n BaîKHoro gjieMeirra KyjibTypbi flpeBHero KpecTbHCKoro îkhjibh.

cnncoK

hjijiioctpahhH

Phc.1. Kop3HHbi asi h ceMHH, a) Kop3HHa ajih (jiacojiH, AjiMamyji Mape, p. XyeAHH,
. M. O. T. Ns. HHB. H. 6818, 6) Bojibmaa Kop3HHa ajih 3epHa, cflejiamiaH H3 6yKOBbix ,,ApaHOK”, noKpbiTan BHyTpn tjihhoh. KpauiKa HcnopneHa. ÔHa hbjihctch nepexoAHoii
(JlOpMOft MeîKAy KOp3HHäMH H Bbipe3aHHbIMH HIHHKaMH (,H,JIHHa 80 CM., IHHpHHa 55 CM-,
BHCOTa 50 cm.) Hnpernoan, p. Z[ex, kojiji. M. <J>. T. Ns. hhb. 428,
PhC. 2. PaÔOHHH HHCTpy.MCHT AJIH H3TOTOBJieHHH ÖyKOBOH MeÖejIH H3 rbioniiuia.
Phc. 3. KoHCTpyKiiHH hiahkob: a) nonepeHHbift pa3pe3, 6) npoAo.ibiibiä pa3pe3
(Aeœajib).
Phc. 4. .HeTajiH KOHcrpyKUHH: a) IlpHKpenJieHHe ciihhkh jihbkh, 6) IIonepeqHbiH
pa3pe3 BemajiKH; b) CoeAiiHeHHe yrjia crapofi KOJibiöeJiH (cm. pnc. 28), r) HepeBHHHan neTJia
KpbiuiKH jiapua (cm. eme pnc 6,9,10), a) PaMa ajih yxpeiuieHiiH ßojibuiHX hihhkob ajih
xpaHeHHH 3epHa.
Phc. 5. BapnaHTbi öokobhx paM KpbiuieK BHpe3aHHbix hihhkob: a) rijionnm, p.
Jlanym, 6) KonajiHHK, p. JIsnyui, b) PauiHHapn,p. CnOny, TKyrypn, p. Mycneji, r) IloHeHHiia
BoeHHH, p. XyHeAoapa, BsTasa p. Tbipry Mypeiii, a) PÏMiiep, p. HyK, O6ora, p. Tbipry Xny,
e) BajiH Chk3, p. Bansy, x.) ÜMnep, p. Hyx, 3) ByKOBHHa, h) BbiJina, k) Bajin TKjiyJiyii, p.
XyHeAoapa, ji) Jlanyuiyji PoMbiHecK, p. Jlanym, Banua h Keaca, p. Hexyji CHAbBaHHeft, m)
IlpaxoBa h ÆbiMÔOBHiia, h) Herpenn, p. Z[e?K, o) HnoKMaHH, p. 3aAay, n) Mapnym, p.
Ban Mape, nx) Oatchhh, p) Jlyepny, p. PeruH, Jloanea Hoya, p. Ak>a, c) Kamiia, p. Pep a a
H ZbMöay, p. TbipHSBeHH, t) Ünpemoan, p. JXex, y) IIIhkaoa, p. OAopxeä, C>) ÄjiMamyji
Mape, p. XyeAHH, x) TbipHaBa Mape, n) B octo quasi TajiHiiHH (ryuyAbi b CCCP), h) CeneHH,
cejio HorpaA, (BeHrepcKan H.P.), m) XyeAHH, m) )Ke6yK h AjiyHHm, p. XyeAHH, h)
XyeAHH, Tnxay, p. 3aji3y, XyKyji acMhjkaok, p. Tepjia, a) CraHa h CbiHneTpyji AjiMainyjiyfi,
p. XyeAHH, 10) ripeoTeaca h Heron noe npoHCxoscneHHe, h) CbiHA>Keop3yji fle Me3em, p.
3ajisy, ax—6j) ByAypnca, p. Beiom, bJ CeneHH, cejio HorpaA (BeHrepcKan H. P.), rj
yxpaHHa, CCCP, (6e3 TOHHoro nponcxoiKAeHHH), Ai) OpMaHbinar, cejio BapaHbH (BeHrepCKan H.P.)
Phc. 6. CyHAyx ajih oAesKAbi: a) H3 njionnm (aahhh 120 cm., umpHHa 60 cm BbicoTa
60 cm.) 6) H3 Jlanym, b) 4>poHTajibHan nacTb cyiuyKa 1850 roAa, npHHaAJieiKaBmero riyiiny
Pinne, IIjionHiii, r) OpoHTajibHan CTopoHa cyHAyxa 1870—1880 roflOB, njionnm., noKpameHHan nepnoM,
Phc. 7. a) «PpoHTajibHan cropoHa cyHAyna npH6jiH3HTejibHO c 1890 roAa, npHHaAaejKaBinero BacnaKyb IlaBejiy, ÜAonHm, noKpameHHan b uepHOM, 6) ijipOHTaJibHaH
CTopoHa cyHAyxa npH6jiH3HTejibHO c 1900 roAa, npHHaAJieiKaBiHero MypeniaHy HiiKOjiaio,
IljionHin, noKpameHHan b cHHenaTO-wpHOM h TeMHO3eneHOM.
Phc. 8. a) MajieHbKHH jiapeii, HerpeHH (p.JIeiK), kojiji. M. 4>. T. Ns. hhb. 3037, 6)
CyHAyn ajih npHAaHoro H3 Ayôa, npH6jiH3HTeJibHO c 1880 roAa, cAeJiaHHbifi b HesKe
(p. Hexyji CnjibBaHHeft, aahhh 105 cm., mnpHHa 54 cm., Bijco'ra 47 cm.).
Phc. 9. CyHAyn H3 CbiHAmeop3yA Ae Me3em, H3cejia HvMbipua (p. 3aJiay), c cponoM
KHpnHHHoro mwa h c nepbHMH noKpameHHbiMH b nepHOM, 6) naöaHCKHH cyHAyn,
JKyKyji Ae Mhjkaok (p. Tepjia), kojiji. M.a.T.Ns. hhb. 7632.
Phc. 10. flm,HK AJia MyKH, CAeJiaHHbifi b TKhk.toä (p- OAopxen), H3 JIonaAH Hoya
(P-Aioa), 6) MajieHbKHH hhi,hk ajih oTpyßefi, ÜMnep (p. Hyn).
kojiji
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Puc. 11. a) CyH/iyK ÆM ojjeacAM c 1810 ro/ia (p. Baxsy), juimia 80 cm., mnpHHa
50, cm., BHCOTa 42 cm., 6) Jlapeu, CAejiaHHbift pbiraHaMH H3 Topx (6e3 TOHHoro nponcxoxnemsi). OßjiacTHoft My3eft Ojitchhh, Ns. hhb. 7180.
Puc. 12. a) Ctoji c huihkom BoHToma Macjyreîi, FLioiihiii, (Bbicorra 60 cm. pa3Mepw
CTOJia 100X75 cm.) 6) Hhihk crojia c 1890 rojța, npHHaAJieiKaBmero BacnaKy IlaBJiy,
rbionnm, b) HeyKpameHHHft ctoji, c^ejiaHHbiH CsJiHHnaHy Kohom b 1911 rojțy. CocraBHbie nacTH: jiocKa CTOJia 90X66 cm., c abvmii nonepeHHbiMH 6ajiKaMH. JIuihk, »erupe
hoîkkh 70 cm. BHCOTH, pacnojioiKeHHbie Ha accTOHHHe 60 cm., nojiKa CTOJia c jțByMH
fiajiKaMH. r) ByKOBHH ctoji, Bajm Chks (p. Baray).
Puc. 13. a) CTOJi-uiKacj) H3 6yKa, 3OHa fop>K (BbicoTa 80 cm., mnpHHa 48. hjihhh
65 cm.,) OfijiacTHOH My3efi Ojitchhh. 6) Ctoji h3 6yKa (jiHiteBaa aocKa OTCyTCTByeT),
Mone'iyji se Cyc (p. Bpauioß), kojiji. M. C>. T.N°. hhb 3485, b) Ctoji h3 dyna, Mnoapejie,
(p. Mycneji), HcTopiinecKHÜ h smorp alunec khh My3efi TojieniTH.
Phc. 14. a) KpoBaTb, CAeJiaHHasi CsjiqHHHHy Hohom b 1910 rojțy, IljionHin, (hjihhh
165 cm., uiHpHHa 86 cm., BbicoTa 75 cm.) 6) Grapa» KOjibiôejib H3 6yKa, c jihhcöhoh opHaMeHTaiiHeft, HyMHTpa (p. Aji6a), (jyiHHa 89 cm., mnpHHa Ha cepeah hc 37 cm., BbicoTa 54 cm.)
Kojiji. M.4>.T. N°. hhb. 9357. b) Kojibiöejib H3 6vKa, KsJiyrapeHH (Tbipry TKwy,) OöjiacTHOö
wy3efi Ojitchhh.
Phc. 15. Ctchhoö mKatji npH6jiH3HTëJibHO c 1890 rojia, npHHajțjiOKaBinHH MoaHHa
AHHinKe, IIjionHiii. IUnpHHa 37 cm., BbicoTa 50 cm., rjiyÔHHa 20 cm., co cjiejțaMH OKpacKH.
6) CreHHOH muai})/yin mhcok, Æoôpa Mape (p. 33Jiay), b) CrapHHHbiH ctchhoh mnatj),
(p. 3aji9y), uiHpHHa 59 cm., BbicoTa 76 cm., rjiyÔHHa 18 cm., OpHaMeHTaiiH» Bbipe3aHHaa,
noKpameHHa» b »epHOM. Kojiji. M.O.T.Ns. hhb. 3168. r) Ctchhoö mnaiji ajih mhcok H3
6yKa, Moeny (p. Bpauioß), My3eft BpyKeHTajib.
Phc. 16. a) Ctchhoh uiKa<|) ajih mhcok Bbipe3aHHbiö b AyöoBOM AepeBe, (p. XyHefloapa), kojiji. M. E. T. Ns. hhb. 6) IIlKai}) H3 öyna c opHaMeHTaMH, Ojitchhh, OôjiacTHOH
My3efl Ojitchhh, Ns. hhb. 7143.
Phc. 17. YrjioBOH ctchhoh uiKatj) H3 öyna, ELionHiH. 6) GrapHHHbiö yrjioBoö mnatj)
H3 BepôeuiTH (p. CnreT) (hhxhsis nacTb cjjeJiaHa no3»e H3 cjih), kojiji. M.O.T. b) PIojiKa,
HaxoA»ma»cb b cchhx flOMa Pyc BaCHJiHH, ILionnni.
Phc.18. a) BeiiiajiKa (jțeTajib) 1900 roua, npHHaAJieJKaBma» Pyc BacHJiHio, njionnm,
oôujaH «jiHHa 310 cm., mnpHHa aockh 14 cm., mnpHHa paxibi 3—5 cm., noKpameHHa» Ha
KpacHOBaTOM 4>OHe b nepHOM h 3ejieH0M. 6) BemajiKa H3 ôyna c nepeAHHMH Bbipe3aHHbiMH
opHaMeHTajIbHblMH SJieMëHTaMH, IHHpHHa 18 CM., TpaHCHJIbBaHH» (6e3 TOHHO yCTaHOBJieHHoro npoHCxoÄCHH»), kojiji. M.4>.T. N», hhb. 3468, b) BemajiKa H3 ôyxa (jțeTajib), c
Bbipe3aHHbIMH OpHaMeHTaMH, IHHpHHa 23 CM. (OTCyTCTBHCT BepXHHH paMa), UHHey-KpHCTyp
{p. /Iese), r) BemajiKa, Hey# (p. Bnniey), kojiji. M.<t>.T. Ns hhb. A. 3858.
Phc. 19. a) Cryji (80 cm. ajihhhm, 25 cm. mnpHHbi, 42 cm. bmcotbi). 6) MajieHbKHÔ
cryji jyiH chhthh oôyBH (38 cm. ajihiih, 29 cm. mnpHHbi, 24 cm., BbicoTbi). O6a 6njih c^eJiaHM
CsJiHHHaHy PIohom b 1922 rojjy, rbionnin, b—r) MajieHbKHe CTyjib» H3 öyna âjih hh3koto
Kpyrjioro crojia, 3OHa Mycneji, My3eö Tojichith, 4) Cryji co chhhkoh 1890 ro^a, npHHaajieiKaBHiHH BacHjie ElaBJiy, IlnonHin, (HaHôojibmaa mnpHHa 47 cm., BbicoTa ot 3cmjih 42 cm.,
IHHpHHa CnHHKH 29 CM., BbICOTa CnHHKH 40 CM.), C BbIpe33HHOH KOHHHKOM HHpKyjIH OpHaMeHTaiiHeH. e) CTyji co chhhkoh, hoboh chctcmbi, H3 ôyna, npHHaAJieiKaBmHfi Pyc BacHJiHio,
IlJionHHi.
Phc. 20. CryjibH co cnHHKoii H3 ôyna. a) OjinpeT (p. Rex.), 6) Kywiemy CoMemaHH
(p. Tepjia), b) ÛTyji c jihhcöhoh opHaMeHTaiiHefi, ObiHTbiHeJie, (p. Aok), kojiji. M.O.T.
N». hhb. 2960. r) Gryji co chhhkoh, npHMHTHBHoe pemeHHe, c hockomh nojioHæHHbiMM no
CHCTeMe njioTHHbi, KocMarn (p. Hyn).
Phc. 21. ÜJiHHbie CTyjib» co chhhkoh. a) CTyji H3 ôyna ajih HByx jihii, npHHanjieiKaBniHH Pyc BacHJiHio, EbionHin. 6) CTyji juin BepaHAbi H3 ôyxa, cjiejiaHHbiö CsjiHHnaHy Hohom,
EIjionHHi. b) Gryji BacHJiHH Pyc, Eljionnm, r) Gryji 1870 ro^a, Kyôjiemy CoMemaHH (p.
Tepjia).
Phc. 22. Æjihhmh cryji co chhhkoh, CAeJiaHHbifi b 1910 rony CsjiHHnaHy Hohom,
ÜJionHm (Z[jiHHa 300 cm., oémaa BbicoTa 83 cm., BbicoTa chachbii 40 cm., ero mnpHHa 26 cm.,
IHHpHHa AOCKH CnHHKH 11 CM.).
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Puc. 23. CjieBa: noKpbiTne ßojibiiiHX öokobhx njiocKOCTefi. a) y CTOJia, 6) y cyHflyKa.
CnpaBa: ÆeKopaTHBHbie mothbh Ha cyHAyxax, KafiMbi h ßopfliopH cfleAaHHbie ropH30MTajibHO, ILioiihiii. a) Bopfliopa kphuikh, 6 — b) KafiMa BepxHeft nepeflHefi nacra, r) Bopfliopa
KpbiiHKH, fl) KafiMa BepxHeft nepeflHefi nacra. e) PaMa kphuikh. st) KafiMa iMHC-ii nepeflHefi nacra. 3) Bopfliopa kphuikh. h) KafiMa BepxHeft nepeflHefi nacra. k) riepeflHHH n
3aflHHH KafiMa kphuikh. ji) KafiMa BepxHeft nacra, m) Pa3fleflHTeflbHbifi mothb Ha flocxe
Ha cepeflHHe kphuikh. h) Bopfliopa kphuikh. o-n) BepxHHe KafiMbi kphuikh.
Phc. 24. AeKopaTHBHbie mothbh, npHMeHAeMbie k Bbipe3aHHofi MeßeflH. a-o) .HckopaTHBHbie MOTHBbl HOIKeK H BepTHKajlbHbie KaHMbl, liAOHHIU. a) ÖOflfle y3KaH CTOpOHa.
hoikkh cyHflyKa, 6) AHiieBaH CTopoHa hoikkh, b) AHiieBaH CTopoHa hoikkh CTOfla, r)
6ojiee y3Kan CTopoHa hoikkh, fl) KafiMa ctchhoto uiKacJia, e-iK) KafiMa AHueBofi CTopoHbi
cyHflyxa, 3-h) hoikkh cyHflyKa, k) pa3fl,eflHTeflbHbifi mothb no cepeflHHe ahucboh CTopoHbi
cyHflyKa, fl) HOiKKa cyHflyKa, m) HoiKKa cyHflyKa, h-o) hoikkh CTOJia, n) KafiMa ctchhoto
uiKacjia. p-a) JXeKopaTHBHbie mothbh yraoB opHaMeHTupyeMbix nflocKoerefi. FlflonHiu, p-c)
MOTHBbl c npHMMMH flHHHHMH, T-n) KpyFflbie MOTHBbl, npHMeHÖHeMbie H flfllt nOKpbITHH UOBpexHOCTH. x-c) Pa3fleflHTeflbHbie Kpyrjibie fleKoparaBHbie mothbh b nopa/ixe hx sboaiouhh,
rtflOTHiu. x) MafleHbHKne Kpyru aim noicpuTuu noßepxHocra MeiKfly po3eTKaMH BeuiajiKH, y
flBa MOTHB3 flAH HOKpblTHH HOBepXHOCTH B HHIKHefi H BepXHefi AHUeBOH H3CTH CyHflyKOB, TpH
pa3fle.THTeflbHHX mothbh MeiKfly p03eTK3MH na AHueBofi CTopoHe cyHflyKa h neHTpaflbHbiH
MOTHB Ha AHUeBOH CTopoHe CyHflyKa MeiKfly flByMfl ÔOAbUIHMH pO3eTK3MH.
Phc. 25. Cßepxy: IfeHTpaAbHbie mothbh Ha AHueBofi CTopoHe cyHflyKa. a) Mothb
C npHMbIMH «HHHHMH. 6-B-t) LI,e HTpa.TbHbie pa3fleflHTeAbHbie MOTHBH MeiKfly AByMH ÔOAblUHMH
pO3eTK3MH. fl) n,eHTpaflbHblft MOTHB (MeiKfly flByMH MafleHbKHMH p03eTK3MH), B (JlOpMe CBO.TH3T0H flBepH MeiKfly HeCKOAbKHMH pHflaMH 0pH3MeHT0B B BHfle BepeBKH H C npOCTOfi pO36TKOH B cepeflHHe (CAeflbl CpeflHeBeKOBOfi apXHTeKTOHHKH B p0M3HCK0M CTHAe) CHH3y: ReKOpaTHBHbie MOTHBbl B (JlOpMe KpyrOB H pO3eT0K. a) XIeKOpaTHBHblfi MOTHB flAH nOKpbITHH
noBepxHOCTH CTeHHoro uiKacjia. 6-b) HeKoparaBHbie mothbh flan noKpbiTHH noBepxHOCTH
y BeiuaflKH. T — a) UeKopaTHBiibie mothbh aaa nOKphrnui noBepxHOCTH Ha AimeBofi CTopoHe
CTapHHHbix cyHflyKOB. e) Po3eTKa, cocTOHiu,an H3 Kpyrjibix h npHMbix ahhhö Ha CTapnuHOM
cyHflyue. ik) ripoCTan po3eTKa Ha AHueBofi CTopoHe cyHyflKa 3) Po3eTKa Ha flBepn uiKacjia.
h) Po3eTKa Ha crapOM cyHflxe (1850), urrpiixoBKa noapaiKaeT BepeBKe. k) Po3eTKa BeuiaflKH,
KOTopan noBTopneTCH BOKpyr KaiKfloü toaobkh. a) Po3eTKa c ßopfliopoft H3 noAyKpyroB Ha
cepeflHHe öokoboü CTopoHbi ctchhoto lUKacjia. h-o) Po3eTKH c annAHKauHMMH c nocAeflHero
Bena.
Phc. 26. OpHaMeiiTaabHbie komuo3hiihh Ha AHueBofi CTopoHe cyHflyKOB fl.isi npuflaHoro. a) Komuo3huhh 1850 — 1880 roflOB. 6) KoMno3HUHH 1870 — 1900 roflOB. b)
KoMno3HiiHH Ha cyHflyKe 1960 rofla.
Phc. 27. yroA c Bbipe3aHHoft ßyKOBofi MeôeAbio H3 FbionHiua (p. JIanyiu) Ha BbiCTaBKe 9THorpacj)HneCKoro My3en TpaHCHAbBaHHH.

Kôs Kâroly, Cluj
GESCHNITZTE MÖBEL AUS ZONE LÂPUȘ
(Auszug)
Mit dieser Art von Möbel verbreitete sich überall, in den verschie
densten Varianten, auch die Benennung lateinischen Ursprungs für das
Hauptstück, die Truhe (scrinium). So gilt auch bei den Rumänen in den
westlichen Gegenden des Landes die Bezeichnung „sicriu“ (Hunedoara)
oder „secrie“, săcriu, sicrin.
In den nordwestlichen Gebieten des Landes, vor allem in der Läpuș-Zone, wo sich ein breiter Gürtel Buchenwald ausdehnt, mit dem

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

43

Mobile din Lăpuș

221

Holz das für diese Möbel eignet, bestanden vor Zeiten mehrere Dorfzent
ren mit Meistern, die solche Möbel herstellten und gegen Getreide ein
tauschten. Im Dorfe Plopiș (Rayon Lăpuș, Region Maramureș) arbeiteten
noch vor 30—40 Jahren drei, vier Schreinermeister, die man „Lädari“
(Ladenmacher) nannte. Es waren arme Bauern, die ihr Handverk vom
Vater auf den Sohn vererbten. Das Handwerk verfiel mit der Intensivie
rung des Tauschhandels, durch die Entwicklung des Obstbaues, dem die
Umgestaltung der Wohnungen folgte, wo man die alten Möbelstücke nach
und nach mit solchen aus Tannenholz ersetzte.
Die Fertigung der aus Buchenholz geschnitzten Möbel erfolgt in meh
reren Etappen: die Beschaffung und Zuschneidung des Materials; das
Scheiten der Baumstämme (die Bretter bezeichnet man als lodbe) und das
Plätten (Abhobeln) dieser Bretter. Alle diese Verfahren wurden bloss mit
-dem Beil verrichtet. Nachdem das Holz getrocknet war, wurden die Füsse
und Bretter den Ausmassen entsprechend geformt. Zum Ineinanderfügen
•der Teilstücke verwendete man ein besonderes Messer mit gebogener
Schneide, horj genannt, den Bohrer und Holznägel.
Unter den Möbeln dieses Typs unterscheiden sich die Mitgifttruhe
(secrie de halube), die Truhe für Hausgerät (lädoiu), die Getreidetruhe
(susiac), der Kastentisch (masa cu secrie), sowie Bett und Wiege nur in
den Dimensionen und Proportionen voneinander und sind sich in der Anla
ge ähnlich. Eine andere Gruppe von Möbeln, Sitzgeräte wie Schemel, Stuhl
und der sog. lange Stuhl erscheinen als Schemelkonstruktion (in die Un
terseite des Sitzbrettes werden die Beine eingefügt). Eine Sondergruppe
bilden die eingebauten Möbel: podișorul (in die Wand eingebaute Stuben
bank, oft auch als Eckbank), das einfache Wandbrett und der Ständer zum
Aufhängen der Handtücher und Aufstellen dekorativer Schüsseln und
Kannen.
Die Ornamentierung dieser Möbelstücke weist Besonderheiten auf.
In der Lăpuș-Gegend wurde für die Verzierung der ausgehauenen Möbel
ein besonderer Kerbschnitt mit einem Messer mit bogenförmiger Schneide
(horj) und das Färben mit Pflanzenfarbstoffen verwendet. Mit diesem
Messer wurden auf die glatte und gebeizte Fläche die geometrischen li
nearen Motive mit geraden oder kreisförmigen Elementen eingraviert.
Unter den Motiven der Ornamentierung waren die Rosetten am bedeu
tendsten und charakteristischesten: die älteren mit vier Innenspeichen,
nahe verwandt mit dem ursprünglichen Sonnensymbol, und die neuesten
mit mehr Speichen, reicher ausgeschmückt mit inneren und äusseren
Halbkreisen. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann man
auch die Flächen zwischen den Motivlinien in einer, später in zwei Far
ben zu färben (braun, schwarz oder grün).
Die erwähnten Möbelstücke gehören zu einem uralten Typus, wel
cher bis heute in isolierten Dörfern die Zeit überdauert hat in einzelnen
Exemplaren nur (Kornspeicher, Stühle, Laden usw.), welche in irgendei
nem Nebengemach alter Häuser vergessen worden waren. Der Fall von
Plopiș wo der Forscher noch verschiedene Stücke dieses Typus’ gefunden
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hat, ja sogar Leute, welche auch über die Technik ihrer Anfertigung bescheid wussten, wird als eine glückliche Ausnahme angesehen, welche das
nähere Studium dieses für die alte, bäuerliche Wohnung und die Kultur
so wichtigen und vielsagenden Elementes ermöglicht.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1. Körbe zum Aufbewahren des Saatgutes, a) Bohnenkorb. Almașul Mare, Rayon
Huedin, Samml. des S. V. Nr. 6818. b) Grosser Korb für Getreidekörner; aus
Buchenholz; die Schindeln werden auf der Innenseite verklebt; Deckel fehlerhaft.
Ubergangsform zwischen Korb und gezimmerter Truhe. (Länge 80 cm, Breite
55 cm, Höhe 50 cm) Cireșoaia R. Dej, Samml. des S.V. Nr. 428.
2. Werkzeuge mit denen Möbel aus Buchenholz in Plopiș hergestellt wurden.
3. Form der Truhen: a) Querschnitt b) Längsschnitt (Detail)
4. Konstruktionsdetails, a—c. Befestigung der Lehne an einer Eckbank, d) Quer
schnitt des Kleiderrechens, e) Verblattung an einer alten Wiege (Siehe Abb.
27) f) Holzangel am Deckel der Truhe (Siehe auch Abb. 5, 8, 9) g) Rahmen zum
Verstärken der Getreidekästen.
5. Varianten des Seitenteils an Truhedeckeln a) Plopiș, R. Lăpuș, b) Copain ic,
R. Lăpuș, c) Rășinar, R. Sibiu, Juguri, R. Muscel, d) Poienița Voinii, R. Hune
doara, e) Vătava R. Tîrgu Mureș, f) Imper, R. Ciuc, Oboga, R. Tîrgu Jiu, g) Valea
Seacă, R. Bacău, h) Imper, R. Ciuc, i) Bukowina, (ohne Ortsangabe) j) Vîlcea
(ohne genaue Ortsangabe), k) Valea Jiului, R. Hunedoara, 1) Lăpușul Românesc,
R. Lăpuș, Băița und Deja, R. Cehul Silvaniei, m) Prahova und Dîmbovița (ohne
Ortsang.) n) Negreni, R. Dej, o) Ciocmani, R. Zălau, p) Măriuș, R. Baia Mare,
Pi) Oltenia (ohne Ortsang.) q) Lueriu, R. Reghin, Lopadea Nouă, R. Aiud, r) Că
tina R. Gherla und Dâmbău, R. Tîrnăveni, s) Cireșoaia, R. Dej, t) Șiclod, R. Odorhei, Almașul Mare, R. Huedin, v—x) Tîrnava Mare (ohne Ortsang.) y) Ostgalizien (Huzulen UdSSR), z) Szécsény, Gemeinde Nogrăd (Ungarische Volksre
publik), a*)
Huedin, b*)
Jebuc und Aluniș, R. Huedin, c*)
Huedin, Tihău,
R. Zălau, Jucul de Mijloc, R. Gherla, d*)
Stana und Sînpetru Almașului, R. Hue
din, e*)
Preoteasa und ohne Ortsang., f*)
Sîngeorzul de Meseș, R. Zălau,
g* —h
)
*
Budureasa, R. Beiuș, i*)
Szécsény, Gemeinde Nogrăd, (Ung, Volksre
publik), j*)
Ukraine, UdSSR (ohne Ortsangabe), k*)
Ormânysăg, Gemeinde Baranya (Ungarische Volksrepublik)
6. Kleidertruhen a) aus Plopiș (Länge 120 cm, Breite 60 cm, Höhe 60 cm) b) aus
Lăpuș c) Vorderseite einer Truhe aus dem Jahr 1850, Besitzer Puțiu Ilisie, Plopiș,
d) Vorderseite einer Truhe aus d.J. 1870—1880 schwarz bemalt, Plopiș.
7. Vorderseite einer schwarz bemalten Truhe des Pavel Vasiac, Plopiș, b) Vorder
seite einer dunkelblau und dunkelgrün bemalten Truhe um das Jahr 1900,
Besitzer Nicolae Mureșan, Plopiș.
8. Kleine Truhe, Negreni, R. Dej,' Samml. des S.V. Nr. D 3037; b) Brauttruhe aus
Eichenholz, um 1880 in Dej hergestellt (R. Cehul Silvaniei, Länge 105 cm, Breite
54 cm, Höhe 47 cm).
9. a) Truhe aus Sîngeorzul de Meseș, aus dem Dorf Ciumîrna, R. Zălau, schwarze
Muster auf ziegelrotem Grund, b) Truhe aus der „Mocänime“, Jucul de Mijloc
R. Gherla, Samml. des S.V. Nr. 7632.
10. a) Mehltruhe aus Lopadea Nouă R. Aiud, wurde in Șiclod (R. Odorhei) her
gestellt b) Kleine Truhe für Kleie, Imper R. Ciuc.
11. a) Kleidertruhe aus d.J. 1810, R. Bacău, Länge 80 cm, Breite 50 cm, Höhe 42 cm.
b) Von Zigeunern aus Gorj (o. Ortsang.) hergestellte Lade. Oltenisches Regions
museum, Nr. 7180.
12. a) Alter Tisch mit Schublade des Maftei Bontoș, Plopiș, (Höhe 60 cm, Breite
50 cm, Untersatz 100 X 75 cm) b) Tischlade um 1890, des Pavel Vasiac, Plopiș.
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c) Tisch ohne Verzierungen, 1911 von IonSălniceanu hergestellt. Bestandteile:
Untersatz 90 X 66 cm, mit zwei Querleisten, Schublade, vier Tischbeine 70 cm
hoch und 60 cm Abstand, Tischplatte (unten) mit zwei Querleisten, d) Tisch
aus Buchenholz, Valea Seacă R. Bacău.
a) Kastentisch aus Buchenholz, Zone Gorj (Höhe 80 cm, Breite 48 cm, Länge
65 cm (Oltenisches Regionsmuseum, b) Tisch aus Buchenholz, Moieciul de sus
R. Brașov, Samml. des S.V. Nr. 3485. c) Tisch aus Buchenholz, Mioarele R. Mus
cel Museum für Geschichte und Volkskunde in Golești.
a) Bett, 1910 von Ion Sălniceanu hergestellt, Plopiș. (Länge 165 cm, Breite 86 cm,
ganze Höhe 75 cm), b) Alte Wiege aus Buchenholz mit linearem Kerbmuster,
Dumitra, R. Alba, (Länge 89 cm, Breite in der Mitte 37 cm, ganze Höhe 54 cm)
Samml. des S.V. Nr. I 9357. c) Wiege aus Buchenholz Călugăreni R. Tîrgu Jiu,
Oltenisches Regionsmuseum.
a) Wandschrank um 1890 der Anișca loncea, Plopiș, Breite 37 cm, Höhe 50 cm,
Tiefe 20 cm, Spuren von Bemalung, b) Wandschrank oder Tellerspind, Doba
Mare, R. Zălau — c) Alter Wandschrank, Letca, R. Zălau, Breite 59 cm, Höhe
76 cm, Tiefe 18 cm. Die Verzierungen sind eingekerbt, geschnitzt und schwarz
gemalt. Samml. des S.V. Nr. D 3168. d) Geschirrbrett aus Buchenholz, Moeciu,
R. Brașov, Brukenthalmuseum.
Tellerspind aus Eichenholz, R. Hunedoara, Samml. des. S.V. Schrank Aus Bu
chenholz mit geschnitzten Verzierungen, Oltenia (Ortschaft unbek.) Oltenisches
Regionsmuseum, Nr. 7143.
Kleiner Wandschrank (Eckschrank) aus Buchenholz, Plopiș. b) Alter Eckschrank
aus Berbești, R. Sighet, der untere Teil wurde später aus Tannenholz nachge
arbeitet. Samml. des S.V. c) Wandbrett aus dem Hausflur des Vasile Rus, Plopiș.
a) Kleiderhaken (Detail) aus d.J. 1900, Besitzer Vasile Rus, Plopiș, (ganze Länge
310 cm, Breite des Brettes 14 cm, Haken 3—5 cm) auf rötlichem Grund schwarz
und grün gemalt, b) Kleiderhaken aus Buchenholz mit vorher geschnitztem
Muster. Breite 18 cm, Siebenbürgen (ohne Ortsang.) Samml. des S.V. Nr. 3468.
c) Kleiderhaken aus Buchenholz (Detail) mit geschnitztem Muster, Breite 23 cm,
der obere Haken fehlt, Ciceu—Cristur, R. Dej. Kleiderhaken, Ieud R. Vișeu,
Samml. des. S.V. Nr. A 3858.
a) Stuhl (80 cm lang, 25 cm breit, 42 cm hoch) b) Schemel zum Schuhausziehen
(38 cm lang, 29 cm breit, 24 cm hoch). Beide wurden 1922 von Ion Sălniceanu
in Plopiș hergestellt, c—d) Kleine Hocker aus Buchenholz für einen niedrigen
runden Tisch, Zone Muscel. Museum in Golești, e) Stuhl mit Lehne aus den
90er Jahren. Besitzer Pavel Vasile aus Plopiș, (grösste Breite des Sitzbrettes
47 cm, Breite der Lehne 29 cm, Höhe der Lehne 40 cm). Verzierungen mit der
Zirkelspitze geritzt, f) Stuhl mit Lehne von der neueren Art, aus Buchenholz,
Besitzer Vasile Rus aus Plopiș.
Stühle mit Lehne aus Buchenholz, a) Olpret, R. Dej. b) Cubleșu-Someșan
R. Gherla, c) Stuhl mit linearem Kerbmuster, Fîntînele, R. Dej, Samml. des
S. V. Nr. D. 2960 d) Stuhl mit Lehne, primitive Art, Cosmaș, R. Ciuc.
Sitzbänke mit Lehne a) Sitzbank aus Buchenholz für zwei Personen. Besitzer
Vasile Rus, Plopiș. b) Sitzbank für den Vorraum, aus Buchenholz,; Von Ion
Sălniceanu aus Plopiș hergestellt, c) Stuhl des Vasile Rus, Plopiș. d) Sitzbank aus
den 70er Jahren, Cubleș-Someșan, R. Gherla.
Lange Sitzbank mit Lehne, 1910 von Ion Sălniceanu aus Plopiș hergestellt. (Länge
30 cm, ganze Höhe 83 cm, Höhe des Sitzbrettes 40 cm, seine Breite 26 cm, Breite
der Lehne 11 em).
Links: Ausfüllen grösserer Seitenflächen, a) am Tisch b) an der Truhe rechts:
Verzierungsmotive an Truhen.
Verzierungsmotive auf geschnitzten Möbeln, a—o) Vertikal aufgetragene Motive
an Beinen oder Aufsätzen, Plopiș. a) Die Schmalseite vom Bein einer Truhe,
b) Vorderseite des Beines c) Vorderseite eines Tischbeines d) die Schmalseite
des Beines, e) Aufsatz eines Wandschranks, f—g) Aufsatz einer Truhe h—i) Beine
von einer Truhe, j) trennendes Motiv in der Mitte am Vorderteil einer Truhe,
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1) das Bein einer Truhe, m—n) Tischbeine, o) Aufsatz eines Wandschranks,
p—v) Dekorationsmotive für die Ecken verzierter Flächen, Plopiș. (p—q) gerad
linige Motive, r—v) Rundmuster, die nicht nur als Eckverzierung auftreten.)
x—c*) trennende Rundmuster nach Entwicklungsstufen, Plopiș. (x) kleine Kreise
zum Ausfüllen der Fläche in den Rosetten eines Kleiderständers, y) Zwei Mo
tive zum Ausfüllen der oberen und des unteren Teiles an der Vorderseite von
Truhen, z—a* —b
j
*
drei trennende Motive zwischen den Rosetten c*)
Zentral
muster zwischen den zwei grossen Rosetten auf einer Truhe.)
25. Oben: Zentralmotive auf der Vorderseite der Truhen, a) geradliniges Motiv,
b—c—d) Trennende Motive zwischen zwei grossen Rosetten, e) Zentralmotiv
(zwischen zwei kleineren Rosetten) Bogenmotiv mit Flechtmuster, in der Mitte
eine einfache Rosette — Reste mittelalterlicher Architektur (romanischer Stil)
Unten: Rundmuster als Kreise und Rosetten, a) Verzierungsmotiv zum Ausfül
len der Fläche eines Wandschranks, b—c) Verzierungsmotive für Kleiderhaken,
d—e) Verzierungsmotive für die Vorderseite alter Truhen f) Rosette aus Kreisund Linienmuster auf einer alten Truhe, g) einfache Rosette auf einer Truhe,
i) Rosette auf einer Schranktüre j) Rosette auf einer alten Truhe (1850) die
Schraffierung, ahmt das Flechtmuster nach, k) Rosette, auf einem Kleiderhaken;
sie wiederholt sich bei jedem Haken. 1) Rosette, deren Rand aus Halbkreisen
gebildet ist, aus dem Seitenteil eines Schrankes, n—o) Rosette mit aufgetragenen
Mustern aus dem letzten Jahrhundert.
26. Ornamentkompositionen auf Brauttruhen a) aus den Jahren 1850—1880, b) aus
den Jahren 1870—1900, c) Ornamentzusammenstellung auf einer Truhe aus dem
Jahr 1900.
27. Ecke mit geschnitztem Möbel aus Buchenholz in Plopiș, R. Lăpuș. Aus einer
Ausstellung des Siebenbürgischen Volkskundemuseums.
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Ion Mușlea, Cluj

NOI CONTRIBUȚII LA STUDIUL
„OBICEIULUI JUNILOR BRAȘOVENI“
Studiul nostru, publicat acum 35 de ani1, a fost discutat în puține
recenzii, semnate, în general, de nespecialiști2. Cercetători de specialitate
s-au ocupat însă de lucrarea noastră în cadrul unor studii personale. Astfel,
încă din 1934, profesorul vienez R. Wolfram3 afirma: „Jedenfalls ist
Mușlea aber auf dem richtigen Wege, wenn er hündischen Organisations
formen der Jugend zur Erklärung der Juni heranzieht“. Cinci ani mai
tîrziu (1939), în teza lui de doctorat, I. Chelcea scria4: „Ruptura completă
pentru o încadrare a problemei tovărășiilor în rîndul formelor sociale și
tradiționale mai vechi minate de vîrstă și tradiție ca mod explicativ de
trecere de la un stadiu social la altul, a fost făcută la noi prin studiul lui
Ion Mușlea. Faptul acesta a rezultat din acceptarea punctului de vedere
pur etnografic..., că Junii sînt resturile unei organizații primitive a
românilor din Șchei“. în sfîrșit, în 1957, etnografa germană, de origine
brașoveană, L. Netoliczka5, conchidea: „erst die bedeutende Studie von
I. Mușlea hat über diesen rumänischen Frühlingsbrauch volle Klarheit
gebracht“.
Recunoașterea de către cei trei specialiști a tezei noastre ne-a îndem
nat să continuăm să adunăm material documentar privitor la obiceiul
1 Obiceiul Junilor brașoveni. Studiu de folclor. în „Lucrările Institutului de
Geografie al Universității din Cluj“, V (1930). Și extras, după paginația căruia
dăm citatele, și anume în text, cu titlul prescurtat: Obiceiul.
2 Ion Breazu („Societatea de mîine“, Cluj, VIII, 1930, p. 452); Ion Colan („Țara
Bîrsei“, Brașov, III, 1931, p. 203—204); Ferenczi M. („Erdélyi Muzeum“, Cluj, XXXV,
1930, p. 381); V. Muntean („Dimineața“, 1. II. 1931); A. Heitmann („Kronstädter
Zeitung“, Brașov, 17. I. 1931, nr. 13); Luise Netoliczka („Siebenbürgisch —■ Deutsches
Tageblatt“, Sibiu, 15. XII. 1931, nr. 17602); Mario Ruffini („Lares“, Firenze, III,
1932, p. 147).
3 Altersklassen und Männerbünde in Rumänien. 1934. Sonderabdruck aus den
„Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien“, Bd. LXIV, p. 114.
4 Tovărășiile de feciori și fete in viața poporului român. Teză de doctorat la
Facultatea de litere Cluj (Octombrie 1939), nepublicată, dactilografiată, p. 4. Un
rezumat al acestei lucrări: Organizarea tradițională a tineretului în viața satelor
noastre a apărut în „Revista fundațiilor regale“, IX (1 mai 1942), nr. 5, p. 340—362.
5 Das „Junii“—Fest... „Neue Literatur“ (Sibiu), 2 (1957), p. 138.
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Junilor. Dar, înainte de a face completări și precizări la studiul din 1930,
să ne oprim puțin la lucrarea lui Wolfram. El a încadrat obiceiul Junilor,
așa cum l-am prezentat și noi, în manifestările folclorice universale. Cu
vastele-i cunoștințe etnografice, a făcut observații importante pentru ex
plicarea obiceiului. Unele argumente în favoarea tezei: juni = tovărășie
primitivă de feciori, nu sînt decît dezvoltări și confirmări ale celor sus
ținute în lucrarea noastră. Iată elementele caracteristice ale obiceiului pe
care le relevă și Wolfram: ridicarea vătafului și armașilor de trei ori, cu
ocazia „constituirii“, măscăriciul Junilor, aruncarea în țol, jocul ritual
„cățeaua“ și îngroparea vătafului.
O atenție deosebită merită următoarele fapte subliniate de cercetă
torul austriac: în legătură cu „jocul sărbătoresc cu acest obiect sfînt [buz
duganul], care cuprinde de sigur și momentul angajării, căci fiecare tre
buie să joace cu buzduganul“, moment asupra căruia am insistat și noi
(Obiceiul, p. 48—50), Wolfram6 adaugă: „Ceremonia are o semnificație
deosebită prin faptul că o măciucă („eine Keule“) reprezintă aproape pre
tutindeni simbolul asociației“. După ce înșiră diferite asociații vechi și noi,
spune: „La aceste informații se adaugă acum, din timpul nostru, un „pen
dant“ important referitor la alt ritual al măciucii, anume dansul Junilor“7.
In altă ordine de idei, el observă că masa săpată în pămînt („Rasentisch“)8
se întîlnește mereu în vechile prînzuri rituale. Iată că și acest amănunt,
care nouă ne scăpase, indică rituri de tovărășie la Juni.
Concluzia lui este: „Cu toate influențele [exercitate asupra Junilor],
sîmburele obiceiului se poate recunoaște limpede. Obiceiul aparține de
sigur uneia din cele mai interesante tradiții ale acestui gen“.
Dar învățatul vienez a greșit uneori, din pricină că nu știa românește
și, mai ales, s-a lăsat influențat de articolul unui cercetător neinformat
și de rea credință: Zoltân Szilâdy9. N-am fi luat în seamă argumentele
neîntemeiate ale acestuia, dacă nu le-ar fi utilizat și cercetători de valoare
ca Wolfram.
Intr-adevăr, etnograful vienez afirmă de cîteva ori lucruri atît de
ciudate, încît, dacă n-am fi avut cunoștință de articolul lui Szilâdy, n-am
fi știut de unde le-a luat. Cînd Wolfram10 numește pe armașul mare „der
mit dem grossen Stab“, nu face decît să traducă pe Szilâdy, pentru care
armașul mare e „nagybotos“. Eroarea se repetă cînd e vorba de armașul
mic. Altă inexactitate inspirată de Szilâdy: Wolfram spune11 că grupele
6 Op. cit., p. 114.
7 Ibid.
8 Ibid., p. 115. In afară de locurile indicate în Obiceiul (p. 15 și nota 1), astfel
de mese se găsesc și în „Grădina lui Țimăn“ și în drumul care duce „între Chetri“,
din sus de casa „jitarului“ (brigadierului silvic).
,J A brassai zsunok lovasjâtéka. Debrecen, 1932. Extras din „Debreceni Szemle“
1932, nr. 7, p. 1—5.
10 Op. cit., p. 114.
11 Ibid., p. 115.
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de călăreți care merg „între Chetri“, numai în ziua de miercuri, „în tot
cazul nu fac parte din populația bulgară [a vrut să spună: din Șchei!], ci
din celelalte suburbii românești“. Și această denaturare e luată de la
Szilădy12, căci un singur grup de călăreți, din cele șapte de miercurea
— grup recent organizat (după anul 1919) și mai puțin numeros — e alcă
tuit din oameni din altă suburbie și anume din Brașovul — vechi. De la
el deține și informația inexactă că îngroparea vătafului nu se mai practica
prin anul 1930, că se făcea doar „pe vremuri“ și că, la dezlegarea văta
fului, se striga: „Cristos a înviat“! Adevărul e că îngroparea se mai făcea
încă prin 1929 și că, la dezlegarea de pe scară a vătafului, nu se striga
„Cristos a înviat“, ceea ce într-adevăr ar putea părea foarte curios —
Wolfram însuși pune un semn al exclamării în paranteză —, ci se cînta
troparul învierii, cum fac Junii în tot cursul săptămînii luminate, la toate
prilejurile, fie că se potrivește, fie că nu.
In sfîrșit, învățatul vienez vorbește13 de influențe maghiare în obi
ceiul Junilor. Pentru această afirmație, trebuie să examinăm articolul lui
Szilădy în întregime. Prezentînd obiceiul Junilor, el14 susține că „a urmat
precis descrierea“ noastră. Insă, în afară de greșelile reluate de Wolfram,
mai menționăm următoarele: între Juni se pot înscrie cei ce au împlinit
15 ani (noi am spus: „Trecuți de 16—17 ani“ (Obiceiul, p. 11). Despre că
mașa Junilor, scrie că e „frumos cusută“, ceea ce noi n-am notat, pentru
simplul motiv că Junii poartă cămașe fără cusături (se pare că autorul,
care a văzut cîndva călăreții de miercurea, se gîndea la „Junii albi“, care
poartă cămăși cu fluturi și cusături). Szilădy traduce strigătul vătafului:
„Cristos văscris“ cu „Krisztus frt nektek“ (= Cristos v-a scris vouă!), iar
despre „aneste“ crede că însemnează „jelen van“ (= este prezent, de
față!). Pentru el, crucea din Prund este stînca din Prund, iar Brașovul
— vechi, o suburbie a orașului, ungurește Ö — Brasso, devine „vechiul
Brașov“, ceea ce e cu totul altceva. Junii „dorobanți“ sînt, după autorul
maghiar, un grup de... polițiști! Crucile (capelele) la care se așează
brazii aduși de Juni, în ziua de miercuri, devin, la Szilădy, răscruci etc.
El contestă afirmația noastră (Obiceiul, p. 37) că și în alte părți ale Tran
silvaniei ar exista cete de feciori cunoscute sub numele de juni, conduse
de un vătaf. Răspundem în această chestiune indicînd în notă15* sate noi
în care ceata feciorilor se cheamă ceata junilor și e condusă de un vătaf
sau un șef cu altă denumire.
12 Op. cit., p. â.
13 Op. cit., p. 117.
14 Op. cit., p. 2.
13 In regiunea Sibiului: Hosman, Orlat, Sebeșul de sus. în Țara Făgărașului:
Copăcel, Telechi-Recea, Comana de sus, Ucea de Jos (După materialul din arhiva
prof. Traian Gherman, Cluj).
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Dar nu ne gîndim să discutăm fiecare denaturare etnografică a lui
Szilădy. Am relevat mai ales pe cele care l-au indus în eroare pe Wolf
ram și alte cîteva, considerate mai grave. Pe celelalte le vom cuprinde
într-o notă16.
*
*
*

Interesul pe care-1 prezintă problema Junilor, atît în cadrul etnogra
fiei naționale, cît și în acel al popoarelor vecine, ne-a îndemnat să ne
continuăm cercetările. Material documentar nou: știri din diferite publi
cații, cercetări pe teren, fotografii, desene și manuscrise ne permit astăzi
să aducem completări și informații inedite despre constituirea Junilor
(alegerea „căpeteniilor“ și înscrierea celor „noi“) și despre petrecerile lor.
Am arătat în lucrarea din 1930 că petrecerea Junilor e legată de săptămîna dintre dumineca Paștilor și dumineca Tomii17. Feciorii începeau
însă pregătirile cu cîteva săptămîni mai de vreme. Astfel, o descriere de
pe la 1860 spune că vătaful „invită pe flăcăi cu cîteva săptămîni înainte
de Paști pentru a se înțelege asupra festivalului“18. Urmează urcarea, la
Bunavestire, a Junilor „din anul trecut“19, pe „Coasta Prundului“. Ei
sînt însoțiți de un surlaș care, pînă prin 1906, le mai cînta și din cimpoi.
Se juca brîul și hora și se arunca buzduganul. La fel se petrecea, tot pe
„Coasta Prundului“, în dumineca Floriilor. în Obiceiul (p. 10), scriam că,
în ziua de Florii, feciorii care vor „să se pună, cu Junii, merg iar pe
„Coasta Prundului“, joacă hora și aruncă buzduganul“. Informația nu
era completă. în această zi, feciorii — după ce au aruncat buzduganul pe
„Coastă“ — trec mai departe, în spre „Chetriș“. Nu ajung însă pînă
acolo, ci se opresc la locul numit „La Cururi“, unde se întîlnesc mai
multe drumuri și poteci care duc la „chetriș“: cea pe care au venit feciorii
(de pe Coasta Prundului), cea care vine din Variște și o a treia, de la
„Calea Adîncă“. In acest loc20, însemnat printr-o masă săpată în pămînt,
1B Și datele filologice ale lui Szilădy sînt greșite. Astfel, pentru „Tîmpa“, nu
dă numirea corespunzătoare maghiară: „Czenk“, ci inventează numele Tompa
(p. 2 și 3). N-a crezut oare Wolfram (p. 113, 117 și nota 10) că originea bulgară
a Șcheilor e un fapt stabilit? Că cuvîntul „june“ derivă din bulgarul „junak“ (în
vechea slavă junk), care nici nu se pronunță j, ci i? Că cuvîntul „Szkej“ — româ
nește se zice însă „Șchei“! — derivă din albanezul „Skjau“, care însemnează „bul
gar“, iar „Szkejina“: „Bulgaria“?
J/ Pentru a pune mai bine în lumină noile știri, a trebuit să repetăm uneori
parte din dese: ierile din studiul nostru din 1930.
18 Luise Netoliczka, Contribuțiuni la obiceiul Junilor brașoveni: o veche de
scriere săsească. „Țara Bîrsei“ (Brașov), VII (1935), p. 153.
u Vasilie Sfetea, Monografia comunei bisericești... din Brașov — Tocile.
Brașov, 1930, p. 9.
2U Amintit și intr-un manuscris al lui Pitiș (Muzeul Șcheilor — Brașov) care
cuprinde descrierea obiceiului. Ca informator, e indicată chiar mama lui Pitiș,
însemnăm aici că de la ea, și nu de la Moș Duțu Stinghe — „bătrînul informator
din Șchei“ (Obiceiul, p. 5) — a cules Pitiș majoritatea materialului din care și-a
alcătuit prețioasa-i descriere. Iată textul: „...se duce dincolo, la Chetriș, la Cururi,
cîntă și acolo .. ., după care se întoarce“.
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de felul celor descrise în 1930, și de care se află și în alte locuri unde
obișnuiesc Junii să se ospăteze în aer liber, ei aruncă din nou buzduganul.
Apoi se întorc în oraș.
In întîia zi de Paști, se face „constituirea“ Junilor: feciorii care au
fost cu Junii în anii anteriori, precum și cei care vor să se înscrie, anunță
comitetul parohial al Bisericii Sf. Nicolae. De vreo 60—70 de ani — poate
chiar de mai bine de un veac ■—-, pe baza listei Junilor din anul prece
dent, cel mai vechi dintre ei, cel care a fost mai multi ani cu Junii, e
declarat „vătaf“; al doilea în vechime: „armaș mare“, al treilea: „armaș
mic“. Ce deosebire față de epoca în care Junii nu puteau cădea de acord
asupra alegerii căpeteniilor, „de umblau feciorii cîrduri-cîrduri prin cîrciumi de se-nțelegeau și uneori nici nu se puteau înțelege în ziua de Paști,
de rămînea pe a doua zi. Ba s-a întîmplat odată de s-au făcut două rîn
duri de Juni, de s-a făcut bătaie între ei. De aceea cam pe la 1837, [1838!]
Popazu, cînd era protopop în Brașov, a făcut regulă, de nu s-a mai licitat
vătășia, că cum era de se licita, ajungeau vătaf și armași toți cei mai
bogați. De la Popazu s-a început cu scrisul pe hîrtie, de ajunge la vătășie
pe rînd, apoi fie bogat ori nu, fie voinic ori ba“21.
Cele mai vechi „hîrtii“ — liste anuale privitoare la constituirea
Junilor — pe care le posedăm, datează din anii 1851—1855 (fig. 1). Fiind
vorba de informații prea amănunțite și insistente, le vom examina într-o
notă22. Iată însă concluziile la care am ajuns pe temeiul lor. în anul 1855,
șefii Junilor — vătaful, armașul mare și armașul mic — sînt trecuți în
fruntea listei, sub numele generic: „Căpeteniile“; Junii obicinuiți urmează
21 G. I. Pitiș, Serbătărea Junilor la Paști. Brașov, 1890, p. 11—12.
22 La 1851, în dreptul capului listei, la nr. 1 curent (N. Bădițoiu) e trecut cuvîn
tul „vătaf“. În dreptul Junelui cu nr. 2 (N. Lingură), figurează iarăși cuvîntul „vă
taf“. Aceasta nu însemnează că în acel an Junii au avut doi vătafi! Scrisul și cer
neala fiind deosebite, trebuie să admitem că, în dreptul Junelui de la nr. 2, s-a
indicat ceva mai tîrziu că N. Lingură va fi vătaf în anul următor, precum se și
vede din lista anului 1852. La fel s-a procedat cu Junii de sub nr. 6, 7, 8 (armași
mare și mic), căci uzul curent era să se însemne pe lista anului în curs, șefii
Junilor din anul imediat următor. Remarcăm că în lista din anul 1851, la Junii
de sub nr. 2 și 3, s-a omis să se scrie „armaș mare“ și „armaș mic“. Dar lucrul
se înțelege de la sine, deoarece imediat după nr. 3 urmează un aliniat nou: [Junii] „de
cumpanie“. Se consideră deci că șefii Junilor nu fac parte din „companie“, socotindu-se, probabil, că ei o conduc. Avem chiar o numerotare curentă deosebită pentru
șefi și pentru Junii „de companie“ în anii 1851,1852,1853 și 1855. Pe lista din anul 1855,
șefii sînt „Căpeteniile“, după care urmează un aliniat nou: „Compania“. La „Căpete
nii“, în dreptul celui de al doilea (N. Spuderca), e trecut: „vătaful cu cinstea“. S-a tras
o linie peste nume, s-a trecut un alt nume (N. Găitănar), dar s-a tras o linie și
peste acesta, ca și peste nr. curent 2. Funcția „vătafu cu cinstea“ a rămas, fără
să știm însă cine a fost titularul ei. Ca al doilea fruntaș, cu nr. curent 3 (corectat
în 2), apare I. Rogozea, în dreptul căruia nu figurează nici un titlu de funcție.
Dintr-o copie contemporană și fără corecturi a acestei liste, constatăm că el a fost
armașul mare. In lista cu corecturi, al treilea figurează N. Spuderca, iar în dreptul
lui e notat: „lîngă vătaf“. Peste numele Spuderca s-a tras o linie, iar deasupra
s-a trecut numele N. Găitănar. Numele acesta și titlul funcției „lîngă vătaf“ le
găsim și în copia, fără corecturi, a listei. în sfîrșit, pe ambele liste apare ca armaș
mic, N. Spuderca (cf. fig. 1).
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Fig. 1. „Junii din Anul 1855”. Căpeteniile. 1. Ioan Ghirincea, vătafu. 2. Ioan Rogozea (armaș
mare). 3. Neculae Găitănar, lîngă vătaf. 4. Neculae Spuderca, armașiu mic. Compania. 1.
Dumitru Goancea. 2. Gheorghe Tiu. 3. Neculae Olteanu. (urmează Junii 4 — 21 și, deosebit,
cei „Pe zi”.
(Muzeul Șcheilor — Brașov, fragment)

sub denumirea: „De cumpanie“, după care vine ultima categorie: „Pe zi“
(= cu ziua). In lista primelor grupe observăm modificări: ștersături și
înlocuiri de nume, iar la „Căpetenii“ chiar și titluri noi ca „vătafu cu
cinstea“ și „lîngă vătaf“. Listele din anii următori (1856—1881) lipsindu-ne, nu putem da mai multe relații despre aceste funcții. După păre
rea noastră cele mai vechi liste care ni s-au păstrat oglindesc certurile
și rivalitățile pentru șefia Junilor. Se încerca să se dea satisfacții, să se
împace spiritele prin acordarea unor titluri de funcțiuni noi, de aceea se
ștergeau și se introduceau altele.
Se poate presupune că „vătaful cu cinstea“ era Junele care se angaja
să dea feciorilor — în locul vătafului propriu-zis, poate mai puțin înstă
rit — masa tradițională de dumineca seara. Iar „lîngă vătaf“ ar putea
să fie tot un titlu, prin care se da o satisfacție unuia dintre Junii cu
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trecere, care nu putea fi ales nici vătaf, nici armaș mare sau mic. Con
statăm că metoda „listelor“ lui Popazu n-a reușit să înlăture neînțelerile serioase ce se iscau la alegerea șefilor și că devenise necesar regula
mentul din 1894.
Ceea ce surprinde, începînd din anul 1884, de cînd avem din nou
liste, și pînă în 1888, e apariția consecventă, în dreptul numelor unor
Juni, a indicației „căsătorit“. Aceasta atît la „căpetenii“ (vătaf și armași),
cît și la Junii de cumpanie. Numărul celor la care găsim această indi
cație variază între 1—6 inși. (Afară de termenul „căsătorit“, mai găsim
„cununat“ sau „concubinat“). Nu mai întîlnim însă această indicație în
cepînd din anul 1889 și pînă la ultima listă pe care o posedăm (1893).
Ce semnificație poate avea epitetul „căsătorit“ în dreptul numelui
unui June? Am susținut (Obiceiul, p. 33—36), că Junii erau feciori, băr
bați necăsătoriți. O spune, încă la 1867 și Ieronim Barițiu23 —■ ,,ono[ru]rile
aceste se dau numai pînă la însorațiunea respectivului“ —, apoi, peste
20 de ani, și bătrînii informatori ai lui Pitiș24: „Feciorii care au fost juni
de companie și s-a întîmplat peste an de au murit ori s-au însurat, pe
aceia îi șterge din foaiă, adică din lista Junilor păstrată la Protopopiat“.
Dar tot Pitiș adaugă: „Cîte unii feciori, după ce au ajuns vătafi, apoi
au stat de au feciorit [de dragul vătășiei!] cîte trei și patru ani“. Dar
acest lucru nu convenea, căci oprea înaintarea spre vătășie și armășie a
celorlalți Juni. Firesc era ca feciorii mai în vîrstă, din care se recrutau
căpeteniile Junilor, după un an-doi de vătășie sau de armășie, să se în
soare sau să se retragă din asociație. De aceea un paragraf al Regulamen
tului din 188425 prevede că șefii Junilor, „dacă nu se vor căsători în trei
ani de la alegerea lor, compania va fi în drept a-și alege alți amploiați
în locul lor“. E vorba deci de o excepție pentru anii în care avem Juni
căsătoriți. în listele din anii 1851—1853 și 1855, cuvîntul „căsătorit“ nu
apare de loc! Presupunem deci că au fost cîțiva ani de desorientare. Așa
se explică de ce în 1884 Protopopiatul hotărăște ca vătaful (căsătorit!)
„să mai rămînă încă vătaf, însă numai în anul acela“26. Dar alți Juni căsă
toriți în acest an (1884) nu mai figurează în listele anilor următori. Nu-i
mai găsim nici pe cei în dreptul cărora e trecută mențiunea „căsătorit“
în anii 1885, 1886 și 18 8 827. Pe lista Junilor din acest ultim an, în dreptul
unora, e trecut cu creionul „căsătorit“, iar numele e șters tot cu creionul,
semn că nu vor mai putea figura în lista Junilor. De fapt, în 9 IV. 1889,
procesul verbal de constituire prevede28 „scoaterea celor căsătoriți dintre
Junii vechi“. Intr-adevăr, în anii următori (1889—1894), nu mai găsim
în dreptul nici unui June, notat cu cerneală, mențiunea „căsătorit“. Tre' Serbarea sf. Pasci la Brașiovu, „Familia“ 3 (1867), p. 253—254.
a
24 Op. cit., p. 10.
25 Statutele și Regulamentul Junilor rom. gr. or. din suburbiul Scheiu-Brașiov.
Arhiva Protopopiatului Brașov, p. 1, punct 3.
26 Ibid., p. 9.
27 Lista din anul 1887 lipsește.
28 Statutele . . . , p. 12—13, punct III.
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buie să presupunem că, după cîțiva ani de ezitare, s-a revenit la situația
din 1851—1855: Junii sînt feciori, necăsătoriți, după cum prevede cate
goric și Regulamentul din 1894 (§ 6): „Să privește ieșit definitiv și pentru
totdeauna din companie junele care se însoară, care se constată că trăiește
în concubinat“ ...
Intr-o notă din Obiceiul (p. 11—12) am arătat numărul Junilor între
anii 1894—1929. Acum dăm, tot într-o notă29 completarea acestui tablou
pentru anii dinainte și de după această perioadă: 1851—1863, 1881—•
1893 și 1930—1948. Bineînțeles, e vorba numai de Junii „tineri“, de fe
ciorii care rămîn toată săptămîna în „companie“ și de căpeteniile lor,
nu și de „bătrîni“, „curcani“, „albi“ etc., care merg doar miercurea „între
Chetri“.
Anul 1948 pare să fie ultimul în care Junii s-au mai „constituit“ în
mod organizat. Ei continuă să meargă, la Bunavestire sau în prima zi de
Paști, pe „Coasta Prundului“ (1951, 1956, 1957, 1960), miercurea „între
Chetri“ (1955, 1956, 1957), la „Crucea Moșicoiului“ (1956, 1957) sau la
„Chetriș“ (1956, 1960, 1961) ori în „grădina lui Țimăn“ (1950).
Obiceiul însă, în forma lui veche, tradițională se dezagreghează.
Junii nu se mai arată în portul lor specific — care nu era o uniformă,
ci îmbrăcămintea tradițională a feciorilor din Șchei în sărbători. Cu
excepția anumitor ani (1953, 1958), și la serbările lor se îmbracă în haine
„civile“ sau „de duminecă“ (1951, 1956, 1961). Dacă prin anul 1961 se mai
joacă hora, se mai aruncă buzduganul și se mai cîntă „Cristos a înviat“,
iar, pînă în 1957, mai merg, în fiecare zi a „săptămînii luminate“ la „locu
rile lor“ și — lunea după prînz — la fetele de măritat, „după ouă“ (1950,
1957), aceste manifestări — elemente constitutive ale obiceiului — nu
mai apar cu regularitate. Cu fiecare an ele sînt tot mai puține. Nici datele
consacrate (Bunavestire, Florii, săptămîna Paștilor) nu mai sînt respec
tate. încă din anul 1958, Junii încep să defileze la serbarea de 1 mai, iar
în 1959 la cea de la 23 August.
-0 1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

— 16
1881 — 37
1930 -- 17
1942 — 25
— 10
1882 — 30
1943 — 38
1931 -- 17
— 19
1883 — 22
1932 -- 23
1944
— 27
1884 — 30
1933 -- 26
1945 — 33
— 25
1885 — 31
1934 -- 32
1946 — 47
— 37
1886 — 30
1935 -- 28
1947 — 55
— 26
1887 _ ?
1948 — 51.
1936 -- 26
— 18
1888 — 19
1937 -- 24
_ ?
1889 — 21
1938 -- 25
— 25
1890 — 16
1939 -- 24
— 28
1891 — 17
1940 -- 26
— 20
1892 — 15
1941 -- 23
— 32
1893 — 33
Pentru anii 1859, 1864--1880 și 1887 nu găsim indicat, în scriptele Protopopiatului, numărul Junilor. E probabil că s-au rătăcit listele cu evidența lor. Lipsește
și numărul lor pentru anul 1944, cînd, din cauza panicei provocate de un bombar
dament al avioanelor anglo-americane, care a avut loc chiar în ziua de Paști, consti
tuirea Junilor nu s-a făcut. Miercurea, au mers însă „între Chetri“ 10 Juni (pe jos!).
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Grupuri de locuitori ai Șcheilor au continuat să meargă pe dealurile
Junilor, să petreacă cu mîncare și băutură (1957, 1960, 1961), în virtutea
tradiției. Pentru 1962 și 1963 nu mai avem însă astfel de știri. După ce
în anii 1943—48 numărul Junilor a atins cifra maximă (media 45), obi
ceiul pare să fi evoluat în mod precipitat. Se poate afirma că tendința
lui actuală e de a se încadra în noile forme de viață.
*
*
*

După informațiile noi referitoare la organizarea Junilor, vom da acum
o serie de completări și precizări privind petrecerile lor. Pentru ziua
întîi de Paști, Voina30 scria în vechea lui descriere: „După masă apoi
e repaus. Toți se odihnesc, ca apoi de mîine încolo să înceapă a-și petrece
cu mult mai bine și cu puterile restaurate. în ziua aceasta Junii nu iau
de loc parte la petrecere, ba așa-zicînd nici nu se văd pe afară“. în Obi
ceiul (p. 14) spuneam că dumineca seara, după ce au jucat în Prund și
hora Junilor se sparge, ei pleacă pe la casele lor. Prof. Kamner nota însă
pe la 1860—7031 că „după ce și-au terminat jocul, flăcăii înșirați frumos
se duc împreună cu muzicanții la locul lor de adunare unde apoi se des
part“. E adevărat că și Adaosul din 24. III. 1885 la Regulamentul Junilor
din 1884, prevede la § 6: „Atît dumineca în ziua de Paști, cît și în cele
lalte zile, toți junii încriși au a se duce la vătaful în bună ordine după
încheierea petrecerii de zi și numai de acolo se pot duce pe la casele
lor sau la alte afaceri“. Această precizare a Regulamentului pledează tot
pentru o încadrare a Junilor în tovărășiile de feciori din satele Transil
vaniei (Obiceiul, p. 37—40).
„Lunea șefii iau dispoziții ca în toate zilele săptămînii la ora 3 toată
compania Junilor trebuia să se afle în curtea vătafului“32. Acolo se îm
part în trei grupuri, fiecare sub comanda uneia din căpetenii. Antinescu33
scrie că „lăutarii merg înainte și cîntă „Marșul Pascelor“, care credem
că e același cu cel numit de noi „Marșul Junilor cînd merg după ouă roșii“.
Ei intră în fiecare casă românească în care se află vreo fată“34, „merg
la fete, la stropit... și le gratulează . . . Fetele îi cinstesc.. ., ei mulțu
mesc și mai trag cu ochiul la cîte una, care le-a căzut tronc la inimă,
mai cu seamă cei care sînt porniți pe drumul căsătoriei“35. Fetele sînt invi
tate cu părinții, a doua zi, pe Coasta Prundului36. înainte de a se însera,
cele trei grupuri de Juni se întîlnesc acasă la vătaf (Obiceiul, p. 14).
Adaosul la Regulamentul“ din 188437 spune: „la crucea de lîngă biserica
3IJ Datinele Brasioveniloru din Suburbiul Scheiu, la sărbătorile Pascilorü.
„Mus’a“ (revistă mănuscrisă a studenților teologi din Sibiu), V (1875/76), nr. 4.
31 Netoliczka, op. cit., p. 154.
32 Antinescu, Autobiografia mea. Ploiești, 1896, p. 261.
33 Id., ibid.
34 Oprisiu, O datină... a Românilor Brașoveni... „Amicul poporului, Pesta,
1867, p. 212.
35 Sfetea, op. cit., p. 10, 70.
38 Sterie Stinghe, Țicuța. Piesă teatrală. .. Brașov, 1945, p. 48.
37 Statutele ..., p. 6, punct 7.
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Sf. Treimi de pe Tocile“. Programul lor se încheie în această zi, petrecînd pe iarbă în grădina lui Țimăn. Această grădină, arată Sfetea38, ,.a
fost din vechime cea mai vestită grădină din Șchei... cunoscută de
veacuri publicului român“ .. . Dăm o descriere a unui brașovean de de
mult39*: „Era obicei că junii care aveau rude sau amici pe la acele mese
pe iarbă verde, luau din masa lor generală ouă roșii, împestrițate și aurite,
și mergeau cu o tavă pe la fiecare masă din grădină, însoțiți de cîte un
lăutar sau doi, și oferea mesenilor să ia ceva din prăjiturile și ouăle de
pe tava junilor ca suvenir, așa că tava era tot plină cu delicatese. Mai
cu seamă părinții care aveau fete mari, duceau acasă din darul junilor
și le conservau ca suvenire“.
Numele grădinii e cunoscut încă de prin 1763. în acest an (la 21 au
gust), găsim în matricola botezaților de la biserica sf. Nicolae un „loan
al lui loan din grădina lui Țimănă“. Documentele din notă''10 ne lasă să
înțelegem că „țimăn“ însemnează teritoriul unei vecinii, „grădina lui Ți
măn“ trebuind să fie în acest caz grădina veciniei respective de „Pe
Tocile“.
O informație dintr-un proces verbal, luat de Protopopul Petric la
23 aprilie 189141, arată că Junii s-au prezentat în corpore să se plîngă că
„în preseara de sf. Gheorghe“ [compania] „a fost ignorată și desconside
rată, oprind vătaful muzicanții să cînte rudelor sale și nu lăsa la cererea
lor după vechiul obicei [ca Junii] să se preumble cu lăutarii după gră
dini“42. In acel an, sf. Gheorghe căzînd în ziua a treia de Paști — mar
țea —, obiceiul trebuie să aibă loc luni seara, deci tot în ziua consacrată
38 Op. cit., p. 70.
39 Antinescu, op. cit., p. 262.
49 Intr-o petiție adresată magistrului orășenesc (Nr. 4242/1818), în care românii
din Șchei se plîngeau că numai ei sînt puși să curețe zăgazurile de la canalurile
morilor, se cere ca fiecare moară să repartizeze în acest scop cîte doi oameni,
urmînd ca ei înșiși să dea, din czimen-ul lor, tot cîte doi (C. C. Mușlea, Firimituri
din trecutul Românilor din Brașov, în „Gazeta Transilvaniei“ 1931, Nr. 125, explică
cuvîntul cu: „circumscripție, rayon“). Despre „oameni harnici, cu țimănul lor“, dați
de diferitele vecinii, amintește și un document din Arhiva Protopopească Brașov
(18. VI. 1851). Prin 1906, profesorul brașovean I. C. Panțu trimetea, pentru Dicțio
narul Limbii Române al Academiei, următoarea notiță: „Țimăn, cutare e din țimă
nul nostru = ? din cartierul nostru“. In teza sa de doctorat (Die Schkejer oder Tro
karen in Kronstadt, Leipzig, 1900, p. 2 și glosar), St. Stinghe explică cuvîntul stimăneasă ca „Weiblicher Bote“ (=curier), se înțelege a circumscripției unei „vecinii“:
unitate administrativă în care era împărțit orașul și suburbiile lui.
Se pare deci că „țimăn“ înseamnă o suprafață cît teritoriul uneia din cele patru
părți sau vecinii ale Șcheilor sau al unei subdiviziuni ale ei. Presupunem că vecinia
„Pe Tocile“ avea o grădină comună, numită grădina țimănului. După ce s-a pierdut
sensul acestui substantiv comun, a început să se spună grădina lui Țimăn, ca și
cînd ar fi fost vorba de un nume propriu. De aici numele grădinii în care petrec
Junii lunea.
41 Statutele ..., p. 18.
42 „După Grădini“ este un loc de plimbare pe un deal care domină străzile:
Valea Tei, Valea Oului, Valea Morilor, Podul Crețului, plin de grădini cu pomi
fructiferi (grădina „lui Țimăn“ se întinde pînă acolo). Și pe acolo se poate ajunge
în șoseaua care duce „între Chetri“.
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Fig. 2. Juni însoțiți de lăutari, marțea, în grădina de pe „Coasta Prundului”.

fetelor. Deși e singura informație ce avem în această chestiune — nici
localnicii foarte bătrîni nu-și mai aduc aminte de ea! — înclinăm să cre
dem că e vorba de un obicei cu totul uitat astăzi și anume de întîlniri
ale Junilor — însoțiți de lăutari — cu fetele, seara, la locul de plimbare
numit „După grădini“.
Pentru după masa zilei de marți, cînd se mergea pe Coasta Prundu
lui, „în grădina Jepului“, Antinescu43 scrie că „se petrecea cu politețele
din ziua trecută“, adică tot împreună cu fetele și părinții lor (fig. 2).
Kamner notează!4 că seara petrec la vătaf45, „cu vin cumpărat din banii
adunați din amenzi“46.
43 Op. cit., p. 262.
44 Netoliczka, op. cit., p. 154.
45 Greșit: la armașul mare!
40 E vorba, de sigur, de amenda în banii plătiți de Juni, cînd nu puteau prinde
buzduganul.
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Fig. 3. Theodor Glatz (1844) : „Prînzul pascal al românilor brașoveni la Pietrele lui Solomon",
(în „Siebenbürgen”, I, București, 1943, p. 136)

Pentru ziua de miercuri, avem importante știri și documente noi
în primul rînd desenele. Vom începe —■ deși e al doilea în ordine crono
logică —■ cu acela al lui Theodor Glatz47, datat aproximativ 184448. El re
prezintă (fig. 3), după cum arată legenda manuscrisă: „Das Ostermahl
der Kronstädter Walachen am Salomonenstein“ (= „Prînzul pascal al
românilor brașoveni „Intre Chetri“). După desen, la prima impresie, s-ar
putea crede că e vorba de o petrecere pe iarbă verde a oricăror români
din jurul Brașovului. Unul din bărbați cîntă din cimpoi. Alți doi poartă
pistoale la brîu. Ne-am putea gîndi la o manifestare bărbătească, cu îm
pușcături, care nu lipsesc nici din petrecerile altor români, la această
sărbătoare. Dacă desenul ar înfățișa și un miel la frigare, am zice că el
ilustrează vechi descrieri, de tipul celei apărute într-o revistă săsească de
la sfîrșitul veacului al XVIII-lea49, după care: „Grecii și românii se
47 Fost profesor de desen și fotograf în Sibiu (1818—1871). Desenul a fost repro
dus în Siebenbürgen, București, 1943. Bd. I, p. 136.
48 După aprecierea lui Iulius Bielz, fost custode al Muzeului Brukenthal ■— Sibiu,
din colecția căruia făcea parte desenul (astăzi, probabil trecut în colecțiile Mu
zeului).
'*■' Berge und Höhlen in... Siebenbürgen. „Siebenbürgische Quartalschrift“
(Sibiu), 3 (1793), p. 107.
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ospătează, după un vechi obicei și într-un fel sărbătoresc, cu mielul de
Paști“.
Ar trebui să concludem: o simplă masă cîmpenească a unei familii
de țărani români din sud-estul Transilvaniei. Nici n-am fi luat în seamă
desenul lui Glatz, dacă legenda lui n-ar indica două elemente importante
pentru petrecerea Junilor din ziua de miercuri „masă de Paști dintre
Chetri“ —■ și dacă portul bărbaților — mai ales cămașa, șerparul, pălăria,
pletele lungi — n-ar fi atît de asemănătoare cu ale Junilor din desenul
de care ne vom ocupa în rîndurile următoare.
E vorba de o „acuarelă în sepia“50, pictată în 1832 de Franz Neuhau
ser51. Ea reprezintă (fig. 4) tot un grup de țărani, cu absolut aceleași pă
lării, cămăși. Și totuși, ce deosebire! Pe cînd Glatz se pare că a fixat în
desenul său un moment al primei părți a serbării: masa „între Chetri“,
Neuhauser a pictat numai bărbații încadrați în cortegiul de miercurea.
Ei trec călări, prin fața uneia din porțile cetății: aceea „a Șcheilor“.
Atrag atenția, în deosebi, cinci amănunte din acuarela lui Neu
hauser:
a) unii călăreți duc în mîini brazi;
b) aproape toți au cununi de flori în bandulieră (astfel de cununi
atîrnă și de gîtul cailor) ;
c) unii trag focuri de pistoale;
d) un călăreț suflă într-o surlă, iar înapoia lui cîntă doi lăutari;
e) un public numeros privește alaiul călăreților, care trece pe dinain
tea porții păzite de doi soldați, iar, de o parte și de alta a celor nouă Juni
călări, galopează doi agenți de poliție.
Brazii, aduși miercurea de Juni d-„între Chetri“, se puneau la crucile
(capelele) din Șchei și la porțile căpeteniilor (Obiceiul, p. 45—46). Nu știm
•cum se obișnuia mai de mult, sigur e doar că Junii aduceau brazi de
acum cel puțin 130 de ani. O dovadă e acuarela lui Neuhauser, iar alta
documentele din Arhivele istorice — Brașov sau din diverse periodice
care numesc petrecerea de miercurea: Serbarea brazilor („Tannenfest“52).
Mai remarcăm că în vîrful brazilor din desenul lui Neuhauser, nu se văd
cruci, ci două panglici fluturînd în vînt. E un indiciu că, pe atunci (1832),
biserica nu-și impusese încă simbolul. Pentru întîia oară ni se semnalează
brazi cu cruce în vîrf, în descrierea lui Kamner, de pe la 1860—7053, apoi
în Gazeta Transilvaniei din 188654.
Ghirlandele de flori purtate de Juni în bandulieră și cea de la gîtul
•calului surlașului sînt descrise de Pitiș (Obiceiul, p. 17 și 45), care spune
1,0 A fost expusă pînă în anul 1944 în Muzeul săsesc al Țării Bîrsei din Brașov,
.astăzi dispărută sau rătăcită. Fotografia după care dăm reproducerea a fost făcută
:în 1937.
51 Profesor de desen în Sibiu (1763—1836).
52 Arhivele Statului Brașov, Nr. 1265 din 16. IV. 1821; ibid., Nr. 1231/1836;
„Telegraful român“ 1853 (Nr. 31, p. 121); Fr. Stenner, Die „Juni“ oder das Reiten
mit Tannen... „Kronstädter Zeitung“ 1893, Nr. 13.
ä3. Netoliczka, op. cit., p. 154.
M Nr. 88.
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că se numeau „presîne“. Tot el precizează că pe cele căzute, „cine le găsea,
le arunca pe casă, că zicea că e bine“.
Ghirlandele de flori, cu care sînt împodobiți cai și călăreți și brazii
din desenul lui Neuhauser, constituie o nouă dovadă prețioasă — de data
aceasta consemnată grafic —• pentru caracterul de serbare de primăvară
al manifestării Junilor în ziua de miercuri. în ce privește purtarea pis
toalelor și descărcarea lor, ea putea fi un atribut al feciorimii, cum am
arătat în Obiceiul (p. 46—47). Nu mai insistăm asupra ei.
Dacă acuarela lui Neuhauser atestă vechimea surlei, presînelor, bra
zilor, împușcăturilor și a cortegiului, ne surprinde că buzduganul nu se
vede în mîna nici unui June. Să fie el oare o inovație posterioară anului
1832? Sau șefii Junilor să-1 fi ținut la brîu, cum trebuiau să poarte brazii
și mai ales să descarce pistoalele? Amîndouă ipotezele sînt posibile. To
tuși, e puțin probabil ca pictorul, bun cunoscător al Brașovului și care
a lucrat cu atîta grijă de amănunt, să fi omis reprezentarea unui obiect
specific, cînd din desen nu lipsesc celelalte obiecte caracteristice: surla,
presînele, pistoalele.
Acuarela lui Neuhauser ne mai arată că și acum mai bine de 130 ani
alaiul Junilor era un spectacol pitoresc, dar pașnic, la care lumea venea
să privească cu plăcere. Cei doi polițai călări care încadrau pe Juni și
cei doi soldați din „Poarta Scheilor“ nu înseamnă că Junii reprezentau
un „rest de organizație militară“, ci doar că autoritățile luau măsuri de
precauție pentru o zi în care oamenii erau încălziți de băutură, iar caii
speriați de focurile de pistol. In asemenea condiții, e natural ca Junii
să fi fost opriți să intre în Cetate (cf. și Obiceiul, p. 26 seq.). Din scena,
pictată de Neuhauser reiese că încă la 1832 Poarta nu se mai închidea,
ci era doar păzită simbolic.
Un act din Arhiva istorică a Brașovului (Nr. 1231/1836) relatează:
moartea „caraghiosului“ Junilor („maskirte Possenreiter“) la întoarcerea.
d-„între Chetri“. Nu-i greu să recunoaștem în cel ucis pe „măscăriciul“
Junilor, de care am vorbit în studiul nostru (Obiceiul, p. 19 și 44). Infor
mațiile acestui document sînt prețioase: măscăriciul mergea călare în
fruntea cortegiului Junilor. Era angajat pentru „mascaradă“, plătindu-i-se
20 creițari55. „împușcarea“ lui (doar cu praf de pușcă și hîrtie) se întîmplă
tocmai la Crucea Moșicoiului, deci la sfîrșitul serbării de miercurea a
Junilor. Cînd știm că în anumite obiceiuri de primăvară sau de tovărășii
de feciori — borița, turca, călușerii etc. — cel „omorît“ și „îngropat“ e
chiar „mutul“, personajul caraghios al cetei de feciori, e natural să ne
întrebăm dacă nu era obicei ca, la sfîrșitul serbării de primăvară din
ziua de miercuri, măscăriciul Junilor să fie „omorît“ cu pistoale încărcate
numai cu praf de pușcă și hîrtie? Noi așa înclinăm să credem. A fost
doar o întîmplare nenorocită că, din propria-i neglijență, măscăriciul
din 1836, rănit de o încărcătură oarbă, a murit peste cîteva zile, cum spune60
60 Soția măscăriciului declară că bărbatul ei „era un om vesel și de aceea?,
îl plăteau Valahii pentru mascaradă“.
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raportul poliției. E probabil că de atunci au fost opriți cu totul măscăricii
Junilor (cf. și Obiceiul, p. 19)56. Cu atît mai mult regretăm că în acuarela
lui Neuhauser „măscăriciul“ nu figurează. (E adevărat că pictura repre
zintă numai o parte din alaiul Junilor și poate nu chiar grupul din frun
tea lor, unde se zice că-și avea locul „măscăriciul“).
De asemenea nu se văd în acuarelă — sau nu pot fi recunoscuți —
„băieții“ de care amintea Pitiș. O descriere și mai veche, din 1867, a
lui Petru Oprișiu*57 precizează: „Conductul [de miercurea] se deschide prin
băieți călări, urmează muzicanții... și adeseori se îmbracă unii juni ne
neguțători în haine naționale române, cari cu deosebire atrag atenția;
acestora [le] urmează purtătorii de brazi... Dup-aceea urmează junii so
cietății îmbrăcați toți într-o formă ... în fine conductul se încheie de călă
reți numeroși și căruțe cu femei vesele“.
Dacă „unii juni neneguțători“ [care] se îmbracă în costume naționale
române, — trebuie să fie cei care, începînd de pe la 1870 (Obiceiul, p. 31),
au fost numiți juni „albi“-, ce puteau fi băieții călări care deschid corte
giul? Și Kamner, în descrierea de pe la 1860—70, vorbește de brazii „duși
de feciori călări, apoi toți junii vin călări“58, — deci și el deosebește pe
juni de acești feciori. Totuși rostul „băieților“ amintiți de Pitiș, cărora
noi le-am spus „novici“ sau „viitorii juni“ (cf. Obiceiul, p. 55) rămîne tot
nelămurit59*.
*
*
*
Joia după masa, Junii merg „Sub Tîmpa“ — nu „sub poalele Dosu
lui“, cum scriam în Obiceiul (p. 19), ci ceva mai jos, cum precizează în
1911 Pitiș60 sau la „Grader“ •—■ cum spune Kamner61. Acolo petrec (ca
marțea pe Coasta Prundului): joacă hora și aruncă buzduganul. Seara,
00 Nu e imposibil ca și Voina (Datinele brașiovenilor..., „Mus’a“ 1875/76, Nr. 5)
să se fi gîndit la această „omorîre“, atunci cînd scria că pe trădătorul (de care
•/orbește tradiția...) îl luară și îl duseră la Crucea Moșicoiului, unde îl omorîră“.
Putem ști oare ce scene mai aveau loc la sfîrșitul marei serbări de primăvară a
Junilor, la Crucea Moșicoiului? Nefiind consemnate de contemporani, e probabil
că nu le vom cunoaște niciodată. Și nici descrierea, atît de importantă, a lui Voina
nu este completă!
57 O datină... a Românilor brașoveni... „Amicul Poporului“ (Pesta), 1 (1867),
p. 212.
58 Netoliczka, op. cit., p. 154.
5J In manuscrisul lui Pitiș, amintit în nota 20, se spune că în anul 1888 corte
giul era alcătuit astfel: „Merge întîi surlașu, după surlaș, lăutarii, după lăutari,
dacă sînt băieți călări, îi pune pe băieți, iar dacă nu, îi pune pe oamenii care merg
călări, după băieți pune pe oamenii cu brazii și apoi, după oamenii cu brazii, oameni
deștilalți. Apoi, cam la mijloc, vătaful cu armașii și după Junii...“ Peste cuvintele
subliniate, Pitiș a tras o linie cu creionul. Ce poate însemna suprimarea acestor
cuvinte? O informație nesigură? E de presupus că, atît pentru Pitiș, cît și pentru
informatorii lui, chestiunea „băieților“ nu mai era limpede.
BU Originea obiceiului junilor din Brașov. „Gazeta Transilvaniei“, 1911,
Nr. 189. p. 3.
61 Netoliczka, op. cit., p. 155.
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după masa dată de armașul-mic, se face aruncarea în țol. După Anti
nescu62, numai lăutarii erau „dați în țol: „ ... puneau pe rînd cîte un
singur lăutar pe el (= pe țol), pe care-1 ridica și-l legăna binișor. Acesta
era mijlocul de a [li] se da cîte o gratificație voluntară separată din par
tea fiecărui june, aruncînd monede în plocat; se întîmpla ca să toarne și
cîte un pahar de apă rece în glumă peste locuitorul plocatului, care distra
pe toți asistenții“.
In ce privește jocul fecioresc „cățeaua“, jucat după „îngroparea“ văta
fului junilor tineri, acest nume e dat și unei figuri dintr-un joc de băr
bați, din Ilova-Banat63. Intr-un joc jucat exclusiv de bărbați sau feciori,
din Teregova-Banat, există o figură, numită „piperul“64, în care, ca și
în „cățeaua“ Junilor, toți trebuie să-și desbrace hainele cît mai repede,
în timpul dansului. Un joc cu numele „piperul“ era cunoscut pe vremuri
și în Șchei... : „un fel de brîu... cu toți se desbrăcau de hainele de pe
de-asupra, de rămîneau în cămeși și așa jucau“65.
Vinerea și sîmbăta, scrie Antinescu66, „erau zile de repaos“. Din
acest motiv, probabil, Kamner67 socotea chiar — pe la 1860—70 — că în
cele două zile „se întrerupe această serbare“. Știm totuși (Obiceiul, p. 20)
că în aceste zile „se dădeau în țol“ Junii care, în preseară, fugiseră de
datul în țol, de la armașul mic acasă68, iar sîmbăta se mai „făceau soco
telile“. De sigur, după ziua de miercuri, atît de spectaculoasă, aceste zile
păreau cu totul lipsite de strălucire, așa că observațiile lui Antinescu și
Kamner nu trebuie să surprindă.
Dumineca, Junii se duc iarăși „sub Tîmpa“, de data aceasta la locul
numit „Sub Poalele Dosului“69, unde petrec ca și Joia (cînd merg într-un
loc foarte apropiat). Kamner70 susține că apoi joacă hora în frumoasa
livadă „din fața casei lui Müller (unde e astăzi cimitirul soldaților ger
mani din războiul 1914—18). De aici — spune tot Kamner — „se duc
la vătaf, unde fac socotelile. Cu aceasta se încheie serbarea“.
*
*
*

încheiem prezentarea noilor informații și documente despre constitui
rea Junilor și despre petrecerile lor din zilele „săptămînii luminate“ cu
examinarea cîtorva elemente etnografice tipice ale obiceiului. Pe unele
le-am întîlnit și la tovărășiile de feciori din alte ținuturi românești sau
chiar din țări străine. Aceste elemente sînt: purtarea buzduganului, titlul
82 Op. cit., p. 263.
03 Wolfram, op. cit., p. 117.
64 Idem, ibid.,
65 Pitiș, Nunta în Șchei. „Gazeta Transilvaniei“ 1888, Nr. 72.
68 Op. cit., p. 263.
67 Netoliczka, op. cit., p. 155.
60 E probabil că mai de mult aruncarea în țol nu se făcea decît joia seara,
acasă la armașul mic (cf. Obiceiul, p. 53).
03 Pitiș, Originea obiceiului... „Gazeta Transilvaniei“ 1911, Nr. 189, p. 3.
70 Netoliczka, op. cit., p. 155.
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de armaș, termenul de „companie“ și urcarea tineretului pe dealuri, în
timpul primăverii.
Profesorul Sterie Stinghe, unul din vechii susținători ai tezei: Junii
= rest de „organizație militară locală cu colorit curat românesc“, a publi
cat o broșură polemică, fără să ne amintească însă numele sau lucrarea.
El face mare caz de faptul că încă la 1503 „doi negustori aduc la Brașov,
între alte mărfuri, și 17 buzdugane ..., care nu puteau fi decît pentru
„șerjile“ [căpeteniile] Junilor“71.
Noi am găsit în socotelile orașului din Arhivele Statului Brașov ca
zuri mai elocvente, ca cel de la 16 noiembrie 1767, cînd, după moartea
bătrînului burlac din Șchei: Văsii Crăciun alias Dragușcul, rămîn, între
alte lucruri: „1 pereche pistoale ferecate cu aramă, 1 pereche pistoale stri
cate, 1 carabină turcească stricată, 1 sabie cu teacă, 1 buzdugan („Bozdegan“), 1 ciocan și 1 baltag“. Și totuși nu ne-am grăbit să tragem concluzia
că buzduganul dovedește originea militară a Junilor. Aceasta, pentru că
— așa cum am arătat (Obiceiul, p. 48) — și căpeteniile altor asociații de
feciori (românești sau balcanice) poartă arme asemănătoare: săbii, maiuri
de lemn, toporașe de aramă, topuze, măciuci și, odată, chiar buzdugan. Și
dacă ar fi purtat buzdugan căpeteniile Junilor din 1503, nu era nevoie
să se aducă 17 bucăți pentru un singur an! Credem că ele vor fi fost
destinate tinerilor din familiile bogate care, cum spune G. Bariț72, „umblau
cu cîte un buzdugan de argint suflat cu aur și tras în toc de barșon, iar
cei fără dare de mînă aveau numai buzdugan de fier, asemenea celor cu
care-și petrec junii din Brașov în săptămîna luminată; alții iară purtau
baltage sau ciocane, de care mai apucaserăm și noi pe la țărani“.
Faptul că în desenul lui Neuhauser, din 1832, nu se vede nici un June
cu buzdugan, deși surla, brazii, pistoalele, ploștile, presînele și celelalte
obiecte specifice lor sînt reproduse cu precizie de amănunt, însemnează,
probabil, că buzduganul încă nu devenise semnul distinctiv al șefilor Ju
nilor. Am arătat (Obiceiul, p. 58—59) că la boierii din Muntenia buzdu
ganul era insigna armașilor. Dar chiar numele de armaș pare recent la
Juni, atestat mai întîi in 183973, pe cînd o revistă săsească74 din acelaș
an vorbește de vătafi (la plural: „Die Vetafen“), ca și cînd ar fi fost mai
mulți. Convingerea noastră este că unul din protopopii sau preoții mai
învățați și mai umblați ai Șcheilor s-a gîndit să dea unuia din ajutoarele
vătafului — care pînă atunci se numea, poate, „cel de lîngă vătaf“, văta
ful „cu cinstea“75, „al doilea vătaf“ sau „colceriu, pîrgar, vornic“ etc. titlul
boieresc de armaș, ca la tovărășiile de feciori din alte părți ale Transil
vaniei (Obiceiul, p. 58). Odată cu titlul, s-a putut introduce și insigna
armașilor: buzduganul. Aceasta nu însemnează că Junii nu purtau buz
71 I. întemeierea orașului Brașov și Originea Românilor din Schieii Brașovului.
II. Junii și originea lor. Brașov, f.a. (1936), Tip. G. Gologan, p. 14.
72 Despre portul ardelenilor. „Transilvania“ 1 (1868), p. 341.
73 „Gazeta Transilvaniei“, p. 53.
74 „Blätter für Geist“, p. 43.
75 Cf. cele spuse la p. 229—230 și în nota 21.
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dugan mai de mult, dar nu fiindcă ar fi constituit o organizație militară,
cum susținea Stinghe. El le era necesar la întrecerea voinicească a arun
cării unei greutăți sau chiar la dansul de arme sau la proba de inițiere
a novicilor, despre care am vorbit în Obiceiul (p. 49—50). Dar probabil
că-1 foloseau numai la întrecerile sau probele respective și nu era consi
derat ca o insignă. Iată pentru ce nu-1 vedem în importantul desen de
la 1832!
Alt argument al lui Stinghe76 pentru teza: Junii = rest al unei orga
nizații străvechi militare locale, este și numele „Juni de companie“, dat
tinerilor care „se pun cu Junii“. Noi am arătat (Obiceiul, p. 61) că numele
acesta „nu trebuie să fie imediat un termen militar“, că el se dădea și
asociației negustorilor din Brașov („compania grecilor“).
Astăzi sîntem în măsură să arătăm că termenul „companie“ se atestă
și la tovărășiile de feciori. Cea din Săliște se numea chiar „compania
Junilor“77, iar rostul ei era colindatul și petrecerea la Crăciun. Și asociația
feciorilor din Csallököz — R. P. Ungară se numește „legénykompânia“
(= compania feciorilor)78. Membrii trupei de țărani șvabi de lîngă Bra
tislava, care reprezentau de sărbători Vifleimul și Irozii, formează și ei
o „Kumpanie“79*. La fel ceata bărbaților din satele Korcului (R.S.F. Jugo
slavia), care joacă un interesant dans cu săbii, se numește „Kumpanjija“89.
Nu vedem ce legătură ar putea avea aceste tovărășii de feciori care co
lindă, reprezintă piese dramatice etc. cu o organizație armată. în conse
cință cade și acest argument atît de mult exploatat de profesorul Stinghe.
*
*
*

In descrierea „Pietrelor lui Solomon“, Iulius Teutsch a aruncat o
vorbă: „Serbarea [Junilor] trebuie considerată ca un cult religios pre
creștin, [părere] confirmată și de împrejurarea că ea se petrece tot timpul
pe dealuri, un obicei cunoscut încă de la traci“. Am arătat (Obiceiul, p. 23)
că Teutsch n-a aprofundat chestiunea. La fel, n-a fost susținută cu argu
mente părerea lui Pic că am avea de a face cu o serbare în genul celor
de la Găina, din Bihor și din alte părți. în 1930 nu ne-am ocupat nici
noi mai pe larg de aceste afirmații. Astăzi însă le vom examina în lumina
datelor noi pe care le avem.
Obiceiul Junilor începe cu o urcare pe deal (Coasta Prundului), în
ziua de Blagoveștenii (25 martie). Locul și ziua sînt semnificative, dacă
le interpretăm în legătură cu obiceiurile asemănătoare ale unor popoare
vecine. Majoritatea slavilor socotesc Crăciunul, dar mai ales luna martie,
m Alte dovezi că Junii sunt o străveche organizație militară locală. „Ardealul“
(Brașov), 1940, Nr. 122.
77 I. G. Pitiș, Junii la Crăciun. „Convorbiri literare“ 24 (1890), p. 1063.
™ „Ethnographia“ (Budapesta), 34 (1932), p. 19—23.
70 Iosef Ernyei und Geiza Karsai, Deutsche Spiele aus den oberungarischen
Bergstädten. II. Budapest, 1932, p. 301—302.
Bu Wolfram, Schwerttanz und Männerbünde. Kassel, 1935, p. 138.
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ca prevestire a primăverii. Atunci au în tradițiile lor sărbători în care in
vocă un nou an bun81. La slavii de răsărit, „la 9 sau cel mai tîrziu la
25 martie, în ziua de Bunavestire, fetele se urcă pe o înălțime sau pe un
acoperiș, aprind foc și adeseori fac o horă în jurul lui“82. La ruși, în a opta
zi de Paști (dumineca Tomii), „tineretul urcă pe o colină însorită și salută
primăvara cu cîntece vesele“83. în felul acesta se face chemarea primăverii.
Obiceiul s-a născut din teama omului primitiv că nu se va mai întoarce
acest anotimp mult așteptat și din credința că poate fi grăbită venirea lui.
Din aceleași motive au putut urca și feciorii din Șchei pe Coasta Prun
dului, în ziua de Bunavestire, cîntînd, jucînd hora și aruncînd buzduga
nul spre înaltul cerului. La Florii, repetau aceste manifestări la un loc
așezat ceva și mai sus (în spre „Chetriș“), chemînd și ei în felul acesta
anotimpul dorit.
Interpretarea noastră — susținută și de analogia cu obiceiurile de
primăvară ale popoarelor vecine — ni se pare mult mai plauzibilă decît
părerea lui Stinghe84 că dealurile, unde petrec Junii, „nu sînt decît locu
rile unde Scheienii erau puși de pază în timpul năvălirilor .. . , ori unde
se retrăgeau chiar în timp de pericol“.
Nu credem că pot fi făcute apropieri între serbarea d-„între Chetri“
și cea de pe Muntele Găina sau din Munții Bihorului, cum susținea Pm.
Acele serbări au altă semnificație: întîlnire după o iarnă grea a satelor răs
firate, așezate în văile munților.
*
*
*

După ce am discutat opiniile recenzenților și preopinenților, după
examinarea informațiilor și documentelor, socotim util să rezumăm noile
noastre contribuții în ordinea însemnătății pe care le-o atribuim :
a) Am reprodus un important document grafic inedit și unic: acua
rela lui Neuhauser de acum mai bine de 130 ani. Din examinarea ei reiese
limpede adevăratul caracter al vechiului obicei al Junilor, în ziua de
miercurea Paștilor: un cortegiu al feciorilor. Alaiul prezintă elemente
tipice pentru manifestările generale de primăvară ale asociațiilor de
feciori.
Nu figurează în acuarelă grupurile de călăreți care s-au organizat
ulterior, abia după anii 1850: junii „bătrîni“, „curcani“, „albi“ etc. și nici
buzduganul nu se observă.
b) Știri nouă și mai lămuritoare, din aceeași epocă — documentul
din 1836, referitor la „măscăriciul“ Junilor — ne duc tot spre manifestări
ale cetelor de feciori . Acest personaj caraghios corespunde „mutului“ călușerilor, cucilor, boricenilor sau turcei.
81 Fr. Hubad, Die Frühlingsleier der Slaven. „Globus“ 38 (1880), p. 312.
82 D. Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin und Leipzig, 1927,
p. 363—364.
83 G. Buschan, Die Sitten der Völker. III. p. 372.
84 Alte dovezi... „Ardealul“ (Brașov), 1940, Nr. 122.
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c) Protestul Junilor din 1891 împotriva vătafului care nu le-a dat
lăutarii pentru plimbarea, „după vechiul obicei“, pe „După grădini“, e
o nouă dovadă că și petrecerile tinerești cu fetele țineau de obiceiul Juni
lor. Pînă acum se știa numai de umblarea după ouă roșii pe la casele
fetelor —■ în după amiaza zilei de luni — și de petrecerea împreună pe
Coasta Prundului — marțea.
d) Urcarea Junilor pe dealuri și jucarea horei cu azvîrlirea în sus a
buzduganului, la Bunavestire, la Florii și, a doua zi de Paști, pe Coasta
Prundului și la „Chetriș“; miercurea „Intre Chetri“; joia și dumineca la
„Poalele Dosului“ — singuri sau însoțiți de fete — indică tot obiceiuri
ale tineretului, în legătură cu chemarea primăverii.
e) Biserica pare să fi început să se intereseze de tovărășia Junilor
pe vremea protopopului loan Popazu, pe la 1838, cum rezultă din spusele
informatorului lui Pitiș. Și urmașii lui Popazu au avut un rol în condu
cerea spirituală și organizarea Junilor. Influența bisericii se face tot mai
simțită, după 1850.
f) Afirmația noastră (Obiceiul, p. 58—60) că titlul de armaș și
insigna lor: buzduganul au fost împrumutate de la boierii munteni, ni se
pare astăzi, după informațiile unor cercetători, mai puțin sigură. Nu
mele de armaș putea veni tot atît de bine de la șefii cetelor de feciori ■—
ne gîndim mai ales la cele din Țara Oltului85 —, iar buzduganul de la
înalții funcționari ai administrației Transilvaniei habsburgice86.
Concluziile noastre înseamnă pași înainte în elucidarea originii și
evoluției Junilor. Rămîne însă o problemă importantă, pe care n-am putut
s-o lămurim. E vorba de băieții care însoțesc călări pe Juni „Intre Chetri“.
Fără să avem argumente noi, credem și astăzi că ei erau novicii care
urmau să fie primiți între Juni.
Izvoarele noi comunicate și interpretate nu schimbă teza formulată
în 1930: Juni = obicei de primăvară, ci dimpotrivă o întăresc, o confirmă.

Hon MyuiM, Kjiy&c

HOBblE CBEßEHHH OB „OBbIHAE lOHblX
BPAIUOBHH”
(KpaTKoe cogepjKaHne)
Tpyft HoaHa Myirnia „OÖLisaii iohmx SpanioBHH” (KnyjK, 1930)
6liji bmcoko oijeHeH HeKOTptiMn cnepnajiHCTaMii (P.Bojib<J)paM, H. Kejma
m JI. HeTOJiMițKa) Ba to, hto b hcm aBTopy y/țajiocb bkjhohhtb btot oßMnatt
b BeceHHne BTHorpa^üaecKne oßtiaan napHeö. Ho Gbijio RBa nccjiegoBaTejiH*
80

80 Satele Bucium, Copăcel, Ohaba („Arhiva Muzeului Etnografic al Transilva
niei“ — Cluj, Nr. 142, apud I. Chelcea. Tovărășiile de feciori..., p. 122)
80 Cf. „Siebenbürgische Quartalschrift“ III (1793), p. 36.
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(3. Cnjiaflii n Ct. CTHHre), KOTopwe npimepffiUBajinct tohkh 3pemiH npoTHBonojioîKHOM iiCTOJiKOBaHiiio aBTopa. B HacTOHiițiieii CTaTte aBTop bmCTynaeT npoTHB hx hobo^ob.
MyniJiH npoflOJiîKaji cboh HccjieflOBamiH, coGnpax hoblig MaTepnajiu.
Ha ocHOBe sthx hobmx MaTepiiajioB eMy y/țanoca nojțKpenHTb cTapue
HOJIOîKeHHH.
HeonyßjinKOBaHHbiä MaTepnan coctoht 113 pa3JiHHHi>ix HOKyMeHTOB
n pyKonnceii, cooGnjeHHii b neaaTii, ÿoTorpa^nii h pncyHKOB.
Abtop nccjieflyeT hob etc THTyjiBi rjiaB iohbix GpamoBHH ii npnxo^HT
k BHBOfly, hto b 1855 rofly cyiqecTBOBajin h apyrne Ha3BaHHH 9thx rnaB
(,,B03Jie BaTa$a”, ,,BaTa<|) c hcctbio” BaTa$ — aTaMaH, rjiaBapb) CnncoK
1855 rojța (Puc. 1) OTpaiKaeT GopbGy 3a ycTaHOBJieHne HaBBiiiiHH r.raB.
3t a GopbGa Gbijia npeKpanțeHa ycTaBaivin 1884 n 1894 ro^oB.
Ü3 HOKyMeHTOB BBiTeKaioT n jxpyriie xapaKTcpHue uepTLi 3Toro BeceHHcro oÔBiaaa: ;țo 1900 ro^a b noHenejibHHK BeaepoM lOHBie GpauioBHiie ryjiæin
c fleByniKaMii Ha MecTe, Ha3BiBaeMOM ,,3a oroponaMn”. TaKjKe y iohbix
ôpaniOBHH 6biji niyT 30 1836 ro.ua, Kor/ja HaeM inyTa oliji 3anpențeH
H3-3a TparnaecKoro npoHcniecTBHH.
Ha piicyHKe T. Tjiaca (Phc. 3) H3o6pa?KaeTCH , Das Ostermahl der
Kronstöder Walachen am Solomonstein”.
Ha aKBapejiax OpaHița
Hefixay3epa (1832) (Phc.4) H3o6pa?KaeTCH mecTBne b cpesy iohbix GparnoBHH. Ha pncyHKe oTJinuaioTCH hath 3HaHHTejibHBix noHpoÖHOCTeö: a.
roHBie ßpainoBHHe BepxoM c enKaMH Bpynax; 6. BeHKH, KOTopbie hocht Ha
rnieuax lOHBie GpamoBHHe; b. BeHKH Ha nienx Jioma^eö; r. iohbic GpaniOBHHe,
CTpeJiHiomne H3 nncTOJieTa; 3. BcaflHHK, HrpaioiqHH Ha TpyGe. B stom
niecTBHH, oneHB noxoiueM Ha mecTBHH, HMeiomne MecTO 30 1918 ro^a,
HH 03HH HeJIOBeK He HOCHT GyjiaBM.
Abtop HacTanBaeT Ha iicKOToprie CBefleHHH 0 Ha3BaHHH ,,poTBi”
IOHBIX ßpaiHOBHH H HaXOÄHT HeKOTOpMe aHajIOTHH C pyMBIHCKHMH OÖBinaHMH
HjiH c oÖBinaHMH coce^HHx CTpaH. Oh TaKMțe 3,OKa3BiBaeT xapaKTep BeceHHero npa3flHHKa stoto ooBi'ian, cBH3aHHoro c xoiK^cin-ieM no xojiMaM
h c ryjiHHHeM c aeByniKaMH. lIto KacaeTCH nponcxojKfleHHH GyjiaBM, oh
HyMaer, hto OHa Morna Öbitb 3aHMCTBOBaHa h ot KpynHHX caHOBHHKOB
TpaHCHJIBBaHHH.
MynijiH noKa3BiBaeT, hto upeBHHH BeccHHHft oÖBiqan TOBapnmecTBa
napHeii MeCTHOCTH Illneti hohtii neues h b nocjieflHHe rojțBi npasainiKii
HapHeÖ BCO GoJIBIHC BKJHOUaiOTCH B HOBBie (JlOpMbl oßnjCCTBeHHOH ÎKH3HH.

'•v-A

cnncoK 1

10c iPAi u ui

Phc. 1. lOHbie CpanioBMe 1855 roaa.
Phc. 2. lOHbie ßpamoBHHe b conpoBoiKaeHHH HapoflHfaix My3biKaHTOB bo btophhk,
b cany Ha „Koacra npyHflyjiyft”.
Phc. 3. Teoaop Tjiap (1844): „nacxa.ibHbifi o6e,n pyMbiH-öpamoBsiH b FlHeTpe.ne
Jiyä Cojiomoh” (Flo Siebenbürgen, 1, ByxapeCT, 1943, CTp. 136)
Phc. 4. öpaHii Hoftxay3ep (1832) : ,,Bo3BpameHHe iohbix öpamoBUH c „biHTpe
KeTpH” b cpe.iy BeuepoM.
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Ion Mușlea, Cluj,

NEUE BEITRÄGE ZUM BRAUCH DER
„JUNI BRAȘOVENI“
(Auszug)

Die Arbeit von Ion Mușlea („Obiceiul junilor brașoveni“ Cluj 1930)
ist von einigen Fachleuten wie R. Wolfram, I, Chelcea und L. Netoliczka
positiv bewertet worden, weil sie die genannte Gepflogenheit unter die
Frühlingsbräuche der Jugendlichen einreiht. Zwei Wissenschaftler —
Z. Szyladi und St. Stinghe — haben jedoch einen der Interpretation des
Verfassers entgegengesetzten Standpunkt vertreten. Ihre Beweisgründe
werden in dem vorliegenden Beitrag widerlegt.
Mușlea hat seine Untersuchungen fortgesetzt und neues Beweisma
terial gesammelt, auf Grund dessen er seine alte These bekräftigt.
Das neu veröffentlichte Material setzt sich aus mannigfachen Quellen
zusammen: Akten und Handschriften, Nachrichten aus Publikationen,
Photographien und Zeichnungen.
Der Verfasser untersucht noch einige Titel der jugendlichen Anführer
und kommt zum Schluss, dass um 1855 neben „vătaf cu cinstea“ noch
andere Bezeichnungen kreisten. Das Verzeichnis von 1855 (Abbildung 1)
widerspiegelt den Kampf um die Titel, welche durch die Verordnungen
von 1884 und 1894 beseitigt wurden.
Aus den Akten gehen noch einige Einzelheiten über diesen Früh
lingsbrauch hervor: vor 1900 unterhielten sich die Burschen mit den
Mädchen montagabends „Hinter den Gärten“ („După grădini“). Bis 1836
hatten sie auch einen Possenreisser, der seit damals wegen eines tragi
schen Unfalls untersagt wurde.
Die Zeichnung von Th. Glatz (Abb. 3) gibt „Das Ostermahl der Kron
städter Walachen am Salomonstein“ wieder; das Aquarell von Franz Neu
hauser von 1832 (Abb. 4) stellt den Mittwochszug der Jugendlichen dar
und enthält fünf bemerkenswerte Einzelheiten: a) reitende Jugendliche,
die Tannen in den Händen tragen b) Jugendliche („Juni“) mit blumen
geflochtenen Schultergehängen; c) Blumenkränze um die Hälse der Pferde
gelegt; d) mit Pistole schiessende Jugendliche e) ein Reiter spielt auf der
Schalmei. In diesem Zug, welcher den Festzügen bis um das Jahr 1918
sehr ähnlich ist, trägt kein „Juni“ Szepter.
Der Verfasser geht auf einige Einzelheiten ein, welche die Bezeich
nung „companie“ erläutern, und stellt Verbindungen mit andern rumä
nischen Bräuchen her und mit solchen aus Nachbarländern. Er bezeichnet
als Frühlingsfeier auch das Auf-die-Berge-Steigen und die Unterhaltungen
mit den Mädchen. Uber die Herkunft des Szepters meint er, es könne auch
von den hohen Würdenträgern Siebenbürgens übernommen sein.
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Mușlea stellt fest, dass der alte Frühlingsbrauch der Burschenge
meinschaft aus Schei in Verschwinden begriffen ist, und dass sich
die Burschen in den letzten Jahren den neuen Formen des Gemeinschafts
lebens einordnen.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1. Die „Juni“ des Jahres 1855 (Muzeul Șcheilor — Brașov, Fragment)
2. „Juni“ und Musikanten dienstagabends im Garten „Coasta Prundului"
3. Theodor Glatz (1844): „Das Ostermahl der Kronstädter Walachen am Salomonstein“ (Apud „Siebenbürgen“, I, București 1943, S. 136)
4. Franz Neuhauser (1832): Heimkehr der „Juni“ am Mittwochabend
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Alexandru Borza, Cluj

CERCETĂRI ETNOBOTANICE ÎN ȚARA OAȘULUI
I. DESPRE ȚARA OAȘULUI
Raionul Oaș din Regiunea Maramureș poartă de secole numele popu
lar de „Țara Oașului“. De fapt, acest ținut din colțul nord-vestic al Româ
niei prezintă atîtea particularități geografice, lingvistice și etnografice,
incit denumirea de „țară“ este pe deplin justificată. Țara Oașului se pre
zintă în cadrul Carpaților orientali ca o depresiune, iar față de șesul Tisei
ca un podiș aproape circular, cu întindere de cca 563 km2, înconjurat de
toate părțile de dealuri și munți țuguiați, lăsînd numai spre sud o ieșire,
prin care se scurg și apele izvorîte din cununa de dealuri. Spre nord este
o trecătoare joasă spre Tisa-Maramureș, iar la răsărit o șosea spre Baia
Mare. Altitudinea aproximativă a luncii Oașului este de 204 m, iar dea
lurile împădurite se ridică pînă la 800—1100 m., formînd culise cu totul
pitorești jur împrejur.
Dealurile sînt alcătuite din roci vulcanice terțiare trahitice și bazaltice, din tufurile și cenușa lor vulcanică stratificată, iar solul Țării Oa
șului se compune din pămînturi albicioase, podzolite, derivate din rocile
vulcanice. Numeroasele izvoare minerale din regiune (numai pe terito
riul comunei Certeze se află 11 izvoare) reprezintă fenomene geologice
postvulcanice.
Vegetația spontană și culturile din regiune reoglindesc caracterul ca
drului geografic, de sol și climă locală specifică.
Depresiunea este un domeniu al stejarului (Quercus robur), care aco
perea ca un codru întins lunca, pînă la începutul secolului al XIX-lea,
iar acum se prezintă ca o „Dumbravă“ rărită sau tufiș întrepătruns de
elementele arinișului, de pajiște de luncă, cum sînt Molinietalia, apoi
rogoziștele și Arrhenatheretalia, printre care pătrund terenurile de cultură
(porumb, grîu, secară, orz, ovăs, floarea soarelui etc.), nu prea prospere în
acest pămînt sărac. Flora din această luncă prezintă un caracter net central-european din care lipsesc elementele continentale est-europene (pon
tice, sarmatice, panonice), care domină în șesul Tisei și în Cîmpia Ardea
lului. Un fenomen interesant este răspîndirea mare ce prezintă aici plan
tele adventive nord-americane: Erigeron annuus, Erigeron canadensis, Jun-
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eus macer, Echinocystis lobata și sud-americane Galinsoga caracasana și
var. hispida, botezate și aici după busuiocul asemănător.
Dintre plantele de cultură am pomenit cerealele. Dar mult mai mare
întindere ocupă în Țara Oașului livezile de pomi în cele 16 comune oșene:
nuci, pruni, meri, peri, gutui. Vița de vie nu lipsește de la nici o casă,
formînd decorul tîrnațului și bogate pergole umbroase pe lîngă case. Vii
destul de întinse aflăm la 4—5 comune, în prezent în expansiune remar
cabilă. In schimb este cu totul redusă cultura legumelor, cu excepția
cîtorva comune de la poarta de intrare dinspre sud a țării Oașului. Sărac
este și inventarul florilor ornamentale, medicinale și tehnice cultivate.
Pînă la poalele dealurilor, la 250 metri, coboară vegetația copleșitoare
a făgetelor dominante, cu o vigoare uimitoare, din dealuri și munți, unde
numai golurile create de om reprezintă pășuni și finețe întinse. în crate
rele și depresiunile podișurilor dintre piscuri se ascund mlaștini turboase,
sub forme variate de trecere de la mlaștini eutrofe la mlaștini oligotrofe,
cum am văzut la muntele Boian, la 820 metri. In tăieturile făgetelor do
mină vegetația cunoscută a Epilobietelor. Molidul apare numai pe piscu
rile mai înalte spre Maramureș și Baia-Mare, unde mlaștinile de turbă
au fost cercetate de acad. E. Pop.
In acest cadru natural trăiesc oșenii, în 16 sate, dintre care abia
7—8 au mai mult de 1000 locuitori, români, cu excepția comunelor
Orașu Nou și Remetea Oașului, unde sînt și unguri. In cătunul Huța aparținînd comunei Certeze, sînt locuitori de origine slovacă. îndeletnicirile
lor principale sînt: creșterea vitelor, pomicultura, agricultura, exploatarea
pădurilor.
Oșenii sînt de obîrșie străveche, rămași în urmă pînă nu demult prin
izolarea pluriseculară din țara lor. Este prea bine cunoscut portul lor de
osebit, etnografia lor aparte, graiul lor special, folclorul specific.
Pentru a cunoaște etnobotanica lor, care promitea să prezinte de ase
menea o notă particulară și arhaică, am întreprins un drum de 10 zile prin
Țara Oașului, întovărășit, călăuzit și ajutat substanțial de tînărul botanist
oșan Viorel Soran, căruia îi exprim mulțumiri cordiale pentru ajutorul
acordat.
Rezultatele acestei anchete preliminare le prezint în această notiță.
II. CUNOȘTINȚELE BOTANICE ALE OȘENILOR
a) Plantele spontane. Cunoștințele etnobotanice sigure sînt limitate
la puține specii de copaci-arbuști și la un număr foarte mic de ierburi și
flori din finețe, pășuni și păduri. Abia mai găsești oameni cunoscători de
buruieni de leac. Numirile sînt asemănătoare cu cele din Maramureș și
Munții Apuseni (șovar, steregoae etc.). Quereus robur se numește mai mult
goron, dar unii îi zic și „străjer“, conform confuziei ce stăpînește în no
menclatura populară a acestei esențe. Numirile plantelor spontane au fac
tură preponderent latină, nu de împrumut de la populații vecine.
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b) Plante cultivate.
Pomii fructiferi abundă în regiune, dar numai în varietăți locale rus
tice, cu denumiri de factură latină. Numai varietățile horticole de mere
(la mănăstirea Bicsadului 12 var.) sînt cunoscute în cercuri foarte restrînse
sub numirea lor străină. Prunele bistrițe se numesc „mestrețe“. Oșenii
numesc „legume“ fructele de prune, cireșe, nuci și mere.
Ribes rubrum nu se cultivă. Morus alba poartă numele de factură
latină „pomnițar“, iar fructele se numesc și „mure“ (= morus).
Lipsesc culturi de castani buni, cum sînt la Baia Mare de peste munți.
Doar prin vii de se cultivă vre-un castan bun, căci numirea de „aghistin“
este cunoscută.
Cerealele cultivate sînt puține. Lipsesc acum culturile arhaice de alac
(Triticum monococcum), meiu (Panicum miliaceum) și parinc (Setaria ita
lica) la care mă așteptam, deși numele lor este cunoscut sporadic. Porum
bul cultivat cu precădere aici, deși uneori nu ajunge la coacere, se nu
mește „mălai“. împreună cu el se cultivă fasolea, numită cu un termen
arhaic tracic „mazăre“ și bostanul Cucurbita pepo, numit aici cu termenul
vechiu latin „cucurbeta“, transferate de la planta Lagenaria vulgaris,
necunoscută acum. Numele de „pepene rîios“ încă este împrumutat pentru
crastaveți, din tezaurul limbii latino-române.
Legume se cultivă puține. Peste tot se cultivă ceapa, aiul, mazărea,
varza și cartofii. Unele legume poartă numiri împrumutate: picioci, borșău, poprica, leuștean, porodici, cărărabe, bicitoc. în schimb varza se nu
mește cu un cuvînt latin modificat: curechiu.
Inventarul plantelor de ornament este sărac.
Rosa centifolia se numește în loc de „trandafir“ : rug, Syringa vulgaris
„mălin“. Philadelphus-ul întîlnit în 2 grădini nu are încă nume.
Dintre plantele medicinale și ornamentale vechi n-am văzut Salvia
officinalis și am întîlnit numai la două case Artemisia abrotanum. Călupărul, numit „călugăr“, este mai frecvent. Cel mai comun este busuiocul.
E rară Mentha piperita cu numele recent de „camfor“, magheranul și
Iris germanica. Calendula se numește „floare“.
Dintre florile de origină americană este frecvent Tagetes erectus,
botezat însă în spiritul limbii latine, „floare galbenă“, iar Tagetes patulus
„flori tărcăcioare“. In multe colțuri de grădină străjuiește Rudbeckia laciniata fl. pleno cu nume încă nefixat, alături de Helianthus tuberosus cu
numele de împrumut unguresc „picioci curate“. Gheorghine multe se cul
tivă la Bicsad și la Negrești. E frecventă Gomphrena globosa cu numiri
variate, de factură românească, deși sînt un împrumut recent. Lipsește cu
desăvîrșire încă Cosmos bipinnatus, atît de răspîndit în lung și latul țării
românești, apoi Calliopsis bicolor. Dintre plantele orientale se introduce
timid Callistephus chinensis și Chrysanthemum indicum. Am mai întîlnit
foarte sporadic și alte ornamentale străine în cea mai mare parte încă
nebotezate, aduse de la oraș, pentru încercare: Canna, Agératum, Nicotiana alata, Reseda, Solidago canadensis, Portulaca, Hydrangea, Impatiens,
Clematis și altele.
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III. ENUMERAREA NUMIRILOR DE PLANTE CUNOSCUTE
DIN ȚARA OAȘULUI

Aici sînt enumerate atît numirile de plante auzite de mine în Țara
Oașului, cît și numirile românești ale speciilor pe care eu personal nu
le-am întîlnit, ci le-am aflat în lucrările lui Weigand1, Barbul2, Candrea3 și
Mușlea4. Enumăr și numirile aflate în Atlasul Limbii Române, seria 2 vol. I
(1955) și acelea scoase din fișierul chestionarelor inedite, puse mie la disjoziție de direcțiunea Institutului de Lingvistică al Academiei Republicii
Socialiste România filiala Cluj, pentru care fapt exprim mulțumirile mele
sincere.
Mai observ că identificarea speciilor nu este întotdeauna certă în
lucrările de lingvistică și folclor, ceea ce am notat la fiecare numire incertă
sau eronată.
1. Abies alba Mill. Brad: Certeze (și la Mușlea 52)
2. Acer pseudo-platanus L. Paltin: Certeze
3. Agropyrum repens (L.) Pal. Beauv. Ptir: Negrești (Atlas mat. ined.)
4. Agrostemma githago L. Nedină: Negrești (Atl. mat. ined.)
5. Achillea millefolium L. Coada șoricelului: Negrești (Atlas
mat. ined.)
6. Allium cepa L. Ceapă: Certeze (și Mușlea 29) m: Szaporahagyma:
Huța. Hajmă, arpegic de sădit: Negrești (Atlas mat. ined.) Răsad de ceapă'
(arpagic) (Atlas harta 192)
7. Allium sativum L. Ai: Negrești, Certeze aiu: (la Mușlea 29)
m: fokhagyma: Huta
8. Alnus glutinosa L. Arin: Certeze, Negrești. „Arinis“ este tovă
rășia dominată de arin. „Corciuri“ se numesc tufișele mici de arin: Certeze.
9. Anagallis arvensis L. Scînteuță (Candrea 52, identificarea ne
sigură).
10. Anemone nemorosa L. Pupegioi: Negrești (Atlas mat. ined.)
11. Anethum graveolens L. Morar: Certeze Mărar Huta, Certezem. Kapor: Huta
12. Antirrhinum majus L. Gura leului: Huta, Certeze m. tătogato: Huta
13. Apium graveolens L. Țelină: Certeze
14. Aquilegia vulgaris L. Căldare (Candrea 48, identificarea nesigură)»
15. Arctium lappa L. Brustan, brustur (Candrea p. 48 sub Lappa,
major)
16. Aristolochia clematitis L. Măru lupului: Negrești (Atlas mat. ined..
Identificarea nesigură).
1. Weigand, G. Szamosch- u. Theiss-Dialecte, VI. Jahresbericht des Institutes,
für rum. Sprache. Leipzig 1899.
2. Barbul J. Az avasvidéki nyelvjàrâs. Budapest 1900.
3. Candrea, I. A. Graiul din Țara Oașului. 1932.
4. Mușlea, I. Cercetări folclorice în Țara Oașului. Cluj 1932
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17. Armoracia (rusticana Gaertn) Lapathifolia Usteri Hrean: Cer
teze, Negrești Hreani (Atlas, h. 191).
18. Artemisia abrotanum L. Lemnuș: Certeze Focșor: (?): Certeze
19. Artemisia annua L. Mîndră: Huța.
20. Artemisia vulgaris L. Mături: Certeze
21. Atriplex hortensis L. m. Fehér laboda: Huta
22. Atropa belladonna L. Mătrăgună (la Mușlea 18 și 52)
23. Beta vulgaris L. var. rubra L. Sfeclă (roșie): Huta
24. Beta vulgaris L. Rîpă (La Candrea 52) Napu, napti (Atlas h. 193)
25. Bidens tripartitus L. Turiță: Certeze
26. Brassica oleracea L. var. capitata L. Curechiu, broazbe: Certeze
Broazda de curechiu (la Mușlea p. 77), varză (cuvînt nou, ici-colo), var.
gcngylodes L. Cărărabe: Huta, Gulii: Certeze, m = karalâbé: Negrești (pe
piață, de la Satu Mare) var. botrytis DC. m. = karfiol: Negrești (pe piață
de la Satu Mare)
27. Bromus secalinus L. Obsigă (Candrea 51, identificarea nesigură)
28. Calendula officinalis L. Tătaiși: Moișeni, Huta. Floare: Certeze
{se face scaldă pentru somn) Flori oșenești: Huta.
29. Callistephus chinensis L. Nees Tătăiși: Certeze, Huta. m. = Öszi
rözsa: Huta.
30. Cannabis sativa L. Cînepă: Negrești (Atlas mat. ined.)
31. Capsicum annuum L. Paprici: Certeze, Negrești, Huta, Moișeni,
Bicsad. Poprica verde: Negrești, (Atl. mat. ined.) Poprica: Certeze, Ardei:
Negrești (pe piață, adus de la Satu Mare). Piparcă iuți: Negrești (adus pe
piață de la Satu Mare) m. = csipös paprika: idem.
32. Carpinus betulus L. Carpin: Certeze
33. Carum carvi L. Chimimöc: (Candrea 49)
34. Castanea sativa Mill. Aghistin (Candrea 48) (Atlas h. 217).
35. Celosia cristata L. m. = Kakastaréj: Huta
36. Centaurea cyanus L. Mneriori: Certeze
37. Centaurium umbellatum Gilib Potrocoțea: Huta—Goroha Potrocea (la Candrea 51)
38. Cerasus avium L. Moench. Cireș oltoan: Certeze, Cireașă albă
(Atlas h. 208) Cires păsăresc: Certeje (din pădure) Cireașă pădurețe
{Atlas h. 209)
39. Chamaenerion angustifolium L. Scop. Bîrsacăn: Huta—Mun
tele Buian
40. Chrysanthemum balsamita L. Călupăr: Certeze, Huta. Călugăr:
Huta. Călubăr (la Candrea p. 48). m. = mârialevél: Huta
41. Chrysanthemum indicum L. m. = Krizantin: Huta
42. Chrysanthemum leucanthemum L. Roman: Huta—Grohota
43. Cichorium intybus L. Scăușet de casă: (Atlas mat. ined. Identi
ficarea nesigură)
44. Citrus limonium Risso Lămîi: Certeze
45. Clematais jakmanni T. Moore Clematis: Certeze
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46. Clematis integrifolia L. Clocoțel (Candrea 49, identificarea
nesigură)
47. Colocynthis citrullus (L.) O. Kuntze; azi Citrullus Ianatus (Thunb.)
Mansf. Dăi: Certeze. Lebenițe: Negrești (Nu se cultivă în regiune, ci se
aduce de la Satu Mare la piață). Diie, lebenițe (Atlas h. 199) Leabeniță:
(Atlas h. 199).
48. Commelina communis L. Cheița raiului: Huța
49. Conium maculatura L. Cucută: Negrești (Atlas mat. ined.)
50. Convolvulus arvensis L. Holbură: Certeze.
51. Convolvulus tricolor L. Cupe (Candrea p. 49). Identificarea
dubioasă.
52. Cornus mas L. Corn: (Atlas h. 603).
53. Cornus sanguinea L. Sînginel: (Candrea p. 52).
54. Corydalis cava L. Schweig, et Körte. Breabăn: Negrești (Atlas
mat. ined.). Breabăn: (Candrea p. 48 sub C. marchalliana, nesigură).
55. Corylus avellana L. Alune (fructele): Negrești. Tufă: (la Can
drea p. 53).
56. Crataegus monogyna Jacq. Păducel: Certeze, Negrești (Atlas
mat. ined.). Cincineze: (fructul): Certeze.
57. Crocus heuffelianus Herb. Brîndușă: Negrești (Atlas mat. ined.
identificarea nesigură).
58. Cucumis melo L. Pepeni (aduși pe piață de la Satu Mare): Ne
grești.
59. Cucumis sativus L. Pepeni rîioși: Certeze și alte sate, Huța (și
la Candrea p. 51). Crastaveți (cuvînt introdus recent). Pepeni rîioși:
Certeze
60. Cucurbita maxima L. Bicitoc: Negrești, Certeze (se cumpără de
la piață) (Atlas h. 198).
61. Cucurbita pepo L. Pepeni: Certeze. Pepene de porci: Huța. Cucurbătă (la Canadrea p. 49). m. = Tök: Huța.
62. Cuscuta epithymum (L.) Murr Intorțel: (Candrea p. 50).
63. Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. Iarba hierelor (Mușlea 101).
64. Cydonia oblonga Mill. Mere gutîi: Huța. Gutîi: Certeze. Măr
gutîiu (Atlas h. 207).
65. Dahlia variabilis (Willd.) Desf. Gheorghină roșie și mierue: Cer
teze, Bicsad. Leordină (Candrea 50).
66. Daucus carota L. Morcoj: Certeze. Morcozi: Certeze.
67. Delphinium consolida L. m. = Szarkalăb: Huța.
68. Dianthus barbatus L. m. = szekfü: Huța.
69. Dianthus caryophyllus L. Garoafe: Certeze (la parochie).
70. Dicentra spectabilis Borkh. Clopoței: Huța m. = Szivărvăny:
Huța.
71. Echinocloe crus-galli (L.) Pali. Beauv. Costrei: Certeza, costreie: Certeze.
72. Fagopyrum dumetorum (L.) Schreb. Numele valabil azi: Bilderdykia dumetorum (L.) Dum.
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73. Fagus silvatica L. ad. F. taurica Popi, vergens; Fag Certeze, Huța.
74. Filipendula vulgaris Moench Anglică: Negrești (Atlas mat. ined).
(Identificarea nesigură).
75. Fragaria moschata Durch Căpșuni: Certeze.
76. Fragaria vesca L. Pomniță: Certeze (și Candrea 51).
77. Fraxinus excelsior L. Frasin: Certeze; Frasin: (Mușlea p. 117);
Fracsîn: (Weigand, p. 20).
78. Fucsia coccinea Ait. Cerceluși: Huța.
79. Galinsoga caracasana (DC) Schultz, și var. hispida (DC.) Recorină: Certeze; Recoină: Certeze; Bosioc de cîmp: Certeze; Băsîiocul cîmpului: Certeze; Răcoină: Certeze; Busuioc sălbatec: Huța.
80. Galium aparine L. Turiță (Candrea p. 53, identificarea nesigură).
81. Galium verum L. Sînziene (Mușlea p. 33).
82. Gentiana pneumonanthe L. Lomănărea: Certeze (Se dă zeamă
de flori la vitele care urinează singe).
83. Geranium macrorrhizum L. Briboi: Certeze.
84. Gladiolus gandavensis hort. m. = Kardvirâg: Huta.
85. Gomphrena globosa L. Pupi: Certeze; Scînteiuță: Moișeni; Ciupuți: Certeze; Flori de iarnă: Certeze, Bicsad; Bumbușcuțe: Huta.
86. Hedera helix L. Iederă: Certeze; Negrești (Atlas mat. ined.).
87. Helianthemum alpestre Jacq. Forestău (Candrea 49), îi bun
cîndui-i sclintit. Identificarea dubioasă.
88. Helianthus annuus L. Ruja, ruji: Certeze și pretutindeni. Floarea
soarelui (se zice mai nou față de străini). Ruja soarelui (la Candrea 52).
Rujă de pe cîmp (Mușlea 119).
89. Helianthus tuberosus L. Picioci curate: Certeze.
90. Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd. Flori de paie: Moișeni
(aduse de curînd de la Satu Mare) m. = Szalmavirăg : Huta.
91. Helleborus purpurascens W. et K. Spînz (Mușlea 101). (Identi
ficarea nu este sigură).
92. Hemerocallis fulva L. Tulipan galben: Certeze. slov. = Lilion
jolți: Huta.
93. Hordeum distichum L. Ordzoaie (Candrea 51, identificarea ne
sigură).
94. Hordeum vulgare L. Uordz: Tîrșolț (Weingand, p. 12.). Ordz (de
primăvară și de toamnă): Negrești (Atlas mat. ined.)
95. Humulus lupulus L. Hameiu (la Mușlea p. 76).
96. Hyoscyamus niger L. Măsălarniță (Candrea 50).
97. Hypericum perforatum L. Iarba sîngelui: Negrești (Atlas mat.
ined.) Identificarea nesigură.
98. Impatiens balsamina L. Păpucichi: Huta.
99. Impatiens noli-tangere L. Slăbănog: Huta—Goroha.
100. Impatiens sultani Hook. fii. m. = cukorvirâg : Huta.
101. Iris germanica L. Tulipan: Huta. Cocvară mnerîi: Negrești (Atlas
mat. ined.) Identificarea dubioasă, slov. = Lilion bila via: Huta.
102. Isatis tinctoria L. Drobșor (Candrea p. 49, identificarea nesigură).
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103. Juglans regia L. Nuc: Certeze, Negrești, Moișeni, Bicsad, Huța.
104. Juncus conglomeratus L. Pipirije: Certeze.
105. Kochia scoparia L. Schrad. Maturi: Bicsad la mănăstire.
106. Lactuca sativa L. Sălată: Certeze. Sălatară: Certeze.
107. Lagenaria vulgaris L. Pepine di-acei de lupău, lupoie, lupouă
(Atlas, h. 200).
108. Leucojum aestivum L. Lüste (Candrea p. 50, identificarea nu
este sigură).
109. Lathyrus vernus (L.) Bernh. Pupegioi (Candrea p. 52, identifi
carea nesigură).
110. Levisticum officinale L. Liuștean: Certeze (se folosește contra
borsucului care ia laptele vacilor.) Leuștean: Certeze. Lieușteanu: Negrești
(Atlas mat. ined.)
111. Ligustrum vulgare L. Lemn cînesc: Negrești (Atlas mat. ined.)
Nesigur.
112. Lilium candidum L. Lilion alb: Huța.
113. Lilium tigrinum Ker-G. Lilion galben: Huța.
114. Linum usitatissimum L. In: Huța; Negrești (Atlas mat. ined.)
m. = Len: Huța.
115. Lonicera caprifolium L. m. = Kâzsiavirâg: Huța.
116. Lysimachia nummularia L. Oloagă: Certeze (iarba fiartă e bună
de boale de picioare „reumatism“).
117. Majorana hortensis Mnch. Măeran: Huța. Măgheran: Certeze.
m. = Majoran: Huța.
118. Malus domestica Borkh. Roșii: Certeze. Boiken: Bicsad la mănăs
tire. „Bătui“: Bicsad. Belle fleur: Bicsad. m. = London pépin: Bicsad;
m. = Nemes sovări: Bicsad; m. = Sovâri: Bicsad; m. = Cormose: Bicsad
și Certeze. Parmen auriu: Bicsad; m. = Tânyéralma: Bicsad; Buzase:
Certeze.
119. Malva crispa L. Floarea zgăibi: Certeze.
120. Malva silvestris L. Nalbă: Negrești (Atlas mat. ined.) Nesigură
identificarea.
121. Matricaria chamomilla L. Romon (Candrea p. 52, identificarea
nesigură).
122. Matricaria inodora L. Tătăiși: Certeze.
123. Matthiola incana (L.) R. Br. Fiolă: Negrești (Atlas mat. ined.)
Micșunele bătute: Certeze. m. = Fehér viola și lila viola: Huța.
124. Medicago sativa L. Luțiarnă (Atlas h. 141).
125. Melilotus officinalis L. Sulfină: Negrești (Atlas mat. ined.).
126. Mentha arvensis L. Mintă: Certeze; Negrești (Atlas mat. ined.)
127. Mentha piperita Huds. Camfor: Certeze.
128. Mirabilis jalapa L. m. = Ejjeli drama: Huța.
129. Molinia coerulea (L.) Moench. Șuvar: Certeze.
130. Morus alba L. Pomnițar: Certeze, Huța (și Atlas h. 216). Mure
(fructul): Huța (și Atlas h. 216).
131. Nardus stricta L. Păr de lup: Huta-Muntele Buian.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

9

Etnobotanicâ din Țara Oașului

257

132. Nicotiana alata Link et O. Regina nopții: Certeze.
133. Nuphar luteum (L.) Smith Grăță: Negrești (Atlas mat. ined.)
134. Ocimum basilicum L. Bosîoc: Certeze și alte sate; Busuioc: Răspîndit; Bosîoc rotund: Certeze (o varietate mai roșcată); Băsîioc: Certeze;
Băsioc: Moișeni; Bosiioace (La Mușlea 51).
135. Origanum vulgare L. Solovîri: Negrești (Atlas mat. ined.)
136. Ornithogalum umbellatum L. Ceapă ciorească: Negrești (Atlas
mat. ined. Identificarea nesigură).
137. Paeonia officinalis L. Rujăbujă: Certeze; Peonie: Huta; Bujor.
Certeze.
138. Panicum miliaceum L. Pasat (Atlas h. 144).
139. Papaver somniferum L. Mac: Huta, Certeze.
140. Pelargonium zonale Ait. m. = Mâlyva: Huta.
141. Persica vulgaris Mill. Persoc: Certeze; Ptersoci: Certeze; Ptersăc: Certeze, Huta; Piersec: Certeze; Tiersăc: (Atlas h. 210).
142. Petroselinum hortense Hoffm. Petrenjel: Certeze; Pătrînjel:
Certeze.
143. Petunia hybrida Hort. Betonie: Certeze.
143. b. Phalaris arundinacea L. var. picta (L.) Nym. Azi: Typhoides
a. (L.) Moench. Iarbă grasă: Certeze, Bicsad (și la Mușlea p. 117).
144. Pharbitis hispida Chois. Numele generic valabil azi: Ipomoea.
Zorele: Certeze (numire recentă), Clopoței: Certeze.
145. Phaseolus cocçineus L. m. = Bombănyia paszuly: Huta.
146. Phaseolus vulgaris L. Mazăre de-a mălaiului: Certeze (= fasole
de par). Mazăre care stă corciu: Certeze (= fasole oloagă); Mazăre bolondă: Certeze; Mazăre cu păstăi: Certeze (și la Mușlea); Madzăre (Mu
șlea 118).
147. Phlox paniculata L. „Bîrsacăn“ : Certeze.
148. Phragmites communis L. Trestie: Negrești (Atlas mat. ined.)
149. Picea excelsa (Lam.) Link (Picea abies (L.) Karst) Molid: Certeze
(cultivat, și la munte spre Maramureș).
150. Pirus comunis L. Varietăți: Pere lunguțe: Cămărzana (alungite
mici), Pere galbene: Certeze (rotunde, mici), Pere roșii la niez: Cămăr
zana, Certeze, Pere cădărești: Călinești (galbene, rotunde).
151. Pisum arvense L. Borșău: Huta; m. = Cukorborsô: Huta.
152. Plantago major L. Plotanger: Certeze, Plătanger, plătangen, plătangină (la Candrea p. 51).
153. Plantago media L. Frunză de patlanjer: Certeze.
154. Polygonum aviculare L. Troscoțăl: Negrești (Atlas mat. ined.
nesigură identificarea).
155. Polygonum lapathifolium L. și P. persicaria L. Iarbă amară:
Certeze; Iarbă roșie: Certeze.
156. Polygonum orientale L. Nasul curcanului: Negrești (un singur
exemplar în regiune).
157. Polypodium vulgare L. Fericuță (Candrea 49, identificarea ne
sigură).
17 — Anuarul Muzeului etnografic
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158. Polyporus sp. Beliguț: Certeze (pe fag).
159. Populus tremula L. Plop (la Mușlea 51); Plopu (Atlas h. 605).
160. Portulaca grandiflora Hook. Portulachie: Certeze; Floare de ni
sip: Certeze.
161. Potentilla tormentilia Neck Sclipăț (Mușlea p. 119); Sclipeț:
(Candrea 52).
162. Primula officinalis Hill. Cizma cucului (Candrea p. 49, identi
ficarea nesigură, sub P. veris).
163. Prunus domestica L. var. Bistrițene Prune măstrețe: Negrești,
Prune bistreț: Certeze, Prune mestrete: Certeze.
164. Prunus insititia L. Prune bătușele: Negrești.
165. Pteridium aquilinum L. Kuhn Ferigă: Huța, Certeze, Ferice (Can
drea p. 49, identificat greșit cu Dryopteris thelypteris).
166. Quercus robur L. Străjer: Certeze, Gôron: Certeze, Goronaș: Cer
teze, Stejar (Weigand, l.c., p. 20), Terș (Candrea p. 52) se numește tufișul
de goruni.
167. Ranunculus acer L. și R. repens L. Leuștean broștesc: Certeze
(face rană o beșică, dacă se freacă cu sare).
168. Raphanus sativus L. Rădiți: Certeze.
169. Reseda odorata L. Răzedă: Certeze.
170. Rhamnus frangula L. Pîncănel: Certeze.
171. Rhinanthus maior Ehrh. Clocotis (Candrea 49, identificarea ne
sigură).
172. Ribes grossularia L. Cozméte: Negrești (Atlas mat. ined.)
173. Ricinus communis L. Ricin: Certeze.
174. Robinia pseudoacacia L. Acaț: Pretutindeni (la Barbul), Certeze
175. Rosa alba L. Trandafir: Certeze.
176. Rosa cențifolia L. Flori de rug: Certeze, Rug: Certeze (nu se
cunoaște „trandafir“), Căcădări:' Negrești (fructul de la diverse Rosa —
sp. în Atlas mat. ined.)
177. Rosmarinus officinalis L. Rozmalin: Huța.
178. Rubus sp. Rug de mure: Certeze, Mure negre (fructele): Certeze.
179. Rubus idaeus L. Smeură: pretutindeni.
180. Rudbeckia laciniata L. fl. pleno Gheorghina galbină: Certeze,
Leordini galbeni: Moișeni, Ruji galbine: Certeze, Flori galbine: Certeze.
181. Rumex acetosa L. Măcriș (la Mușlea 19); Negrești (Atlas mat. ined.)
182. Rumex conglomeratus Murr. Brüsten, frunză de brustan: Certeze.
183. Rumex crispus L. Steghie și stezie (Candrea 52, nesigur), Stedîie: Negrești (Atlas mat. ined.) nesigur.
184. Salix cinerea L. Loză: Negrești.
185. Salix purpurea L. Loză: Negrești
186. Salix alba L. Răchită: Certeze, Rătcită: rățită (la Candrea 52).
187. Salix babylonica L. Răchită supărată (Atlas h. 600).
188. Salix capraea L. Loză: Negrești (Atlas mat. ined.)
189. Salvia glutinosa L. Meduneț: Huța—Grohota.
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190. Sambucus ebulus L. Bozie: Negrești (Atlas mat. ined.)
191. Sambucus nigra L. Soace (la Mușlea 51).
192. Satureja hortensis L. Cimbru: Certeze, Huța.
193. Scilla bifolia L. Mneriori (Candrea 51).
194. Schoenoplectus lacustris L. Palia Sptică: Negrești (Atlas mat.
ined.) Identificarea nesigură.
195. Scrophularia nodosa L. Frundză de iarbă ra: Negrești (Atlas mat.
ined. Identificarea dubioasă.)
196. Secale cereale L. Săcară: Negrești (Atlas mat. ined.)
197. Setaria viridis L. P. Beauv. Mohor: Certeze.
198. Solanum lycopersicum L. (Sinonim: Lycopersicum esculentum,
numire valabilă azi). Porodici: în toată regiunea.
199. Solanum melongena L. Vinete: Certeze.
200. Solanum tuberosum L. Picioici: pretutindeni în Țara Oașului
(și Mușlea 118), Piciouci: Certeze (albe și roșii), Cloște (la Candrea p. 49).
m. = Krumpli (nyări rözsa): Huța, m. = Fehér krumpli: Negrești (pe piață,
adus de la Satu Mare).
201. Sonchus arvensis L. Soai: Certeze.
202. Symphytum officinale L. Iarba lui Tatin: Certeze.
203. Syringa vulgaris L. Mălin: Certeze, Crimolin: Huța, slov. = orgoană: Huța.
204. Tagetes erecta L. Flori galbine: Certeze, Buzduci: Huța, Certeze,
m. = Büdöske: Huța.
205. Tagetes patula L. Flori tărcăcioare: Certeze, Bicsad, Huța, Flori
galbene negruțe: Moișeni.
206. Taraxacum officinale Web. Flori galbene: Certeze.
207. Tilia cordata Mill. Tei: Certeze.
208. Trifolium arvense L. Mîțe: Certeze, Mîțuca di iarbă: Negrești
(Atlas mat. ined.)
209. Trifolium pratense L. Luhăr: Certeze (trifoiul semănat), Luhăr
(la Candrea p. 50, Atlas, harta 139), Trifoi (Atlas h. 139), Luheriște se
numesc culturile de trifoi (Atlas h. 140).
210. Trifolium repens L. Trifoi sălbatec: Certeze.
211. Triticum monococcum L. Alac: Negrești (Atlas mat. ined.)
212. Triticum vulgare L. Grîu: Certeze (și Atlas).
213. Trollius europaeus L. Bulbuc de cîmp, bulbuci (Atlas mat. ined.)
(Identificarea indoielnică).
214. Tussilago farfara L. Podbal: Huța și la munte, Polbal (la Can
drea p. 51).
215. Ulmus campestris L. (em. Huds.) Ulm: Certeze.
216. Valeriana officinalis L. Odolian: Negrești (Atlas mat. ined.)
217. Veratrum album L. Steregoaia: Certeze (se spală vitele cu zeamă
de frunze contra păduchilor).
218. Verbena hybrida Voss. Verbine: Certeze.
219. Veronica beccabunga L. Bobornic: Negrești (Atlas mat. ined.)
Identificarea îndoielnică.
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220. Vicia sativa L. Mădzărice (Candrea 50), Beechenu (Atlas h. 143).
221. Vinca minor L. Bărbînoc: Certeze (și Mușlea 37).
222. Vitis vinifera L. Heighiu (la Candrea 50), hed’ (Atlas h. 224),
Heghi: Certeze, Negrești (orice viță cultivată la „tîrnațul“ tuturor caselor
se numește astfel), Lărăușcă, rărăușcă, rălăușcă, lărăușcă, laurușcă (la Can
drea 50), Struguri albi: Certeze, m. — Delevâri: Huta.
223. Zea mays L. Mălaiu: Certeze și pretutindeni în Țara Oașului (La
Barbul p. 66; la Mușlea p. 118; Atlas harta 92), „Tocană“ se numește mă
măliga, Cucurudz got (stiuletele știrb): Negrești (Atlas mat. ined.)
224. Zinnia elegans Jacq. Cheița raiului: Moișeni, Doamne: Certeze,
Domnișoare: Certeze.
225. Xanthium spinosum L. Pălămidă: Huta.

IV. GLOSARUL ALFABETIC AL NUMIRILOR POPULARE
Numărul indică numărul plantei din enumerație

a) Românești:

acaț 174
adistine 34
aghistin 34
aglică 74
ai 7
aiu 7
alac 211
alune 55
arin 5
ariniș 8
bărbînoc 221
băsioc 134
băsîioc 134
băsîiocul cîmpului 79
beechen 220
beligut 158
betonie 143
bicitoc 60
birsacăn 39, 147
bobornic 219
borșău 151
bosiioace 134
bosioc de cîmp 79
bosîoc 134
bosîoc rotund 134
bozîe 190

brad 1
breabăn 54
briboi 83
brîndușă 57
broazbe 26
broazda de curechiu 26
brustan 15, 182
bujor 137
brustur 15
bulbuc de cîmp, bulbuci 213
bumbușcuțe 85
busuioc 134
busuioc sălbatec 79
buzduci 204
căcădări176
camfor 127
carpin 32
căldare 14
călubăr 40
călupăr 40
călugăr 40
căpșuni 75
cărărabe 26
ceapă 6
ceapă dorească 136
cerceluși 78
cheița raiului 48, 224
chimimoc 33
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ciuputi 95
cizma cucului 162
cînepă 29
clematis 45
clocotis 171
clocoțel 46
clopoței 70, 144
cloște 200
coada șoricelului 5
cocvara mnerîi 101
corciuri 8
corn 52
cozmete 172
costrei 71
costreie 71
castraveți 59
crimolin 203
cucurbătă 61
cucută 49
cucurudz got 223
cupe 51
curechiu 26
diie, dîi 47
doamne 224
domnișoare 224
drobsor 102
fag 72
ferice 165
fericuță 157
ferigă 165
fiolă 23
floare 28
floare de nisip 160
floarea soarelui 88
floarea zgăibii 119
flori de iarnă 85
flori de pae 90
flori de rug 176
flori galbene 180, 206
flori galbene negruțe 205
flori galbine 180, 204
flori oșenești 28
flori tărcăcioare 205
focșor 10
forostău 87
fracsîn 77

frasin 77
frasin 77
frundză de iarbă ra 195
frunză de brustan 182
frunză de patlanjer 153
gheorghina galbină 180
garoafe 69
gheorghină 65
goron 166
goronaș 166
grdță 133
grîu 147
gulii 26
gutîi 64
hajmă 6
hameiu 95
hed 222
heghi 222
heighiu 222
holbură 50
holbură sălbatecă 72
hrean 17
hreani 17
iarbă lui Tatin 202
iarba hierelor 63
iarba sîngelui 97
iarbă amară 155
iarbă grasă 143 b.
iarbă roșie 155
iederă 86
in 114
intorțel 62
lămîi 44
lărăușcă 222
leabeniță 47
lebenițe 47
lemn cînesc 111
lemnuș 18
leordină 65
leordini galbeni 180
leurușcă 222
leuștean 110
leuștean broștesc 167
lieuștean 110
lilion alb 112
lilion galben 113
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liuștean 110
lomănărea 82
loză 188
luhăr 209
luher 209
luheriște 209
lupoie 107
lupouă 107
luște 108
luțiarnă 124
mac 139
madzăra 146
măcriș 181
mazăre bolondă 146
mazăre care stă corciu 146
mazăre cu păstăi 146
mazăre de-a mălaiului 146
mădzărice 220
măeran 117
măgheran 117
mălaiu 223
măliu 203
măr gutîiu 64
mărar 11
măru lupului 16
măsălarniță 96
mătrăgună 22
mături 20, 105
meduneț 189
mere gutîi 64
mere, varietăți 118
micșunele bătute 123
mintă 126
mîndră 19
mițe 208
mîțuca di iarbă 208
mneriori 36, 193
molid 149
morar 11
mohor 197
morcoj 66
morcozi 66
mure 130
nalbă 120
napu, napti 24
nasul curcanului 156

nedină 4
nuc 103
obsîgă 27
odolian 216
oloagă 116
crdz 94
ordzoaie 93
paltin 2
paprici 31
păducel 56
pălămidă 225
păpucichi 98
păr de lup 131
pasat 138
pătrînjel 142
peonie 137
pepene de porci 61
pepeni 58, 61, 40
pepeni rîioși 59
pepine di-acei de lupău 107
pere cădărești 150
pere galbene 150
pere lunguțe 150
pere roșii la miez 150
persoc 151
petrenjel 142
picioici 200
picioci curate 89
piciouci 200
piersec 141
piparcă iuți 31
pipiriji 104
pîncănel 170
plătangen 152
plătanger 152
plătangină 152
plop 159
plopu 159
plotanger 152
pödbal 214
polbal 214
poprica 31
poprica verdie 31
porodici 198
pomnițar 130
pomnițe 76
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portulachie 160
potrocea 37
potrocoțea 37
prune bătușele 164
prune bistrăț 163
prune mestréte 163
prune măstrete 163
ptersâc 141
ptersoci 141
ptir 3
pupegioi 109, 10
pupi 85
răchită 186
răchită supărată 187
răcoină 79
rădiți 168
rălăuscă 222
rărăuscă 222
răsad de ceapă 6
rătcită 187
rățită 187
recorină 79
regina nopții 132
rézedà 169
ricin 173
rîpă 24
rocoină 79
roman 42
romon 121
rozmalin 177
rug 176
rug de mure 178
rujă, ruji 88
rujăbujă 137
rujă de pe cîmp 88
ruji galbine 180
ruja soarelui 88
săcară 196
scai 201
scăiușeț de casă 43
scînteiuța 85
scînteuță 9
sclipăt 161
sclipet 161
sfeclă 23
sînginel 53

sînziene 81
slăbănog 99
smeură 179
soace 191
solovîrf 135
spînz 91
sptică 194
stedîie 183
stejar 166
steregoaia 217
stezie 183
străjer 164
struguri albi 222
sulfină 125
șălată 106
șălatră 106
șteghie 183
șuvar 129
tătăiși 28, 29, 122
tei 207
terș 166
tiersăc 141
tocană 223
trandafir 175
trestie 148
trifoi 209
trifoi sălbatec 210
troscoțăl 154
tulipan 101
tulipan galben 92
tufă 55
turiță 25, 80
țelină 13
ulm 215
uordz 94
varză 26
verbine 218
vinete 199
zorele 144.
b) maghiare
Ananâsz 58
Bombănyai paszuly 145
büdöske 204
cserhaju 58
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mălyva 140
mârialevél 40
nemeș sovâri 118
nyâri krumpli 200
öszi rözsa 29
rözsa krumpli 200
söväri 118
szalmavirâg 90
szaporahagyma 6
szarkalâb 67
szekfü 68
szivvirâg 70
tânyéralma 118
tatogatö 12
tök 61

csipös paprika 31
cukorborsö 151
cukorvirâg 100
delevâri 222
éjjeli dama 128
fehérlaboda 21
fehér krumpli 200
fehér viola 123
fokhagyma 7
kalarâbé 26
kapor 11
kardvirâg 84
karfiol 26
kăzsia virăg 115
kokastaréj 35
krizantin 41
krumpli 200
len 114
lila viola 123
london pepin 118
majorăn 117

c) Slovace
Lilion bilavia 101
lilion jolti 92
orgoană 203.

Ajtexandpy Bop3a, Kjiyatc.

9TH0B0TAHII DECHUE HCCJIEßOBAHHH B IJAPA OAIHyjiyH,
B PyMblHHH
(KpaTKoe coflepjKaHHe)
Tau
Ha3HBaeMaH
„Lțapa
Oainyjiyü”
hbjihctch
reorpa^naecKH
yegnHeHHMM paüoHOM, HaxogaignMCH b ceBepo-BOCTOHHOü nacTH PyMbiHMH, Ha rpaHnpe c Cobctckhm Gok)30m, rpaHnnacbc MapaMypemoM n
paBHHHoiî peKH Thccm. 9To-6acceiiH b 204 MeTpa bmcotbi, oKpyjKeHHbift
ByjIKaHHHeCKHMH TpeTHHHHMH MaCCHBaMH BMCOTOÖ B 800—1100 MeTpOB, C
OegHOÜ nO,H3OJIHCTOH nOHBOÖ, HMeiOIgHH MHOrO KHCJIOTHblX pOßHHKOB.
3Ba Bena TOMy Ha3ag 3Ta „CTpaHa” GbiJia nou pura nyßoBbiMH jiecaMii,
B KOTOpHX HaXOgHJIHCb 16 flepeBeHb, C npHMMTHBHMM CeJIbCKlIM XO3HÖCTBOM,
cagOBogCTBOM h CKOTOBOgcTBOM. EcTecTBeHHaH pacTHTCJiBHOCTB 3Toro paiioHa
cocTOHT H3 TH(|)opeHO3OB Quercetali roboris — petreae H3 rpynnu Moliretalia Arrhenatheretalli; xojimh HaxogHTCH b KJiHMaTe GynoBbix ponț c
SojIOTHCTHMH MeCTaMH CO CnepHtjtH’IHOÖ paCTHTeJIBHOCTBK), a K rpaHHIțe
Mapaiwypema — b KJinMaTe oGbiKHOBeHHoii ejiii. OnopncTHHecKH oneHb
MHTepecHo ninpoKoe pacnpocTpaHeHne ceBepo-aMcpHKaHCKHX agBeHTHBHHtx
pacTeHnö Erigeron annuus, E. canadensis, Iuncus macer h Echinocystis
lobata
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PyMHHCKoe HacejieHHe 3Toro OTgajicHHoro yrjia cTpaHH ohchb jjpeBHe;
apxaHHHH ero 3THorpa$HH h oSunan, H3hk (nccjiegOBaHHbiö Bapßyjieft
BefiraHflOM, KaHApeö h Myinjin), a TaKîKC h ero 3Hamie o pacTemiHx h hx
Ha3BaHHHx. 9th Ha3BaHHH BKJHoneHu b npnnoîKeHHMiî cnncon, conepjKanmii 233 po^a cnoHTaHHbix h BHpanțeHHHX pacïeHHH. 9th Ha3BaHHH
6jih3kh k Ha3BaHHHM pacTemiö b MapaMypeine h npoHBJiHiOT b 6ojn>niHHCTBe
cjiynaeB jiaTHHCKHfi jțyx H3biKa. TanoBbi Ha3BamiH „KypKyösTa”, orypițu — ”neneHi> phiënib”, TyTOBoe jțepeBO — ’’noMHHițap”, a ero HrojțM
— ,,Mype”. Bojiee HOBbie obohjh (napTO^eJib, nepițbi, iiOMiiflopbi) Mano
BbipanțHBaiOTCH 3g6Cb H HOCHT Ha3BaHHH, 3aHMCTBOBaHHbie OT BeHrpoB
H3 CaTyji Mape, KOTopwe npHB03HT Tanne obohjh Ha 6a3ap. OîcycTByioT
CTapuc jieKapcTBeHHbie TpaBbi Artenisia alrotanum h Salvia officinalis, a
Cateridula officinalis HasbiBacTCH npocTO ,,hbctok”. II3 ôojiee hobmx
opHaMeHTajibHbix ijbotob pacnpocTpaHeHM Tagetes, Gomphrena, h Rudbecki
ho 6e3 ycTaHOBJieHHoro HapoflHoro HasBaHHH. ÜOBCiony OTcyTCTByioT Cos
mos h Calliopsis, a ocTajibHbie hbötm oneHb pejțKH h He mmgtot ențe
cooBeTCByioiqero Ha3BamiH.

Alexandru Borza, Cluj

ETHNOBOTANISCHE FORSCHUNGEN IM GEBIET
„ȚARA OAȘULUI“
(Auszug)
„Țara Oașului“ wird ein nordöstlich gelegenes Randgebiet Rumäniens
an der Grenze mit der Sowjetunion und in der Nachbarschaft der Maramuresch-Senke und der Theissebene genannt. Das 204 m hohe Becken ist
von terziärem Eruptivgestein (800—1100 m hoch) umgeben, der Boden
ist arm und ausgelaugt (Podsolboden), er enthält viele Sauerwasserquel
len. Bis vor etwa 200 Jahren war diese Gegend von Eichenwäldern be
deckt,. in denen sich 16 Gemeinden eingenistet hatten und von primitivem
Ackerbau, Obstbau und von der Schafzucht lebten. Die natürliche Vege
tation setzt sich aus Phytozänosen der Quecercetalia roboris-petreae der
Molimetalia und Arrhenathere talia zusammen; die Berge liegen in der
Buchenwaldzone und schliessen Moorlichtungen ein; an der Grenze zur
Maramureș befinden sich Ahornwälder.
Die Flora ist interessant durch die weite Verbreitung der aus Nord
amerika stammenden Pflanzen: Frigeron annuus, Frigeron canadensis,
Juncus macer und Echinocystis lobata.
Die rumänische Bevölkerung dieses Landstriches ist uralt, ebenso wie
ihre Volkskunst, ihre Bräuche und die Mundart (diese wurde von Barbul,
Weigand, Candrea und Mușlea erforscht); althergebracht sind auch die
Benennungen und die Kenntnisse, die sich auf Pflanzen beziehen. Die
Benennungen sind in der beiliegenden Liste enthalten, welche 233 Arten
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wildwachsender und Kulturpflanzen umfasst. Die Namen sind denen aus
der Maramureș sehr ähnlich und sind ein sprechendes Beispiel für den
lateinischen Geist der Sprache: die Kürbisse heissen „curcubätä“, die
Gurken „pepeni rîioși“, der Maulbeerbaum „pomnițar“, seine Früchte
„mure“. Neuere Gemüsearten (wie Kartoffeln, Paprika und Tomaten)
werden kaum angebaut und ihre Namen sind von den Ungarn aus SatuMare übernommen, weil diese sie auf den Markt brachten. Es fehlen die
alten Heilpflanzen Artemisia abrotanum und Salvia officinalis während
Calendula officinalis einfach „floare“ (Blume) genannt wird. Von den
neueren Zierpflanzen sind Tagetes, Gompherena und Rudbeckia, die bei
den letzten aber ohne bestimmten Namen sehr verbreitet. Die Cosmos
und Calliopsis fehlen überall, die restlichen sind sehr selten und noch
nicht benannt.
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Teodor Onișor, Cluj

ROMULUS VUIA
(28 ianuarie 1887—2 iulie 1963)
Știința noastră, prin moartea profesorului Romulus Vuia, a pierdut
pe unul din pionierii etnografiei și muzeografiei etnografice românești.
El a fost organizatorul și primul director al Muzeului etnografic al Tran
silvaniei din Cluj, precum și primul profesor de etnografie în învățămîntul superior românesc.
Prin activitatea desfășurată de el în cadrul Institutului de geografie al
Universității din Cluj, sub directa îndrumare a profesorului Gh. Vîlsan,
ca și prin majoritatea lucrărilor publicate, R. Vuia merită și atenția geo
grafilor noștri.
In paginile ce urmează ne propunem să prezentăm, sumar, momen
tele mai importante din viața și activitatea lui R. Vuia, care, în mare,
se pot împărți în trei etape: prima, a studiilor și formării sale științifice,
urmată de etapa în care crează și conduce Muzeul etnografic din Cluj, îm
binată, un timp, cu cea de asistent la Institutul de geografie al Universi
tății și apoi de profesor de etnografie și folclor la aceeași Universitate,
încheierea vieții și activității lui are loc după pensionare, la București,
această ultimă etapă caracterizîndu-se, ca și cele anterioare, printr-o in
tensă muncă de organizare, de cercetări pe teren și de elaborare a unor
valoroase lucrări etnografice de detaliu și de sinteză.
Datele biografice de care dispunem, mai ales pentru perioada copi
lăriei și a studiilor lui R. Vuia, sînt foarte puține. în legătură cu această
problemă, cu mai multe ocazii, l-am rugat să ne împărtășească, într-o
formă oarecare, amănunte mai ales despre perioada studiilor sale supe
rioare. Solicitât și de alții, în ultimii ani, și-a dedicat o parte din timp
scrierii amintirilor. Cît și ce a reușit să scrie n-am putut afla.
Romulus Vuia se trage dintr-o veche familie de intelectuali bănă
țeni. Adeseori ne vorbea despre înaintași cunoscuți, ca profesorul Constan
tin Diaconovici-Loga, autorul unei bune gramatici românești, a mai mul
tor manuale didactice și lucrări istorice de valoare. Un nepot al acestuia,
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Iuliu Vuia, a ajuns și el profesor și istoric al școlilor și instituțiilor
bănățene.1
Romulus Vuia a fost fiul lui Iuliu Vuia și al Eugeniei Vuia, născută
Sînzian, și ea învățătoare apreciată pentru calitățile pedagogice. El s-a
născut la 28 ianuarie 1887 în fruntașa comună Comloșu-Mare, raionul
Jimbolia. A învățat la Orăștie (primele clase de liceu) ■— apoi la Timi
șoara (școala normală). Studiile superioare și le-a făcut la Budapesta,
între 1907 și 1910, unde a obținut diploma de profesor, eliberată de Școala
normală superioară.
în timpul studiilor are ocazia să lucreze în Muzeul etnografic din
Budapesta, fiind atras, încă din aceea perioadă, de probleme etnografice
și muzeografice.
In anul 1910, după terminarea studiilor, deși a fost numit profesor
la Hațeg, a plecat la Berlin pentru specializare. Acolo, într-un mediu
științific deosebit, urmează, între 1910 și 1914, cursurile și seminariile de
etnografie și antropologie ale profesorului Felix von Luschan de la Uni
versitate, făcînd totodată și lucrări practice în Museum für Völkerkunde.
Tot în 1910 devine membru al Societății de antropologie, etnologie și
preistorie din Berlin. Menționăm aici faptul deosebit de important pentru
viitorul științei noastre, că peste un an, în 1911 și 1912, vom întîlni la.
studii în același oraș și la același profesor Luschan (și la alții, ca Albrecht
Penck etc.) pe viitorul animator al etnografiei George Vîlsan.2
In acea vreme etnografii și muzeografii berlinezi se pregăteau pentru
mari expediții în Africa sau în ținuturile îndepărtate ale arhipelagului
indonezian. Tînărul etnograf R. Vuia, alături de ceilalți colegi de la Mu
zeul etnografic din Berlin, s-a pregătit pentru plecarea într-una din aceste
mari expediții de explorare, înclinînd la un moment dat pentru partici
parea la cercetarea Noii Guinee, unde lucrase, cu atîta răsunător succes,
marele etnograf și antropolog rus N. Mikluho—Maklai, dar unde mai erau
încă multe ținuturi de „descoperit“ și probleme de dezlegat pentru colo
nialiștii germani, care puseseră stăpînire pe o parte din marea insulă
malaieză.3
1 Din aceeași familie s-a ridicat cunoscutul inventator român Traian Vuia.
2 Vezi T. Onișor, Activitatea lui George Vîlsan în perioada formării sale știin
țifice, în „Studia Univ. Babes-Bolyai — Seria geologie-geografie“, Cluj, 1963, fasc. 2
p. 127.
3 Emanoil Bucuța, care a studiat și el etnografia la Berlin cam în aceiași ani
cu Vîlsan, Vuia și alții, scria, după mai bine de trei decenii, despre atmosfera din
jurul profesorului F. von Luschan: „...poate că am fost la același dascăl, numai
la iugoslavul cu barbă albă rotundă, Luschan. Făcea etnografie, știință adunată
din cărți în biblioteci, dar pusă la un loc mai ales din călătorii și din străbaterea
de adevărat explorator a continentelor. Avea descrierea vie și n-am decît să închid
ochii și să chem în minte acele ceasuri din sala din curte de sub tei, care arăta mai
mult a campament colonial decît a anexă de universitate imperială, ca să mă simt
din nou cu luntrea pe Zambez și ocolind vîrtejurile, cu un negru gol și luător
aminte alături, cu o prăjină lungă în mînă și cu Luschan însuși cu o pălărie cît o
roată de car în cap“ (E. Bucuța, George Vîlsan după 10 ani, București 1945 p. 21).

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

3

Romulus Vuia

271

Nu cunoaștem împrejurările care i-au schimbat însă acest plan. în
loc să ia drumul Orientului îndepărtat R. Vuia se întoarce acasă, la Hațeg,
unde încă în 1910, cum am arătat, fusese numit profesor la Școala medie
și superioară de comerț, la care a funcționat pînă în 1919.

Fig. 1. Romulus Vuia

Mult mai tîrziu, ca profesor la Universitate, ori în convorbirile pe care
le avea cu tinerii lui colaboratori de la muzeu, cînd găsea ocazia potrivită,
mărturisea că nu regretă de loc faptul că n-a luat drumul marilor explo
rări și că s-a întors în patrie, unde erau atîtea de făcut. (107, p. 3.)
* 4
* Cifrele din paranteză trimit la bibliografia de la sfîrșitul lucrării noastre.
4 Această comparație a situației cercetărilor etnografice de la noi cu cele din
Africa o face, cam în același timp și contemporanul său G. Vîlsan. In conferința,
intitulată semnificativ, Datoriile noastre etnografice, ținută de Vîlsan la Berlin în
1911, acesta caracterizează, cu multă competență, considerația acordată etnografiei
în țările Europei centrale, ca și la popoarele din jurul nostru, care toate aveau
începuturi serioase de etnografie și de muzee etnografice, întemeiate de mult timp.
La noi, pe atunci, spunea Vîlsan, cuvîntul etnografie se auzea destul de rar...
(118, p. 4).
Răspunzînd parcă încercărilor prin care treceau pe atunci și alți tineri etno
grafi ce studiau în marile centre vest-europene, G. Vîlsan arată că nu noi românii
sîntem chemați să dăm cele mai bune explicări asupra popoarelor Polineziei sau
ale celor din centrul Africei: „ ... noi, zicea Vîlsan, lăsînd grijii Apusului cu pose-
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Nu putem trece peste această perioadă de formare științifică a lui
R. Vuia, ca și a celorlalți tineri români care au frecventat pe atunci șco
lile Berlinului (G. Vîlsan, C. Brătescu, Em. Bucuța), fără să subliniem că
la toți, fără excepție, s-au resimțit, în activitatea lor ulterioară, influen
țele curentelor ce dominau în știința burgheză apuseană. Nu este locul
aici și nici scopul articolului nostru să dezvolte această problemă.*5 Men
ționăm doar că R. Vuia, ca și G. Vîlsan, și-a însușit și a promovat punctul
de vedere al arhaismului culturii țărănești, neglijînd rolul social și cul
tural al clasei noastre muncitoare. Această concepție s-a reflectat mai
tîrziu în întreaga activitate a etnografilor clujeni care au „luptat“ pentru
păstrarea și reînnoirea civilizației noastre „rurale“, a portului, obiceiuri
lor, cîntecelor și dansurilor populare strămoșești.
Timp de 10 ani, ca student și cît a funcționat ca profesor la Hațeg,
R. Vuia a avut ocazia să-și pună în practică gîndurile și îndemnurile de
„explorator“. Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor din apropiere sînt
adevărate comori etnografice, unele dintre cele mai fermecătoare regiuni
ale țării,6 în care s-a păstrat una dintre cele mai originale și profund
arhaice civilizații populare din țara noastră. Nu e de mirare că aici, pe
înălțimi, și-au ales capitalele lor atît dacii lui Decebal — la marginea de
răsărit, cît și romanii lui Traian — la marginea dinspre apus.
Intre anii 1910 și 1914 mai ales, dar și mai tîrziu, pînă către sfîrșitul
vieții, R. Vuia a cutreerat în nenumărați ani, toate satele din Țara Hațe
gului și Regiunea Pădurenilor, cu scopul de a aduna material pentru o
monografie etnografică a acelor ținuturi. Asupra acestei probleme vom
mai reveni, acum menționăm doar că rezultatele primelor sale cercetări
au fost închegate într-o voluminoasă lucrare, în care a prelucrat, într-o
primă formă, bogatul și interesantul material etnografic și folcloric adunat
de el personal de pe teren.
Aici, în Hațeg, a descoperit R. Vuia, în 1912, împletitul cu bețe la
români, o tehnică deosebit de veche de țesut brîie, cunoscută încă din
antichitate, de egipteni. O prezintă în extensiunea ei geografică, cu varian
tele cunoscute, în prima lui lucrare științifică, întitulată Flechterei mit
Stäbchen bei dem Rumänen, (1) care-1 consacră de pe atunci ca pe un
etnograf de seamă. Cercetări ulterioare au dovedit că tehnica împletitului
siuni să descurce ființa neamurilor sălbatice, să descurcăm ființa etnică actuală și
trecută a poporului românesc, în unele privințe mai necunoscut decît popoarele
din centrul Africei..în țara noastră, „întinsă și misterioasă“, „plină de sur
prinderi etnografice“, este destul loc pentru expediții, din cuprinsul lor se poate
umple nu numai un muzeu și de aici poate ieși multă știință etnografică. Un studiu
sistematic de etnografie asupra tuturor milioanelor de români, ar putea scoate Ia
iveală multe lucruri surprinzătorae.“ (118, p. 8, 12—14, 19. V. și T. Morariu,
G. Vîlsan — un mare geograf român. București, 1956, p. 24—28).
5 Ea a făcut obiectul a două articole semnate de I. Vlăduțiu, (120 și 121).
6 într-o conferință publică ținută mai tîrziu (în 1945), R. Vuia vorbește despre
... „O minune etnografică: Regiunea Pădurenilor“.
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cu bețe este nu numai prima etapă în evoluția tehnicii țesuțului, cum
susținea Vuia, ci, în cadrul acesteia este forma primitivă, inițială.7
Redactarea în prima formă a monografiei privitoare la Țara Hațe
gului și Regiunea Pădurenilor a pregătit, cum vom vedea, încheierea pri
mei etape, de tinerețe și de formare științifică, a vieții și activității pro
fesorului R. Vuia și, prin urmările pe care le-a avut, a marcat intrarea
într-o etapă nouă, plină de surprize, de mari încercări și de importante
realizări.
Nu cunoaștem amănunte despre felul cum a lucrat R. Vuia această
monografie, dar „modele“ existau suficiente în literatura vremii, mai ales
în limbi străine. Atunci și-a întocmit și profesorul Victor Păcală cunos
cuta sa monografie despre comuna Rășinari din apropierea Sibiului (1915).
în orice caz, cum rezultă dintr-o apreciere a lui G. Vîlsan, proaspăt numit
(1919) la Universitatea din Cluj, ca director al Institutului de geografie
și profesor de geografie generală, lucrarea lui R. Vuia a făcut o impresie
excelentă.8
Subliniem că întîlnirea dintre cei doi tineri profesori, (Vîlsan era
doar cu 2 ani mai în vîrstă), a fost un moment hotărîtor, mai ales pentru
drumul nou pe care l-a luat de la acea dată viața și activitatea didactică
și științifică a lui R. Vuia. Cum rezultă din nota citată mai sus, G. Vîlsan
a apreciat calitățile științifice ale lucrării prezentate de R. Vuia și, ca
urmare imediată, l-a numit, pe data de 1 octombrie 1920, în postul de
asistent la Institutul de geografie de la Universitatea din Cluj.9
In noua calitate, de asistent, are posibilitatea să audieze admirabilele
cursuri ale profesorului G. Vîlsan, iar în semestrul al doilea al anului șco
lar 1920—1921, o serie de cursuri ale profesorului francez Emmanuel de
Martonne de la Sorbonne—Paris, ținute atît pentru studenții mai înain
tați, care urmau geografia la Cluj, cît și pentru profesorii de geografie
de la liceele din țară și chiar pentru profesorii universităților. Pe lîngă
cursurile speciale de geografie, cu aplicații practice pe teren, Emmanuel
de Martonne a mai ținut atunci și un curs public despre Franța, audiat
de un mare număr de intelectuali.
‘ Ema Markova, Po stopach Krosienok, în „Slovensky Narodopis“, 1957, V,
nr. 1, p. 47—84.
8 într-un referat, datat 15 iulie 1920, prof. G. Vîlsan se exprima astfel despre
această lucrare: „Dl. profesor Romul Vuia mi-a prezentat spre apreciere, un
studiu asupra Țării Hațegului, din punct de vedere etnografic. Lucrarea are forma
unei descrieri etnografice științifice. Ea cuprinde un vast material original, adunat
timp de mai mulți ani, înregistrat cu exactitate și controlat și este însoțit de nume
roase desenuri bune și fotografii admirabile. Insist asupra rigoarei științifice cu
care a fost adunat atît materialul etnografic, cît și textele ce alcătuiesc 500 pagini
de manuscris. Prin aceste caractere se distinge de toate lucrările etnografice publi
cate pînă acum în românește. Consider această lucrare a profesorului R. Vuia ca
pe cel mai bun studiu de etnografie regională din cele pe care le cunosc pînă acum
la noi“. (Sublinierea noastră.)
9 Conf. T. Onișor, Din activitatea lui George Vîlsan la Cluj (1919—1929).
„Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria geografie geologie, Cluj, 1964, fasc. 1,
p. 123—124.

18 —Anuarul Muzeului etnografic
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In încheiere și ca aplicații practice pe teren a celor studiate la cursuri,
în lunile de vară (iulie—septembrie), Institutul de Geografie din Cluj, a
organizat 3 excursii geografice, cele mai mari din țara noastră,10 și poate
din Europa acelor vremuri, adevărate campanii de cercetări științifice, a
căror durată totală a trecut de 2 luni, toate conduse de Emmanuel de
Martonne. Prima excursie a fost făcută în iulie, în Munții Apuseni, a
doua în august în regiunea Hunedoara (Retezat) și Banat, iar a treia în
august—septembrie, în Munții Rodnei, Moldova și Dobrogea.
R. Vuia a participat la toate aceste excursii (cca 3.500 km), pentru
prima avînd și un rol de organizator, cu care ocazie și-a arătat și calitățile
de bun gospodar11. Rezultatele științifice generale ale acestor mari ex
cursii au fost prezentate de însuși conducătorul lor, în volumul I al Lu
crărilor Institutului de geografie al Universității din Cluj12. Tot acolo a
publicat și R. Vuia o primă lucrare etnografică privitoare la constatările
și observațiile făcute de el în aceste excursii cu privire la păstoritul și tipu
rile de case la români (5).
In vederea îndeplinirii condițiilor legale de studii pentru ocuparea
postului de asistent universitar, în dificila perioadă de pregătire a marilor
excursii amintite, după ce a susținut examenele parțiale de specialitate,
la 18 iunie 1921 R. Vuia a trecut „cu distincție“, examenul de licență în
geografie cu istorie, fiind printre primii titrați ai Facultății de științe de
la Universitatea din Cluj13.
In toamna aceluiași an, la 1 octombrie 1921, a fost avansat șef de lu
crări la același Institut, post în care a funcționat pînă în 1926, cînd i s-a
încredințat suplinirea catedrei de etnografie și folclor de la Facultatea de
litere.
In anii în care a funcționat la Institutul de geografie ca șef de lucrări,
pe lîngă îndeplinirea sarcinilor ce reveneau acelui post, a suplinit în cîteva rînduri pe profesorul G. Vîlsan, aflat în concediu de boală și a predat,
din însărcinarea aceluiași, cursul de „termeni geografici“.
In sfîrșit, în iunie 1924, R. Vuia a trecut — cu mențiunea „magna
cum laude“ — primul doctorat în geografie cu istorie susținut la Facul
tatea de științe din Cluj, cu teza „Pădurenii și Țara Hațegului“ (9), una
10 G. Vîlsan, Prefață la „Lucrările Institutului de geografie al Universității
din Cluj, 1922“, Cluj—București, 1924, vol. I, p. VIII, XII.
11 V. Meruțiu, Campania de excursiuni geografice în România, organizate de
Institutul de geografie al Universității din Cluj sub conducerea prof. Emmanuel de
Martonne în vara anului 1921. „Lucrările Instit...“ 1922, I, p. 1—42, fig.
12 Emmanuel de Martonne, Excursions géographiques de l’institut de géographie
de l’Université de Cluj en 1921. Resultats scientifiques. „Lucr. Instit...“, 1922, vol. I,
p. 43—295, fig., pl.
13 Din comisia de examen au făcut parte profesorii G. Vîlsan, I. Popescu-Voitești, V. Meruțiu și Al. Lapedatu. — Ca o dovadă a activității sale susținute din
acel timp, este și lucrarea citită în Seminarul de istorie veche a românilor condus
de Al. Lapedatu, despre legenda lui Dragoș, contribuții la explicarea originii și
formării legendei privitoare la întemeierea Moldovei (2). Tot din această etapă sînt
și lucrările lui R. Vuia privitoare la originea jocului de călușari (3) și la călușarii
ca dans vindecător (6).
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Fig. 2. Savantul francez Emmanuel de Martonne (primul din dreapta sus)
împreună cu cîțiva geografi clujeni — pe teren.

Fig. 3. Prof. Emm. de Martonne în mijlocul unui grup de țărani din Poiana Sibiului în vizită
la Muzeul etnografic din Cluj. în stînga lui — prof. R. Vuia; în dreapta — asist. T. Morariu.
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din primele noastre monografii de geografie regională și de etnografie, în
care a prezentat condițiile naturale, istoricul, mișcările de populație, așe
zările și tipurile de case, păstoritul etc.1'1
*

In primăvara anului 1922 a avut loc un eveniment important pentru
activitatea viitoare a lui R. Vuia, ca și pentru viața culturală românească
a Clujului. Atunci a fost numită o comisie pentru înființarea unui muzeu
etnografic la Cluj. în urma studierii problemei din toate punctele de ve
dere, inclusiv a personalului calificat necesar, comisia hotărește înfiin
țarea acestui muzeu. Baza materială pentru începerea activității i-a fost
pusă la dispoziție de către fostul minister al artelor. Cu aceste mijloace
sînt achiziționate cîteva colecții etnografice valoroase. S-au inițiat tra
tative pentru achiziționarea sau unificarea într-o singură instituție a în
tregului material etnografic aflat în alte colecții sau muzee clujene. La
data de 1 ianuarie 1923, R. Vuia a fost numit director al Muzeului etno
grafic al Transilvaniei, calitate în care a lucrat, de la punerea bazelor
instituției pînă la pensionare (105). Astfel, de la această dată, începe în
viața și activitatea lui R. Vuia, o nouă etapă, acea de organizator și de
îndrumător în domeniul etnografiei clujene, nu numai ca director al mu
zeului ci, cum vom vedea, și ca secretar al Societății etnografice române
și, peste scurt timp, ca singurul profesor de etnografie din învățămîntul
superior românesc.
Cu scopul de a intensifica acțiunea de colectare a obiectelor pentru
muzeu, R. Vuia a întocmit un chestionar detaliat, pe care l-a tipărit în
revista ,,Lamura“ cu intenția de a fi astfel distribuit intelectualilor de
la sate, cu apelul de a aduna și trimite astfel de obiecte pe adresa Muzeului
etnografic din Cluj (4, 105 p. 32—34, nota 23).
Peste cîțiva ani, în 1926, întocmește Chestionarul I al Muzeului etno
grafic: Obiceiurile de la Crăciun (7), pe care-1 reeditează în 1927 și 1933,
adăugind și obiceiurile de la Anul Nou. Cum rezultă din cuprinsul acestui
14 în raportul asupra tezei, semnat de prof. G. Vîlsan, V. Meruțiu și I. PopescuVoitești, se arată că: „Este primul studiu românesc dezvoltat de geografie umană,
lucrat cu metode cit mai riguroase și ajungînd la rezultate de care va trebui să țină
seamă orice altă monografie viitoare asupra unei regiuni de munte la noi. Con
siderăm studiul prezentat de R. Vuia ca o teză de doctorat excepțional de bună,
care face cinste autorului și științei românești, Cluj, 26 iunie 1926“.
După tipărirea lucrării au apărut numeroase recenzii, dintre care menționăm
pe cele semnate de Ovid. Densusianu (72), A. Haberlandt (77), N. Iorga (80), V. Mihăilescu (87), I. Simionescu (114) ș.a.
Profesorul S. Mehedinți, propunînd lucrarea pentru un premiu, care i s-a și
acordat, scria: „Buna metodă geografică a analizei formelor, precum și urmărirea
textelor etnografice s-a dovedit cum nu se poate mai rodnică. Era dealtfel de
așteptat ca elementul etnografic să capete relieful cuvenit, deoarece autorul stă în
fruntea muzeului regional din Cluj. Din colaborarea tuturor acestor factori favora
bili, a rezultat o monografie vrednică de laudă. Cînd toate „țările“ vor fi reînviate
cu străvechea lor individualitate, imaginea trecutului și prezentului nostru va fi
neasemănat mai clară ..(26, p. 15—16.).
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chestionar, în activitatea lui de „culegător“ de materiale folclorice, R. Vuia,
sub influența curentelor existente în etnografia burgheză contempo
rană, și-a îndreptat atenția spre datinele și obiceiurile de peste an, în
deosebi spre cele zise religioase. Este adevărat că, prin studierea lor, el
căuta să dovedească vechimea acestora socotindu-le resturi ale unor cul
turi păgîne (ca în cazul caprei, turcii, brezaiei), legate de datini străvechi,
peste care s-au suprapus cele religioase, mult mai recente (7, 120
p. 260—261).
Tot în 1926 R. Vuia colaborează cu profesorul S. Pușcariu și alții la
întocmirea Chestionarului II, Casa, al Muzeului limbii române (8), în care
atenția principală a fost îndreptată spre problemele culturii materiale
(cum se face și se numește casa, coliba, bordeiul, locul unde este clădită
casa, materialul, temelia casei, pereții, ușa, fereastra, dușumeaua, podul
și tavanul, acoperișul, prispa, tîrnațul, pivnița, încăperile, vatra, hornul,
luminatul, văruirea casei, curtea, grădina, șura, grajdul, fîntîna, îngră
direa, iar ca încheiere, obiceiurile și credințele în legătură cu casa).
Peste cîțiva ani, în 1931, reia acest chestionar, și-i dezvoltă latura
etnografică și folclorică, difuzîndu-1 colaboratorilor săi în formă litogra
fiată. întrebările se referă la planul casei, la vatră, cuptor și sobă, la ac
cesoriile vetrei și cuptorului (căldare, țest și altele), la mobilierul casei,
materialul de construcție, construcția și tehnica, curtea și clădirile acce
sorii, locuințele temporare și, ca încheiere, credințe și obiceiuri în legă
tură cu casa.
Materialele primite de la studenți și alți colaboratori externi, ca răs
puns la aceste chestionare, au constituit „Arhiva etnografică și folclorică
a Muzeului etnografic al Transilvaniei“, despre care se amintește încă
din Chestionarul nr. I15.
Datele bogate culese pe teren pe baza acestor chestionare, în primul
rînd de R. Vuia, dar și de colaboratorii lui, au fost folosite în cele cîteva
lucrări privitoare la satul si casa țăranilor români din Ardeal si Banat
(13, 18, 21, 23, 51 etc.).
împreună cu membrii Comisiei Muzeului etnografic al Transilvaniei,
R. Vuia a întocmit un plan de „explorare sistematică“ a Transilvaniei și
Banatului, plan care urma să fie eșalonat pe cîteva decenii. Cu mijloace
modeste, procurate prin grija membrilor Comisiei, R. Vuia reușește să
întreprindă mai multe călătorii de cercetări etnografice și de achiziții de
obiecte pentru muzeu. Una din primele călătorii a fost întreprinsă chiar în
1922, în ținutul Hațegului, Pădurenilor și în Banat, apoi altele, în 1925,
în bazinul Beiușului și în Maramureș. In 1928 cercetează, timp de trei
luni, aproape întreg Ardealul, fiind atinse, ca puncte extreme: Baia Mare,
15 „Afară de adunarea și păstrarea obiectelor, Muzeul etnografic și-a înscris
în programul său și adunarea materialului culturei spirituale a poporului, păstrat
prin viu grai, spre a forma astfel o arhivă a materialului nostru etnografic și fol
cloristic. Prin inființarea acestei arhive urmărim două scopuri. De o parte să salvăm
acest material pentru posteritate, iar pe de altă parte, să punem la îndemîna cerce
tătorilor materialul necesar pentru studiul neamului nostru“ (7, p. 8, 15, p. 1—2).
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Făgărașul, Beiușul și Bistrița. In sfîrșit, în 1929, face, în mai multe zone
ale Transilvaniei, o ultimă călătorie de studii și de achiziții de obiecte
mari pentru secția în aer liber a Muzeului — Parcul etnografic de la
Hoia. (Pentru detalii vezi nr. 105 p. 29—43).
In același timp, paralel cu îmbogățirea colecțiilor, s-a trecut la inven
tarierea și conservarea lor, la organizarea depozitelor, precum și la pregă
tirea expoziției în vederea inaugurării noii instituții. Pentru acest eveni
ment R. Vuia a scris o primă lucrare despre istoricul Muzeului (clădirea,
colecțiile, aranjamentul și expunerea colecțiilor pe săli etc.), (11; 12; pentru
alte expoziții vezi nrii 65; 98; 105 p. 34—50).
La un an de la înființarea Muzeului etnografic al Transilvaniei și în
strînsă legătură cu acesta, au fost puse bazele Societății etnografice ro
mâne, prima de acest fel din țară. în convocatorul lansat pentru ședința
de constituire, —■ care a avut loc la 31 octombrie 1923 — semnat de pro
fesorul S. Pușcariu în calitate de președinte al comisiei Muzeului, și de
R. Vuia ca director al lui, se arăta că întemeietorii acestuia și-au dat
seama că noua instituție „numai atunci va putea să-și ajungă ținta cînd
în legătură cu el vom avea și o Societate etnografică“. Cronicile publicate
în revistele vremii despre înființarea societății arată că interesul a fost
deosebit de mare. Ca președinte al Societății a fost ales profesorul
G. Vîlsan, pe atunci bolnav la Paris, vicepreședinți S. Pușcariu și V. Bogrea, casier prof. G. Oprescu, iar secretar si arhivar R. Vuia.
Rolul lui R. Vuia ca secretar al Societății, merită să fie subliniat.
Alături de G. Vîlsan și de ceilalți membri ai comitetului, a reușit să țină
trează atenția publicului asupra acestei tinere științe, cum i-a zis G. Vîl
san etnografiei. Ce s-a putut realiza în cei vreo șapte ani de existență ai
Societății etnografice române am arătat cu altă ocazie (102, vezi și 92).
Aici subliniem doar că scopul ei era pur științific: cunoașterea poporului
nostru și a naționalităților conlocuitoare, din punct de vedere etnografic.
Mijloacele prin care-și ducea activitatea erau ședințele lunare de comu
nicări, conferințele publice, publicarea de lucrări originale și periodice,
încurajarea și ajutorarea materială a cercetătorilor etc.
Din cele vreo 37 de conferințe publice și comunicări științifice, pre
zentate între 1923 și 1927 de către membrii Societății, cinci au fost ținute
de R. Vuia. în acestea s-a ocupat de probleme ca: noi contribuții la ori
ginea jocului de călușari (vezi nr. 39), așezări și tipuri de case din Țara
Hațegului și Regiunea Pădurenilor (40), muzee etnografice în centrul și
nordul Europei (41), broderiile din colecția profesorului G. Munteanu-Murgoci dăruite Muzeului etnografic din Cluj (42) și viflaimul cu păpuși în
Ardeal (43).
Ca o recunoaștere a pregătirii și activității sale științifice și organi
zatorice, în toamna anului 1926 R. Vuia a fost numit profesor suplinitor
de etnografie și folclor la Facultatea de litere a Universității din Cluj.
Acest eveniment a determinat o și mai intensă preocupare pentru pro
blemele teoretice și practice ale științei etnografice, pe care — și pînă
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atunci — le-a avut în legătură cu organizarea și orientarea muzeului
etnografic al Transilvaniei și a cercetărilor sale pe teren.
Activitatea desfășurată la catedră, în cei peste 20 de ani de profeso
rat, a fost deosebit de intensă și variată. A ținut o serie de cicluri de
cursuri16, a întreprins cercetări pe teren, a redactat numeroase lucrări
științifice, a participat activ la mai multe congrese internaționale de etno
grafie, a luat parte la conducerea Societății etnografice române și apoi,
mai tîrziu, a înființat Cercul de studii etnografice și folclorice, în cadrul
cărora a ținut mai multe conferințe și comunicări.
In vederea redactării lecției de deschidere a cursului „Introducere
în etnografie și folclor“, pe care a ținut-o în ziua de 9 noembrie 1926,
profesorul R. Vuia a studiat bibliografia apărută pînă atunci asupra pro
blemei. Din partea publicată din acest curs, sub titlul „Etnologie, etno
grafie, folclor. Definiția și domeniul (14), ne putem face o părere despre
concepția lui Vuia de la acea dată -— influențată de concepțiile burghezo-idealiste, asupra definiției și domeniului etnografiei. Lecția cuprinde
două părți bine distincte: una, mai dezvoltată, în care se ocupă de evo
luția concepțiilor privitoare la definiția și domeniul etnografiei; a doua,
mai redusă, în care redă părerile lui asupra acelorași probleme.
Evoluția etnografiei este prezentată în cele trei perioade istorice cu
noscute: antichitatea, evul mediu și epoca modernă. Stăruie mai mult
asupra celei din urmă. Nu putem insista aici asupra prezentării pe care
o face diverselor concepții și diferiților autori la care se referă, dar trebuie
să subliniem că nu le privește critic, deși nu lipsesc nici aprecierile lui
personale privitoare la unele probleme atinse.17
Dintre numeroasele probleme tratate de R. Vuia în lecția de des
chidere reținem doar cîteva, care ni se par mai importante. Astfel arată
că nu se poate admite restrîngerea domeniului etnografiei numai la stu
diul civilizației materiale, care este doar o parte, ce e drept foarte în
semnată a ei; că nu se poate face distincție netă între etnografie pe de
o parte, care, după unii autori, s-ar ocupa numai cu civilizația mate
16 Cursurile predate de R. Vuia pot fi împărțite în trei categorii.
I. Cursuri de etnografie generală, în care s-au încadrat lecțiile; a) Introducere
în etnologie: definiție, domeniu, istoricul și metoda; b) Introducerea în folclor: defi
niția, domeniul, istoricul și metoda și c) începuturile vieții sociale, economice și
religioase.
II. Etnografia specială, în care a prezentat clasificarea raselor și a popoarelor
de pe glob: popoarele vechi ale Europei; etnografia popoarelor balcanice; etnografia
popoarelor Europei, Asiei, Australiei, Africei și Americii.
III. Capitole alese din etnografia și folclorul poporului român: așezări și
tipuri de case, portul popular, păstoritul, torsul și țesutul, arta populară; impor
tanța muzeelor etnografice pentru studiul poporului român.
în cadrul seminariilor cu studenții s-a studiat metoda cercetărilor etnografice,
și s-au dat îndrumări privitoare la alcătuirea de monografii sătești și regionale,
la culegerea materialelor etnografice și folclorice, inclusiv transcrierea fonetică a
textelor, la cercetările din domeniul artei populare etc.
17 O analiză critică amănunțită a acestei lecții, ca și a altor probleme teoretice
și practice legate de concepția lui R. Vuia vezi la I. Vlăduțiu (120).
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rială și folclor, pe de altă parte, căruia i-ar reveni studiul culturii spi
rituale. Intre aceste două ramuri este o foarte strînsă legătură internă,
fenomenele din ambele părți apar în realitate strîns legate între ele, une
ori fiind aproape inseparabile (obiecte, obiceiuri, texte)18. Vuia considera,
pe bună dreptate, cu totul eronate concepțiile care fac deosebire între
folclor ca studiu al popoarelor europene și etnologie ca studiu al popoa
relor extra-europene, socotite primitive și semicivilizate, „pentru simplul
motiv că o știință nu-și poate schimba numele după continente“ (14, p. 39).
In același timp, observa el, nici etnografia nu se poate sustrage pro
cesului general de diferențiere și specializare a ramurilor cu caracter dis
tinct, proces general în domeniul tuturor științelor. El este favorizat și
de caracterul eterogen al fenomenelor ce compun domeniul etnografiei.
Procesul a început mai demult și a dat naștere la cîteva ramuri indepen
dente, care, în faza inițială, au făcut parte din etnografie. Citează în acest
sens: economia rurală, ergologia (studiul civilizației materiale), folclorul
juridic, folclorul muzical, istoria religiilor. O ramură distinctă o for
mează astăzi și folclorul literar, cu cele trei capitole ale sale: literatura
populară, obiceiurile și credințele — transmise prin tradiție orală.
Potrivit concepției lui R. Vuia, care este cea a epocii respective, pe
care el a îmbrățișat-o, etnografia studiază elementele vieții economice,
sociale și culturale ale popoarelor. Dacă aceste elemente sînt urmărite
din punct de vedere general în mod sintetic și comparativ la toate popoa
rele — disciplina se numește etnologie. In cazul cînd același material este
tratat analitic, după unitățile etnice sau geografice, înseamnă că se face
etnografie. Această împărțire nu este acceptată astăzi. Ea corespunde de
18 Lecția de deschidere, se încheie cu o schemă, întocmită desigur pentru scop
didactic, care cuprinde principalele capitole ale etnografiei. Domeniul ei este îm
părțit în trei părți, cu următoarele capitole mai importante:
I. Partea specială (care se ocupă de originea popoarelor, înrudirea și clasifi
carea lor, numărul și locul pe care-1 ocupă; mediul geografic și mediul cultural,
migrațiuni, asimilări, progres, regres).
II. Civilizația materială. (1. Ocupații primitive: apicultura, păstoritul și crește
rea vitelor, pescuitul, vînătoarea și stupăritul; 2. Dimicarea semințelor; piue, rîjnițe, mori. 3. Mijloace primitive de a face foc; 4. Hrana și băutura; 5. Așezări și
locuințe; 6. îmbrăcămintea și podoabele; 7. Arme primitive; 8. Tehnica și micile
industrii casnice: a) torsul, țesutul, cusutul; b) lucrări în lemn, piatră, metale și os;
c) micile industrii autohtone: împletit, olărit, argăsit, dogărit etc.; 9. Mijloace pri
mitive de transport; 10. Schimburi de bunuri în forma primitivă populară.)
III. Cultura spirituală. (1. Credințe și superstiții; 2. Obiceiuri, ceremonii, rituri:
a) obiceiuri de peste an; b) obiceiuri în legătură cu viața casnică; c) obiceiuri în
legătură cu viața omului; d) obiceiuri agrare; e) obiceiuri în legătură cu alte ocu
pații. 3. Viața socială și obiceiurile juridice. 4. Cunoștințele poporului: a) despre
pămînt, plante și animale; b) despre cer și stele; c) meteorologia populară; d) me
dicina populară; e) semne și măsuri; 5. Arta populară: a) cusături și țesături; b) lu
crări în lemn, piatră, metal și os; c) muzica populară; d) dansuri populare; e) teatru
popular. 6) Jucării și jocuri de copii. Jocuri pentru adulți. 7. Literatura populară:
a) cîntece, doine, strigături, b) basme, legende și balade, c) bocete, d) colinde,
e) ghicitori, frînturi de limbă, snoave, glume, f) proverbe, locuțiuni, g) porecle).
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Fig. 4. Primul Seminar de etnografie și folclor, ținut în sala Bibliotecii Muzeului etno
grafic din Cluj (1926—1927).

Fig. 5. O ședință a Seminarului de etnografie și folclor (1934) ținută la Universitate. în
banca întîi un țăran-povestitor ; în spatele lui, R. Vuia.
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fapt unei subîmpărțiri într-o parte generală și una specială a uneia și
aceleași științe, etnografia.
In legătură cu „unitățile“ tratate de etnografie, R. Vuia spune că ele
pot fi: grupuri de popoare, un popor, părți dintr-un popor, mici grupuri
etnice, populația unui teritoriu mai vast sau a unei provincii, compuse
dintr-un popor sau mai multe popoare, populația unei regiuni, a unei văi
sau chiar a unui sat sau cătun. Cu un cuvînt, cercetările monografice
care au în vedere grupările etnice. Am subliniat aceste „unități“ și mai
ales metoda monografică de lucru, pentrucă ele ... se încadrează într-un
șir de preocupări ale școlii lui G. Vîlsan și R. Vuia.19
Un aspect negativ în expunerea lui R. Vuia în ce privește definiția
și domeniul etnografiei, constă în limitarea acestora (sub influența con
cepției unor etnografi contemporani, ca E. Hoffmann —• Krayer și alții
ca și a noțiunii de popor, numai la civilizația rurală. Termenul de „rural“
n-a fost bine ales și întrebuințat în locul celui de „popor“ în sensul
folosit de G. Vîlsan, care scriind despre obiectul etnografiei, se referea
și el la „viața poporului nostru“ dar tot la „a celui de jos, a celui real
pentru etnografie, lipit de pămîntul lui...“ (118, p. 17)20.
Această concepție teoretică a lui R. Vuia asupra obiectului etnogra
fici, limitat numai la „civilizația rurală“, s-a resimțit și în activitatea lui
practică. Astfel, și pe el, ca și pe majoritatea etnografilor timpului său,
l-a preocupat problema vechimii acestor civilizații, — care la Vuia nu mai
erau „relicvii“ sau „antichități“ ca la alții, —, precum și dorința, mai
puțin manifestată în lecția de deschidere, dar des exprimată în lucrările
sale muzeografice și de popularizare, de a se lupta pentru păstrarea civi
lizației noastre populare, „una dintre cele mai strălucite din Europa“
(22, p. 180), de unde grija și mai ales graba pentru „salvarea și păstra
rea“ ei.
La întrebările: Cine să întreprindă această acțiune și prin ce mijloa
ce, el răspunde într-un referat prezentat „Astrei“ în 1937 (22). Inițial
vedea trei factori, cărora le revenea acțiunea de colecționare și păstrare:
19 In prefața la numărul I a Bibliotecii geografice-etnografice a „Astrei“,
G. Vîlsan scria cam în același timp (1927) că „un alt gînd scump al nostru e de
a publica monografii de sate și orașe românești, mai ales monografii de mici re
giuni (subi, aut.) cuprinzînd mai multe sate sau un oraș cu grupuri de sate legat
de el, numai studiind o „regiune naturală“ îți explici o mulțime de lucruri pe care
nu le poți bănui dacă rămîi la cercetarea unei singure grupe de așezări omenești“.
20 în altă parte, răspunzînd la întrebarea: „cine reprezintă poporul?“, G. Vîlsan
scria: „Desigur elementul cel mai întins și mai statornic din cuprinsul grupărilor
omenești...“, dar în nici un caz acea „categorie de oameni care dacă își păstrează,
fără să vrea, țeasta așa cum au primit-o, n-au nici o limbă sau au mai multe,
nu cunosc nici o credință, își învață obiceiurile dintr-o carte de „maniere elegante“,
își schimbă haina după porunca ultimei mode de la Paris, își aduc blănuri din veci
nătatea polilor, își fac ghete din piele de crocodil, cămașa din mătase chinezească
și pălărie din paiul de Panama sau din castor canadian. Cască azi la opera din
Berlin, peste o săptămînă coboară vijelios cu skiuri colinele Suediei, iar peste trei
săptămîni, după ce au pierdut la cărți ultima moșie, se împușcă pe țărmul albastrei
Mediterane, la Monte-Carlo. Firește, de aceștia nu se ocupă etnografia“ (118, p. 10.)
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asociațiile culturale existente („Astra“ etc.),21 școala (care la sate trebuia
să dezvolte civilizația populară, prin introducerea poeziei și cîntecelor
populare, a cusăturilor și țesăturilor țărănești etc.) și muzeele etnografice,
care, pe lîngă scopul lor de colecționare, păstrare și prezentare, prin
mijloace proprii a mărturiilor acestei civilizații, mai trebuie să îndepli
nească rolul de institute de cercetări științifice și mai ales de oficii de
îndrumare și lămurire a problemelor în legătură cu acțiunea de păstrare
și regenerare a elementelor tradiționale (22, p. 183).
Deosebit de interesante și actuale în același timp sînt principiile de
care trebuie să se țină seama în acțiunea practică de păstrare și eventual
refacere a portului. Acesta este socotit ca rezultat al unei evoluții natu
rale, al unei adaptări la temperamentul artistic al poporului și la con
dițiile geografice. In consecință, una din trăsăturile caracteristice ale por
tului este tendința de diferențiere spre a forma variante locale, acestea
fiind considerate ca elementele cele mai de valoare, dînd regiunilor res
pective nota specific locală. De aceea principiul care trebuie să stea la
baza oricărei acțiuni de păstrare și refacere a porturilor va fi menținerea
acestor variante locale. Consideră ca nefirești și potrivnice legii evoluției
și dezvoltării porturilor, tendința de a uniformiza sau de a introduce ele
mente din alte regiuni. In caz că portul local a dispărut sau e amenințat,
acțiunea de refacere trebuie pornită de la elementele existente, de la pie
sele vechi, de la ce spune tradiția locală, sau, în cel mai rău caz, prin
folosirea elementelor de port existente în regiunile cele mai apropiate și
potrivite pentru condițiile locale22.
In legătură cu aceste probleme mai adăugăm că R. Vuia nu considera
portul popular — ca și celelalte elemente ale patrimoniului popular —
fără evoluție. Și acesta suferă transformări, la intervale mari, de aceea în
21 Ulterior, prin 1939, se gîndea și R. Vuia la înființarea — ca în unele țări
apusene (Anglia, Elveția, Germania etc.) — unei asociații speciale care să se ocupe
cu păstrarea și „reînvierea“ porturilor, cîntecelor și jocurilor naționale (61).
Pe linia încercărilor lui de „păstrare și reînviere“ a patrimoniului popular
se înscrie și înființarea, în 1941—1942, a asociației „Ardeleana“, pentru păstrarea
portului, cîntecelor, obiceiurilor și jocurilor populare. înainte de a iniția o acțiune
de propagandă în favoarea păstrării și refacerii portului, în zonele unde acesta a
dispărut, asociația și-a propus o cercetare sistematică și temeinică a porturilor
regionale, a dansurilor, cîntecelor și obiceiurilor strămoșești. în acest scop au fost
organizate mai întîi excursii de studii în regiunile unde acestea s-au păstrat mai
nealterate. După această perioadă de studii, s-a început organizarea unor confe
rințe, șezători, concursuri de costume, cîntece, dansuri populare, manifestări etno
grafice etc. (101.)22 Pentru felul cum se pune problema astăzi, deosebit de important, pentru
tema pe care o urmărim aici, este articolul lui Paul Petrescu, Rolul muzeelor de
etnografie și artă populară în orientarea creației de artă populară, din „Revista
Muzeelor“, București, 1964, I, nr. 1, p. 44—48. Multe din tezele formulate de profe
sorul R. Vuia — este adevărat să uneori simplist și confuz — sînt regăsite în îndru
mările ce se dau în acest prețios articol, desigur la un nivel superior și aplicabile
în condițiile de astăzi ale muzeografiei noastre.
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cercările de transformare sau de adaptare la condițiile actuale de trai, nu
trebuie oprite. Portul trebuie menținut viu, „ca să se poată adapta organic
necesităților economice și culturale actuale“ (22, p. 185). Spre deosebire
însă de straturile culte, cosmopolite de la oraș, care sînt mai primitoare
față de ideile noi, în păturile rurale, zicea R. Vuia, ideile noi pătrund mai
greu și modificările se fac mai lent și la intervale mai mari, iar lucrurile,
o dată introduse, se modifică mai greu și au o durată mai lungă. „Este
o greșeală, scrie el, a crede că portul nostru popular, în forma sa de azi,
în întregime e de origină foarte veche și a fost păstrat fără modificări
în cursul veacurilor“. Consideră gluga ca una dintre moștenirile foarte
vechi, în schimb alte piese de port reprezintă „o stratificare arătînd ele
mente mai vechi și mai noi, suprapuse“. Unul dintre scopurile principale
ale etnografiei ar ii tocmai urmărirea și dovedirea acestei stratificări a
elementelor vechi și noi ce compun civilizația populară (14, p. 41—43).
Cît privește așezările, pe care Vuia le-a studiat ani îndelungați și ele
evoluează de la forme mai simple și primitive, spre forme mai evoluate
și mai dezvoltate. Cel mai simplu și primitiv tip este considerat satul
cu case izolate, care constituie forma embrionară, atît ca formație de
sat, cît și ca formă de economie (21, p. 47—48; 51, p. 96 sq.).
In legătură cu problemele teoretice dezbătute în lecția de deschidere,
menționăm, ca un fapt pozitiv, că R. Vuia a luat atitudine combativă față
de concepțiile lui Naumann, Forrer și alții, în legătură cu teoreia „bunu
rilor culturale“, pe care a manifestat-o clar, respingînd convingător, cu
argumente din etnografia și folclorul românesc, părerea acelora care sus
țin originea cultă, burgheză, a poeziei sau artei populare. Dacă pentru
o parte din țările apusene teoria împrumuturilor unor elemente culturale
decăzute din civilizația burgheză (acel „gesunkenes Kulturgut“) este va
labilă, la noi, scria Vuia, influența civilizației burgheze este foarte re
dusă; dimpotrivă, se poate vorbi de influență inversă, a civilizației popu
lare asupra celei culte (14, p. 25—26).
Revenind la cursurile predate de R. Vuia la universitate, trebuie să
subliniem că unele din acestea, mai ales cele din ciclul capitolelor alese
din etnografia poporului român, erau strîns legate de cercetările lui știin
țifice, concretizate în cîteva lucrări importante.
Menționăm, în această privință, că toată viața a fost preocupat de
probleme ca: așezările, casa, păstoritul și portul la români, în deosebi
din Ardeal și Banat. Din aceste preocupări au rezultat lucrările mai sus
menționate.
La aceste lucrări trebuie să mai adăugăm și Satul românesc din Tran
silvania si Banat. Studiu antropogeograjic și etnografic, scris încă îr 1933,
refăcut și dezvoltat an de an, pînă în 1945, cînd începe, fără să o termine,
tipărirea lui (51).23 Cam ce ar fi vrut să fie această lucrare rezultă din
23 Cîteva exemplare, sub formă de manuscris, se găsesc, predate de autor, în
principalele biblioteci din București. Cu acel studiu a încercat să inagureze colecția
Muzeului etnografic al Transilvaniei și a Seminarului de etnografie și folclor al
Universității din Cluj, întitulată „Studii și cercetări de etnografie și folclor, con-
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Fig. 6. Prof. R. Vuia (în centru), cu personalul științific al Muzeului etnografic,
în dreapta I. Chelcea, L. Netoliczka și T. OnișOr și un grup de studenți — pe
teren 1934.

Fig 7. Seminar de etnografie și folclor ținut în Secția în aer liber de la Hoia a
Muzeului etnografic din Cluj 1935.
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rezumatul francez al ei, tipărit încă în 1937 sub titlul Le village roumain
de Transylvanie et du Banat (23, 81, 116), precum și din contribuția lui
Chronologie des types de villages dans le Banat el la Transylvanie (21, 69,
115), care este de fapt capitolul de încheiere al studiului despre satul
românesc din Transilvania și Banat.
Ca profesor la Universitatea din Cluj și ca director al singurului
muzeu de etnografie din țară înainte de eliberare, R. Vuia a fost trimis
și a participat activ la mai multe Congrese internaționale de etnografie,
etnologie, antropologie etc., ținute în diferite orașe europene. De fiecare
dată a reprezentat țara demn, a ținut numeroase comunicări și conferințe,
a fost ales membru în consiliile permanente, în diferite comitete etc.
Din materialul pe care l-am avut la îndemînă, am putut reconstitui
un tablou al congreselor la care a participat, comunicările ținute și mu
zeele vizitate de fiecare dată în țările pe unde a călătorit cu acele ocazii.
Astfel, în anul 1924 ia parte la Congresul internațional de antropo
logie de la Praga, unde a vorbit despre „L’origine des danses d’épées“. Cu
această ocazie a făcut o călătorie de studii în Apus, cînd a vizitat muzeele
și institutele de etnografie, antropologie etc., din Praga, Leipzig, Dresden,
Berlin, Stockholm, Copenhaga, Lingby, Hamburg, Köln, Stuttgart, Mün
chen, Basel și Viena. Scopul vizitării acestor muzee și instituții, ca și a
celor cercetate în anii următori, a fost cunoașterea celor mai importante
probleme muzeografice, inventarierea, conservarea, organizarea colecții
lor etc.
în anul 1930, la Congresul internațional de arte populare din AnversLiège-Bruxelles, vorbește despre „Le „cerbu“ (turca, brezaia), survivan
ces d’un cult payen chez les Roumains“. Și atunci a vizitat o serie demuzee, ca cele din Liège, Bruxelles, Tervueren, Arnhem, Paris ș.a.
In 1934, la Congresul Societății române pentru înaintarea științelor,
ținut la București, prezintă „O hartă a așezărilor rurale din Transilvania
și Banat“. (Un rezumat și discuțiile la care au luat parte profesorii S. Me
hedinți, V. Mihăilescu, R. Ficheux vezi la nr. 89).
Tot în anul 1934, a participat la Congresul internațional de antropo
logie și etnologie de la Londra, unde a prezentat două comunicări origiduse de R. Vuia“. Pînă în anul 1947, cînd a fost pensionat, n-a reușit să tipărească
decît cca 15 sau 16 coalede tipar, cîte am văzut eu. A înaintat așa de greu din cauză
că manuscrisul îl dădea la tipar pe măsură ce-1 refăcea și îl punea la punct cu
bibliografia mai nouă, și mai ales cu foarte numeroasele desene, hărți, planuri,
schițe și fotografii, de o valoare deosebită pentru ilustrarea problemei studiate.
în Prefața scrisă la acest volum arăta, în 1945, că a urmărit problema așe
zărilor și a casei în cursul a peste 30 de ani de cînd se ocupa de problemele etno
grafiei românești și că n-a scăpat nici o ocazie de a aduna material pentru acest
subiect, iar rezultatele acestor cercetări au format, în mai multe rînduri, în vreo
șase ani școlari, adăugăm noi, între 1926—1944, obiectul cursurilor sale la Univer
sitatea din Cluj.
Tot în Prefața arată că acest studiu constituie doar prima parte dintr-o lu
crare mai vastă asupra așezărilor și casei la români, care urma să cuprindă și
restul teritoriului românesc; aceasta însă n-a mai fost redactată de cît sub forma
unor notițe personale, pe care le folosea la curs.
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nale. Congresul de la Londra, a hotărît, la propunerea lui R. Vuia, să se
intervină pe lîngă toate guvernele în vederea introducerii antropologiei
și etnologiei (etnografiei) în învățămîntul mediu. Cu această ocazie a fost
ales membru în Consiliul permanent al Congresului. în continuare a vizi
tat muzeele din Londra, Oxford, Paris, Roma, Zagreb si Belgrad. (Vezi
nrii 17, 18, 19 și 91).
în anul 1935 era din nou la Londra ca participant activ (a condus o
echipă de călușari) la Congresul și Festivalul internațional de dansuri
populare. A ținut o conferință radio-difuzată despre originea jocului de
călușari și a dansurilor înrudite la alte popoare ale Europei, publicată în
lucrările Congresului. La întoarcere vizitează pe lîngă muzeele din Lon
dra și pe cele din Paris, Nürnberg și Praga (vezi nrii 20, 68, 83, 85 și 94).
Peste doi ani ia parte la al XVII-lea Congres internațional de
antropologie și arheologie preistorică, ținut la București între 1—7 sep
tembrie 1937, unde a prezentat comunicarea „Tipurile de sate din Româ
nia și cronologia lor.“ (Vezi și nr. 21). Pentru volumul publicat în cinstea
Congresului a scris un istoric al cercetărilor etnografice și folcloristice
din România, însoțit de o bibliografie cu lucrările mai importante (28)24.
In 1938 R. Vuia a fost delegat al țării noastre la Congresul interna
țional de antropologie și etnologie ținut la Copenhaga, unde a făcut două
comunicări, una privitoare la culturile în terase de pe înălțimi din Tran
silvania (24) și alta referitoare la unele obiceiuri agrare la români (25).
Consiliul permanent al Congresului, al cărui membru era, înființează, la
propunerea profesorului R. Vuia cîteva comitete permanente, dintre care
unul pentru studiul terminologiei antropologiei și etnografiei, altul pentru
studiul condițiilor introducerii acestor științe în învățămînt și al treilea
pentru crearea unor secții muzeografice la viitoarele congrese. Și cu
această ocazie a vizitat muzeele din Copenhaga și Lingby (din apropiere),
Hamburg, Berlin, Stuttgart, Paris, München, Viena, Budapesta ș.a.
In august 1939, împreună cu doi asistenți de la Muzeul etnografic din
Cluj (loan Maloș și Teodor Onișor), profesorul R. Vuia a participat la
Congresul internațional și la Festivalul de dansuri populare de la Stock
holm, conducînd o echipă de dansatori, țărani din jurul Făgărașului. In
Suedia au fost vizitate muzeele etnografice din Stockholm, inclusiv ves
titul Skansen din imediata apropiere (muzeu în aer liber), iar la îna
poiere muzeele din Copenhaga, Lingby, Hamburg, Nürnberg, München,
Leipzig, Viena, Budapesta (61).
Amintim aici că în această perioadă R. Vuia a fost ales membru al
mai multor societăți științifice din țară și din străinătate ca: Societatea
de științe din Cluj, Societatea română de geografie, Societatea română
pentru înaintarea științelor din București, Societatea etnografică română
din Cluj, Extensiunea universitară din Cluj, Secțiunea geografică și etno
grafică a „Astrei“ din Cluj, Societatea română de antropologie din Cluj;
24 Din motive subiective, bibliografia a fost publicată fără a i se face nici
o corectură tipografică. Așa se explică imensele erori de tipar, care o fac uneori
neutilizabilă.
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membru în Consiliul permanent al Congresului internațional de antro
pologie și etnologie, membru în Comisia aceluiași Congres pentru studiul
terminologiei antropologiei și etnologiei, membru al Comisiei pentru in
troducerea antropologiei și etnografiei în învățămînt și altele.
în perioda de care ne ocupăm, profesorul R. Vuia a folosit bogatul
său material ilustrativ și cunoștințele sale în numeroase conferințe pe
care le-a ținut în cadrul ..Extensiunii universitare“ din Cluj, a „Astrei“,
a Institutului social Banat-Crișana din Timișoara, a Universității popu
lare din Vălenii de Munte ș.a. Temele preferate au fost: muzeele etno
grafice, muzeele sătești și regionale, problema parcurilor naționale; așe
zările rurale din România, satul și casa la românii și minoritățile din
Ardeal și Banat; evoluția războiului de țesut, portul popular românesc,
arta populară în Ardeal, Regiunea Pădurenilor ș.a. (26 p. 23).
Am lăsat la urmă, pentru a le sublinia în mod deosebit, comunicările
ținute în cadrul Cercului de studii etnografice și folclorice din Cluj, în
ființat de profesorul R. Vuia în ianuarie 1939, pe lîngă Muzeul etnografic
și Seminarul de etnografie și folclor, socotit ca o continuare modestă a
fostei Societăți etnografice române, de care ne-am ocupat în altă par
te (100)2526
.
In cadrul ședințelor Cercului de studii etnografice și folclorice, prof.
R. Vuia a prezentat, între altele, o dare de seamă asupra Congresului
internațional de antropologie și etnologie de la Copenhaga din 1938 (44),
o altă dare de seamă asupra Congresului internațional și a Festivalului
de dansuri populare de la Stockholm din 1939 (61), un referat în legătură
cu introducerea etnografiei în învățămîntul nostru de toate gradele (99)2e,
o conferință publică despre activitatea etnografică și folclorică a lui
N. Iorga (29 și 120 p. 268—270). într-altă conferință publică a prezentat
dovezile etnografice în sprijinul vechimii și continuității poporului român
25 Astfel de cercuri de etnografie și folclor au funcționat un timp și la Bucu
rești, (condus de prof. univ. N. Al. Radulescu) și la Timișoara (condus de prof.
Emil G. Racoviță). Se preconiza înființarea, pe baza acestor cercuri și a altora care
trebuiau să ia ființă la Iași și în alte centre, a unei Societăți române de etnografie
și folclor cu sediul la București (102).
26 Problema nu se punea atunci pentru prima dată. Cu o sută și mai bine
de ani, G. Asachi (vezi Cvestia învățăturii publice în principatul Moldova, Iași,
1856 — la D. Berlescu, Universitatea din Iași de la 1860 pînă la 1918. în „Istoria
dezvoltării Universității din Iași 1860—1960“ București, 1960, vol. I, p. 86), preocu
pat încă prin 1856, de reorganizarea școlilor naționale, propunea „introducerea
facultăților“ în Moldova, iar în cadrul științelor istorice trebuia să se predea geo
grafie, statistică și etnografie.
Profesorul S. Mehedinți a ținut, de la începutul secolului nostru pînă către
sfîrșitul deceniului al 4-lea, atît cursuri de geografie cît și de etnografie, întocmai
ca și maestrul său Fr. Ratzel — cum îi plăcea adesea să afirme. (S. Mehedinți
Geografie șz geografi la începutul sec. al XX-lea. însemnări cu privire la dezvol
tarea științelor și a învățămîntului în România. București, 1938, p. 118.)
G. Vîlsan, încă în conferința citată ținută în 1911 la Berlin, repetată cu mici
completări în 1926 în țară, s-a ocupat de definiția și sarcinile etnografiei, inclusiv
de introducerea ei în școală. (118, p. 27—28.)
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din Dacia (30, 78)27. în ședința din martie 1944 a Cercului, profesorul
R. Vuia aduce un omagiu savanților Ion Simionescu și Grigore Antipa,
ambii mari muzeografi și prieteni ai etnografiei. în sfîrșit, într-o confe
rință publică, din aprilie 1945, prezintă cu proecții în culori Regiunea
Pădurenilor.
*
Trecerea de la prima etapă, cea a formării științifice a lui R. Vuia
la etapa următoare, de organizator și conducător al Muzeului etnografic
al Transilvaniei și de profesor la catedra de etnografie, s-a făcut printr-o
fază intermediară, în care a lucrat un timp atît în cadrul Institutului de
geografie al Universității din Cluj, sub îndrumarea binefăcătoare a pro
fesorului Gh. Vîlsan, cît și ca muzeograf.
După pensionare prof. R. Vuia s-a mutat la București. Acolo a găsit
în curînd, în colectivele științifice ale Academiei, un mediu prielnic de
cercetare, încît a reluat, la scurt timp, studiul problemelor pe care le
urmărea de mai mulți ani. După cum rezultă din scrisorile pe care le-am
primit de la el, în primii ani ai etapei bucureștene a lucrat intens la
definitivarea marei monografii etnografice (de fapt plănuia două lucrări)
asupra Țării Hațegului și a Regiunii Pădurenilor, pe care însă n-a mai
ajuns să o termine.
Din vastul material pe care l-a adunat pe teren timp de peste 50 de
ani, a reușit să publice doar teza de doctorat (9), apoi o contribuție valo
roasă privitoare la vînătoarea și cursele țărănești (32) și două volume
despre portul- popular din cele două zone etnografice (33 și 37). Ținem
să subliniem însă că în toate lucrările de sinteză, ca și în cursurile lui
R. Vuia, mai ales în cele despre așezări, port, ocupații etc., materialul
privitor la Țara Hațegului și la Regiunea Pădurenilor este foarte abun
dent, ca o dovadă a bogăției arhivei lui și în același timp, a cunoașterii
în 1919, la organizarea noii universități clujene, se pare că datorită largii în
țelegeri a prof. S. Pușcariu, s-a înființat și o catedră de etnografie la Facultatea
de litere (92, p. 452—453), pe care G. Vîlsan o dorea în cadrul Institutului de geogra
fie al aceleeași universității, socotind-o provizorie la Facultatea de litere. El vedea
un cîștig și pentru învățămîntul mediu prin introducerea etnografiei în clasele supe
rioare (cf. G. Vîlsan, învățămîntul geografic la Universitatea din Cluj... Lucr.
Instit. de geograf. Cluj, 1922, vol. I, p. 339).
R.Vuia reușise la Cluj să scoată etnografia de sub tutela altor științe și să-i
imprime caracterul unei științe independente. El luptă pentru introducerea ei sub
această formă, la toate universitățile din țară, în învățămîntul mediu precum și
în unele școli speciale, ale căror absolvenți urmau să lucreze în mediul rural,
ca școlile de notari, școlile normale de învățători, seminariile teologice etc.
De asemenea Vuia arată că influențele din partea celorlalte științe înrudite
(ale căror reprezentanți lucrînd în etnografie au imprimat cercetărilor lor spiritul
și metodele disciplinelor în care s-au format), nu vor înceta decît atunci cînd cer
cetările etnografice vor fi îndrumate și efectuate numai de cercetători crescuți în
spiritul propriu al acestei discipline. Tot așa și amatorismul va trebui înlocuit cu
cercetători înarmați cu mijloace de cercetare științifice proprii etnografiei (14,
p. 30—32).
2/ Dovezile sînt extrase din studiile lui despre așezările rurale, curtea, casa,
portul și cele două ocupații străvechi ale poporului român: agricultura și păsto-
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aprofundate a acestor regiuni. Acest aspect se reflectă și în colecțiile
Muzeului etnografic al Transilvaniei, unde a reușit să adune piese dintre
cele mai valoroase; secția fotografică a muzeului din Cluj este o comoară
din acest punct de vedere. Unele clișee, fotografii sau diapozitive (mai
ales în culori) și le-a păstrat pentru sine. Totdeauna a promis însă că le
va dona instituției din Cluj, creată de el. Cred că ar trebui să nu se în
târzie prea mult realizarea acestei dorinți, împreună cu întreg materialul
adunat de pe teren, note, desene, fișe etc., nu numai privitoare la aceste
regiuni ci toată „zestrea“ adunată de el în cursul vieții.*28
Tot la începutul acestei etape a încercat refacerea, în vederea reti
păririi, a lucrării privitoare la satul românesc din Ardeal și Banat, a cărei
tipărire a început-o încă în 1945 (51), extinzîndu-și acum cercetările asu
pra întregului teritoriu al țării. O parte din această lucrare a apărut în
Anuarul Institutului de etnografie din Debreczen (35). Acest fragment
este de fapt un istoric al cercetărilor privitoare la studiul așezărilor și
al casei din România. Din aceleași preocupări a ieșit și articolul privi
tor la așezările și casa rurală din Moldova de Nord, publicat în revista
„Sovetskaia etnografia“ din Moscova (36), precum și un articol, rămas
în manuscris, privitor la așezările și casa țăranului român din Valea su
perioară a Moldovei (55).
Cu gîndul de a valorifica o altă parte din vastul material pe care
l-a adunat an de an, a început redactarea unei lucrări de sinteză asupra
artei populare la români. De asemenea a reluat o problemă cu care s-a
ocupat încă din tinerețe și asupra căreia a făcut o comunicare la Congre
sul internațional de arte populare de la Anvers-Liège-Bruxelles din 1930:
obiceiul de iarnă cerbul, capra, turca, brezaia — socotit un rest al unui
vechi cult păgîn la români, legat de cultul soarelui și de ritul fecundității.
ritul. — O apreciere competentă cu privire la dovezile etnografice ale continuității,
în deosebi cele legate de studiul așezărilor, o găsim în tratatul de Istoria României
vol. I, București, Edit. Acad. Republicii Socialiste România, 1960, p. 808, unde
citim: „Etnografia a atras atenția asupra cîtorva fapte de o deosebită semnificație
pentru problema continuității slavo-române. Astfel, tipul de așezare cel mai arhaic,
satul cu case risipite, se găsește numai la români, în deosebi în Munții Apuseni.
Tot așa, tipul vechi de „casă cu cămară“ s-a păstrat în Țara Hațegului și Munții
Apuseni. în legătură cu nomenclatura locuinței, s-a observat că partea de gospo
dărie rezervată omului este de origine latină (casă, poartă, curte, ușă, perete, fe
reastră), în timp ce părțile destinate creșterii vitelor necesare muncilor și anima
lelor de hrană poartă denumiri slave (ocol, ogradă, grajd, poiată etc.). Rezultă, așa
dar, cu deosebită claritate, că populația locală își avea întotdeauna tipul său de
așezare (sate și cătune) și locuințe măcar temporar stabile“.
28 „... Intenția mea este ca întreaga mea bibliotecă de specialitate să ajungă
în posesia Muzeului întemeiat și organizat de mine. Sper să pot oferi Muzeului și
restul cărților ce le voi avea în viitor.
„Rog să luați la cunoștință că am decis ca în caz de deces, întregul meu ma
terial științific, compus din materialuri adunate pe teren, extrase din lucrări și
manuscrise, ce umple două lăzi și două geamantane, să fie predate Muzeului Etno
grafic din Cluj“ (Scrisoare datată: București, 19 aprilie 1951.)
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In anul 1956 pe cînd pregăteam primul volum al Anuarului Muzeului
etnografic al Transilvaniei, ne-a promis o „colaborare permanentă“, fiind
entuziasmat de inițiativa publicării lui. Pentru întîiul volum a trimis
valorosul studiu despre „tocălie“ și problema începutului torsului (34),
cu mențiunea că „este tot așa de important ca și împletitul cu bețe“ și
că-1 pregătise pentru revista „Zeitschrift für Ethnologie“, unde publi
case cu peste patru decenii în urmă tehnica împletitului cu bețe (1).
In anii de la București și-a întocmit un plan de elaborare a unor sin
teze asupra numeroaselor probleme cercetate. Majoritatea lucrărilor însă
n-au mai putut fi terminate. între timp a făcut cunoștință cu ideologia
marxist-leninistă, și-a însușit metodele de cercetare ale etnografiei con
temporane, și-a revizuit unele teze învechite și s-a încadrat activ în co
lectivele de cercetători ale Academiei Republicii Socialiste România unde-I
așteptau noi probleme, încît n-a mai avut răgaz pentru definitivarea lu
crărilor mai vechi.
încă de prin 1954, cu toată vîrsta înaintată, îl întîlnim, an de an, par
ticipant sau conducător și organizator priceput, la numeroase cercetări
pe teren. Din 15 februarie 1955 a fost încadrat oficial în Sectorul de etno
grafie, întîi ca cercetător principal, apoi, în martie 1957, ca șef al secto
rului, iar din 26 decembrie 1957 ca șef al Secției de etnografie a Acade
miei Republicii Socialiste România — atunci înființată. La începutul anu
lui 1963 trece, în aceeași calitate, la noul Institut de etnografie și folclor
al Academiei, creat la București, prin unificarea Secției de etno
grafie menționată cu fostul Institut de folclor. între timp, după mai bine
de 15 ani de la pensionare, se îmbolnăvește și moare la 2 iulie 1963, încă
în „plină vigoare intelectuală, cînd mâi putea fi util etnografiei româ
nești“ (Nr. 122, p. 104).
încadrat perfect în noul colectiv de muncă, a depus o vie activitate
de organizare și de cercetare. A condus, cu succes, un mare colectiv de
etnografi și alți colaboratori din disciplinele înrudite, în expediția cu ca
racter complex care a cercetat, în vederea întocmirii unei vaste mono
grafii etnografice, zona actualului lac de acumulare de la Bicaz.
Ca redactor responsabil al primului volum al Monografiei etnografice
a Bicazului a coordonat activitatea a vre-o 20 de colaboratori. El însuși a re
dactat pentru acel volum două lucrări importante: Așezările pe valea
Bistriței și locuința, curtea și gospodăria din zona Bicazului. Pentru volu
mul al doilea al aceleași monografii a scris despre Elementele decorative
ale casei din zona Bicaz.
După constituirea pe lîngă Prezidiul Academiei Republicii Socialiste
România a Comisiei pentru studiul formării limbii și poporului român,
din care a făcut parte, R. - Vuia și-a îndreptat cercetările, potrivit unei
tematici generale, spre aprofundarea studiului păstoritului la românii din
Carpații Meridionali și Orientali. în vara anilor 1956 și 1957 mai ales, a
studiat intens pe teren, luni de zile, păstoritul în Munții Paring, în Munții
Retezat și în alte masive, completîndu-și bogatul material pe care-1 avea
adunat cu mulți ani în urmă.
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Ca rezultate generale ale cercetărilor de teren și bibliotecă, făcute în
această etapă din însărcinarea Comisiei amintite, R. Vuia a redactat cîteva
lucrări mari, adevărate studii de sinteză, ca: Păstoritul în Paring, Păstoritul în munții românești (58), Tipurile de păstorit la români (57 și 57 a)
și Contribuții etnografice cu privire la formarea culturii noastre populare
și a poporului român. Unele dintre acestea sînt cuprinse în planul edito
rial al Academiei Republicii Socialiste România.
O primă sinteză asupra păstoritului la români R. Vuia a scris-o în
1922. (5). Problema a aprofundat-o în țara Hațegului și în Regiunea
Pădurenilor (9). După 50 de ani și mai bine de cercetări pe teren și de
asimilare a unei ample bibliografii cu privire la această ocupație, profe
sorul R. Vuia era în măsură să ne dea o nouă sinteză asupra păstoritului,
sub forma mult întrebuințată în etnografie, a tipologiei. Pe baza unor
criterii riguros stabilite de clasificare, ajunge la concluzia că tipurile de
păstorit la români, foarte numeroase și bogate în ceea ce privește varian
tele și formele de tranziție de la un tip la altul, pot fi impărțite în patru
mari categorii: I. păstoritul agricol-local; II, păstoritul agricol cu stîna
la munte; III. păstoritul în zona fînețelor, și IV. păstoritul bazat pe pășu
nea alpină și iernare la șes (57. p. 17—20.)
Așa cum subliniază și profesorul Tiberiu Morariu în prefață, indife
rent de numărul tipurilor și variantelor de păstorit, din lucrarea lui
R. Vuia rezultă că cele mai multe din acestea sînt în strînsă legătură
cu agricultura, de care păstoritul nu poate fi separat, cele două ocupații
întregindu-se reciproc. Majoritatea populației agricole a țării noastre n-a
cunoscut păstoritul transhumant, pendulator, ea practicînd mai des păs
toritul agricol local, în care iernarea oilor se făcea în sat. Chiar și popu
lația pastorală din zona fînețelor (de exemplu jienii din bazinul Petroșeni) practica o pendulare redusă, îndeosebi atunci cînd nu poseda fîn
pentru iernare. Prin aceasta, teza „migrațiilor pastorale“ și a „nomadis
mului“ românilor în secolele trecute primește o infirmare categorică și
convingătoare (57 p. 6—7, 188).
In scopul de a-și completa datele bogate de care dispunea, în această
perioadă a făcut și cîteva călătorii de studii în R. P. Ungară (1956), în
R. P. Albania (1960) și R. P. Bulgaria (1960).
In R. P. Ungaria a studiat mai ales așezările și casa țărănească, rezul
tatele acestor cercetări sînt prezentate într-un studiu cu numeroase foto
grafii, rămas în manuscris (56).
In R. P. Albania, pe care a străbătut-o în întregime, cum îmi scria
atunci, de la nord la sud și de la est la vest, a studiat în primul rînd
păstoritul la albanezi și la românii fărșeroți din sudul Albaniei. Rezul
tatele acestor cercetări urmau să fie consemnate în două studii: Asupra
păstoritului albanezilor din nordul Albaniei și Contribuții la studiul păs
toritului aromânilor din sudul Albaniei.
Cu ocazia călătoriei în Albania a urmărit și alte probleme etnogra
fice, care iarăși urmau să fie cuprinse în două articole: Transportul în
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spațiul carpato-balcanic și Contribuții la cunoașterea ceramicii din
R. P. Albania.
In R. P. Bulgaria a făcut studii mai complexe privind așezările și
tipurile de case, agricultura, portul etc. A cercetat în deosebi, regiunile
din împrejurimile Sofiei și din partea de sud, din Munții Rodope. Rezul
tatele acestor cercetări au fost destinate unui studiu intitulat Cercetări
etnografice in R. P. Bulgaria.
La scurt timp după ce a fost încadrat în colectivul de etnografi al
Academiei Republicii Socialiste România, însă înainte de a fi numit șeful
sectorului respectiv, a inițiat întocmirea, în colaborare, a unei mari lucrări,
cu titlul Etnografia poporului român sau Cultura noastră populară, în
mai multe volume și planificată pentru 4—5 ani. în martie 1956, făcînd
unele oferte etnografilor clujeni, ne scria că a început distribuirea capi
tolelor. După cum arată și titlul, ar fi vrut să fie o vastă lucrare de sin
teză asupra etnografiei românești, capitolul de început fiind consacrat
unui vast istoric al cercetărilor etnografice românești, iar încheierea urmînd a se face cu o cît mai completă bibliografie privitoare la poporul
nostru.
Din această importantă lucrare — întocmirea căreia revine ca o sar
cină pentru etnografii noștri — s-a realizat doar redactarea în colectiv
a capitolului Românii pentru volumul de etnografie sovietică: Popoarele
lumii, ce se editează la Moscova (122 p. 104).
In toată perioada bucureșteană, mai ales după ce a fost încadrat la
Academia Republicii Socialiste România, a ținut strînse legături cu etno
grafii din țările socialiste și nesocialiste, participînd la numeroase mani
festări comune.
La sfîrșitul anului 1958 a luat parte activă la cel de-al treilea semi
nar româno-sovietic de arheologie și etnografie, ținut la București între
26 decembrie 1958 și 5 ianuarie 1959. Cu această ocazie a prezentat o co
municare despre Tipurile de case rurale la români și un referat despre
Rezultatele și sarcinile cercetărilor etnografice pe teritoriul R. P. Române.
In ultima lucrare R. Vuia și-a reafirmat punctul său de vedere că etno
grafia este și trebuie să rămînă o știință independentă, neancorată la alte
discipline. Ca și G. Vîlsan, R. Vuia reclamă totuși o mai mare apropiere
între etnografie și geografie existînd, cum se știe chiar o știință de gra
niță: Etnogeografia. Unii etnografi, în schimb, consideră etnografia ca o
știință istorică.
In cadrul legăturilor strînse pe care le avea cu etnografii din țările
socialiste a publicat lucrarea amintită despre cele mai noi rezultate cu
privire la studiul așezărilor și casei în Republica Socialistă România într-o
revistă maghiară (35), și articolul despre influențele slave nord-vestice
asupra casei rurale din Moldova de Nord într-o revistă sovietică (36).
In acest timp R. Vuia a fost ales membru de onoare al Societății
etnografice maghiare din Budapesta și membru corespondent al Societății
etnografice austriece din Viena.
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Poate în legătură cu aceste alegeri, ori aducîndu-și aminte de rezul
tatele frumoase obținute pe vremuri la Cluj de către Societatea etnogra
fică română, R. Vuia s-a ocupat, prin 1957 și în anii următori, de înfiin
țarea unei Societăți etnografice române cu sediul la București29.
*

Din viața și activitatea didactică, științifică și muzeografică a lui
R. Vuia, ca de altfel din a tuturor învățaților noștri care au lucrat în
condițiile vechii orînduiri, se pot trage învățăminte și se pot sublinia
laturi pozitive.
R. Vuia a dat dovadă de optimism și mult entuziasm în munca sa de
muzeograf și de etnograf. Aproape din nimic și fără ajutorul material
nici pe departe suficient al oficialității, a reușit să creeze un muzeu etno
grafic care și-a cîștigat un frumos prestigiu, atît în țară cît și peste hotare.
O altă caracteristică a întregii vieți a lui R. Vuia a fost consecvența
și hotărîrea, în urmărirea atingerii scopurilor sale, atît în ce privește
latura muzeografică, cît și în cea de cercetare științifică. Timp de peste
o jumătate de secol a urmărit cu perseverență cîteva probleme și teme
majore, de mare importanță pentru știință. A adunat cu pasiune, an de
an și zi de zi, un material imens de pe teren, din arhive și din biblioteci,
pe care l-a valorificat în numeroase lucrări, bine apreciate de toți cei care
și-au spus părerea asupra lor. In cadrul acestei caracteristici credem că
putem nota și hotărîrea lui, încununată de succes, de a învăța cît mai
multe limbi străine, pentru a putea face față atît în probleme de infor
mare științifică, cît și mai ales cu ocazia participării la Congresele inter
naționale care se țineau în diferite țări. Este vrednic să arătăm aici că
pe lîngă limbile învățate în școală (maghiară, germană și franceză) R. Vuia
reușise să cunoască bine și limba engleză; citea cu ușurință în limba ita
liană și în toate limbile slave din jur.
N-a fost în intenția noastră și nici spațiul nu permite, să facem aici
un inventar al tuturor problemelor urmărite de R. Vuia și a felului cum
a reușit sau nu să le rezolve. Aceasta este o sarcină care revine etnogra
filor noștri pentru viitor. R. Vuia a publicat destul de mult în perioada
dintre cele două războaie mondiale. Fiind sub influența „școlilor“ etno
23 La 29 noiembrie 1957 îmi scria: „Deoarece vrem să înființăm aici la Bucu
rești, o Societate etnografică cu filiale la Cluj, Iași, Timișoara și Sibiu, te rog să-mi
trimiți urgent copia statutelor (vechii) Societăți etnografice din Cluj“. — Și aceasta
rămîne ca o sarcină de realizat în viitor. Prin crearea Institutului de etnografie și
folclor al Academiei Republicii Socialiste România la București, care va avea filiale
și în alte centre, s-a făcut o mai mare apropiere între etnografi și folcloriști. Socie
tatea ar putea fi astfel constituită din toți etnografii și folcloriștii care lucrează la
Academia Republicii Socialiste România și institutele ei, la universități și insti
tutele pedagogice, la muzee etc.
Condițiile creerii acestei societăți au devenit și mai favorabile prin apariția
„Revistei de etnografie și folclor“, care ar putea deveni și organ al Societății, așa
cum sînt și alte publicații periodice centrale. Cu timpul, Societatea ar putea edita
și publicații proprii, cum fac în prezent toate societățile științifice din țară și de
peste hotare.
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grafice ale vremii, lucrările lui au și interpretări idealiste, dar prin bogă
ția incontestabilă a materialului pe care îl cuprind, și care niciodată nu-și
va pierde din valoare, ele rămîn o moștenire de preț, lăsată științei, de
către acest deschizător de drum. Sîntem întrutotul de aceeași părere cu
unul din biografii lui care scrie: „Din acest punct de vedere va trebui
să se facă o reconsiderare științifică a lucrărilor lui Romulus Vuia în
lumina etnografiei actuale“ (122, p. 104).
Prin aceasta, adăugăm, ne vom face datoria pe de o parte valorificînd, așa cum ne învață partidul, tot ce este bun dintr-o bogată moște
nire culturală, etnografică, iar pe de altă parte vom pune în lumină re
zultatele unei munci intense, de mai bine de o jumătate de veac, în ogorul
atît de neegal lucrat și cu rezultate atît de diverse, al etnografiei seco
lului nostru.
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dință publică, 5 aprilie 1945).
Cîteva din lucrările rămase în manuscris sau sub tipar.
51 Satul românesc din Transilvania și Banat. Studiu antropogeografic și etno
grafic. Le village roumain de Transylvanie et du Banat. Etude de géographie hu
maine et d’ethnographie. Cluj, 1945. (Imprimat cca. 240 p., fig., pl„ neterminat
și nedifuzat; cîteva exemplare se află — ca manuscris — în bibliotecile mari din
București, donate de autor.)
52. Așezările pe valea Bistriței. (Pentru vol. I. din Monografia Bicazului.)
53. Locuința, curtea și gospodăria din zona Bicazului. (Idem.)
54. Elementele decorative ale casei din zona Bicaz. (Idem, vol. II.)
55. Așezările și casa țăranului român de pe valea superioară a Moldovei.
56. Cercetări cu privire la studiul casei rurale din R. P. Ungaria.
57. Tipuri de păstorit la români (sec. XIX — începutul sec. XX.). Prefață de
T. Morariu, București, Edit. Academiei 1964, 252 p. 97 fig. Résumé: Type d’élevage
pastoral chez les Roumains (XlX-e siècle et debut du XX; p. 231—249). (Academia
Republicii Socialiste România. Studii de etnografie III.)
57 a. Les types de vie pastorale chez les Roumains. In: VI Congrès Interna
țional des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques — Paris — 30 juillet —
6 août 1960. Tome II. Ethnologie (deuxième volume). Paris, Musée de L’Homme,
1964 p. 301—307. (Comunicare în Secția Etnologie istorică și tradiții populare;
rezumatul lucrării de la nr. 57.)
58. Das Hirtenwesen in rumänischen Gebirgen. (Păstoritul în munții româ
nești.) (Lucrare scrisă pentru rev. „Acta ethnografica“ din Budapesta.)
59. Contribuții etnografice cu privire la formarea culturii noastre populare și
a poporului român.
60. Studiul etnografic al satelor Nucșoara și Cîmpul lui Neag, raionul Hațeg.
(Parțial a format subiectul unei comunicări prezentată de acad. St. M. Milcu și
colaboratorii, la cel de-al VII-lea Congres internațional de științe antropologice și
etnografice, ținut la Moscova în 1964. Sub tipar, avînd ca autori pe acad. St. M.
Milcu, R. Vuia și alți 7 colaboratori, cu titlul: Recherches anthropologiques de type
complexe dans deux villages au profil démographique différent — Nucșoara et
Cîmpu lui Neag (Region Hunedoara). Edit. Acad. Republicii Socialiste România.
SCRIERI DESPRE VIATA, OPERELE SI INSTITUȚIILE CREATE DE
ROMULUS VUIA

61. Apolzan, Lucia: Congresul internațional de dansuri populare de la Stock
holm, august 1939. „Tribuna“, Cluj, 25 noiembrie 1939, an. II, nr. 272, p. 8.
62. Bucuța, Emanoil: Parcul etnografic de la Hoia. „Boabe de grîu“, București,
1931 an. II, p. 524—552, fig.
63. Bucuța, Emanoil: G. Vîlsan și muzeele țărănești. „Căminul cultural“, Bucu
rești, 1945, an. XI, p. 553—554. (Reproduce o scrisoare a lui G. Vîslan din 1928,
despre Muzeul etnografic din Cluj și creatorul lui, R. Vuia.)
64. Chelcea, loan: Reprivire asupra înființării și dezvoltării Arhivei [de etno
grafie și folclor] de la Muzeul etnografic. „Culegătorul“, Cluj, 1933, an. I nr. 1,
p. 3—7.
65. Chelcea, loan: Muzeul etnografic al Ardealului—Cluj, cu ocazia reorgani
zării sale din iunie 1937. Cluj, 1937, 33 p., fig. Extras din „Gazeta ilustrată“, Cluj,
1937, nr. 10—12.
66. Corso, Raffaele: (Recenzie la nr. 12) în „II folklore italiano“, Napoli, 1934,
an. V, p. 242.
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67. Corso, Raffaele: (Recenzie la nr. 14) în „11 folklore italiano“, Napoli, 1931,
an. 6, fasc. 1—2., p. 171—172.
68. Corso, Raffaele: (Recenzie la nr. 20) în „11 folklore italiano“, Napoli, 1936,
XI, p. 107.
69. Corso, Raffaele : (Recenzie la nr. 21) în „11 folklore italiano“, Napoli, 1936,
XI, p. 223.
70. Crăciun, Ioachim: Activitatea științifică la Universitatea din Cluj în primul
deceniu 1920—1930. Cluj, 1936, 321 p. (Bibliotheca Bibliologica 3; R. Vuia la p. 183—184).
71. Deică, Petre: Cu privire la geografia așezărilor rurale. „Comunicări de
geografie“, București, 1963, vol. II, p. 145.
72. Densușianu, Ovid: (Recenzie la nr. 9) în „Grai si suflet“, București,
1927—1928, an. III, p. 281.
73. Dunăre, Nicolae: Etnograful Romulus Vuia, la 70 de ani. „Steaua“, Cluj,
1957, an. VIII, nr. 8 (90), p. 125.
74. Dunăre, Nicolae: Orientarea cercetărilor etnografice [în țara noastră]. „Tri
buna“, Cluj, 1958, nr. 50, p. 6.
74. a. Dunăre, Nicolae: Un studiu despre portul „pădurenilor“ (de R. Vuia,
vezi nr. 33). „Făclia“, Cluj, 14 decembrie 1958, an. XIII. nr. 3779, p. 2.
74. b. Dunăre, Nicolae: Romulus Vuia. „Tribuna“, Cluj, 16 iulie 1964, an. VIII,
nr. 29 (389), p. 11.
75. a. Fortunescu C. D.: (Recenzie la nr. 23) în „Arhivele Olteniei“, Craiova,
1939. XIII, p. 516.
75. b. Georgescu-Tistu, Nicolae: (Recenzie la nr. 2) în „Dacoromania“, Cluj,
1921—1922, an. II, p. 849.
76. Gorovei, Artur: (Recenzie la nr. 11) în „Șezătoarea“, Folticeni, 1928, an. 36,
p. 180—181.
77. Haberlandt, Artur: (Recenzie la nr. 9) în „Wiener Zeitschrift für Volks
kunde“, Wien, 1926, XXXI, p. 142.
78. Ionescu-Voicana, M. : (Recenzie la nr. 30) în „Revista istorică română“,
București, 1943, voi. XIII, fase. IV, p. 193—194.
79. Iorga, Nicolae: (Recenzie la nr. 3) în „Revista istorică“, București, Vălenii
de Munte, 1923, IX, p. 38.
80. Iorga, Nicolae: (Recenzie la nr. 9) în „Revista istorică“, Vălenii de MunteBucurești, 1926, XII, p. 271—272.
81. Iorga, Nicolae: (Recenzie la nr. 23) în „Revista istorică“, București, 1938,
an. XXIV, p. 251 și în „Revue historique“, București, 1939, XVI, p. 182—183.
82. Kagarov, E.: (Recenzie la nr. 14) în „Sovetskaia etnografia“, Leningrad,
1927, p. 127.
83. Kenedy, Douglas: (Recenzie la nr. 20) în „Journal of the English Folk Dance
and Song Society“, London, 1935, vol. II, p. 107—108.
84. „Korrespondenzblatt des Verreins für Siebenbürgische Landeskunde“, Sibiu,
1923, tom. 46, p. 86. (Recenzie la nr. 2).
85. Lehmann, dr. M.: (Recenzie la nr. 20) în „Journal of the English Folk Dance
and Song Society“, London, 1935, vol. II, p. 108.
86. Mihăilescu, Vintilă: (Recenzie la nr. 5) în „Buletinul Societății române de
geografie“, București, 1923, tom. XLII, p. 265—-266.
87. Mihăilescu, Vintilă: (Recenzie la nr. 9) în „Buletinul Societății române de
geografie“, București, 1926, tom. XLV, p. 146—147.
88. Mihăilescu, Vintilă: (Recenzie la nr. 14) în „Buletinul Societății române de
geografie“, București, 1931, tom. L, p. 424.
89. Mihăilescu, V., Mehedinți, S., Ficheux, R. Aprecieri asupra comunicării lui
R. Vuia O hartă a așezărilor rurale din Transilvania și Banat. „Buletinul Societății
române de geografie“, București, 1934, tom. LIII, p. 386—389.
90. Morariu, Tiberiu: Civilizația noastră populară și muzeele etnografice. Bucu
rești, 1932, 10 p., fig. Extras din rev. „Natura“, 1932.
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91. Murray, Margaret: (Recenzie la nr. 17) (în „Congrès International des Sciences
Anthropologiques et Ethnologiques. Compte-rendu de la première session“. Londres,
1934, p. 290.
92. Mușlea, Ion: Etnografia românească în Ardeal, după Unire. „Societatea de
mîine“, Cluj, 1928, V, p. 452—454.
93. Muzeul etnografic din Cluj. „Transilvania“, Sibiu, 1928, an. 59. p. 653—654.
94. Myres, John, L.: (Recenzie la nr. 20) în „Journal of the English Folk Dance
and Song Society“, London, 1935, vol. II, p. 108—111.
95. Netoliczka, Luiza: Muzeul etnografic al Ardealului din Cluj. „Boabe de grîu“,.
București, 1931, an. II, p. 245—254, fig.
96. Netoliczka, Luiza: Das Siebenbürgische Volksmuseum în Cluj (Klausenburg).
„Museumskunde“, Neue Folge, Berlin, 1932, Heft 3.
97. Onișor, Teodor: Comemorarea lui Nicolae Iorga la „Cercul de studii etno
grafice“. Conferința prof. Romulus Vuia. „Țara“, Sibiu, 11 iunie 1941, an. I, nr. 48, p. 7.
98. Onișor, Teodor: Expoziția Muzeului etnografic la Sibiu. „Vremea“ București,.
1941, an, XIII, nr. 630, p. 8.
99. Onișor, Teodor: Introducerea etnografiei în învățămîntul de toate gradele.
(Pe marginea referatului prof. R. Vuia). „Țara“, Sibiu, 12 aprilie 1941, an. I, nr. 15, p. 6,
100. Onișor, Teodor: Cercul de studii etnografice din Cluj—Sibiu. (1939—1942).
„Transilvania“, Sibiu, 1942, an. 73, p. 218—221.
101. Onișor, Teodor: Scrisori din Sibiu. O nouă societate studențească: „Arde
leana“. „Vremea“, București, 1942, XIV, nr. 633, p. 15.
102. Onișor, Teodor: Societatea etnografică română. Douăzeci de ani de la înfiin
țarea ei. „Transilvania“, Sibiu, 1944, an. 75, p. 81—89.
103. Onișor, Teodor: (Recenzie la nr. 32) în „Transilvania“, Sibiu, 1945, an. 76,
p. 105—107.
104. Onișor, Teodor: Muzeul etnografic al Transilvaniei. în. voi. „Activitatea
muzeelor“, Cluj, Sfatul Popular al regiunii, 1956, p. 21—35, fig.
105. Onișor, Teodor: Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului etnografic al
Transilvaniei. In „Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957—1958“.
Cluj, 1958, p. 15—78, fig.
(Despre activitatea muzeografică a lui R. Vuia la
p. 16—50).
106. Panaitescu, Emil: Muzeul etnografic din Cluj. (Cuvîntare rostită la inau
gurarea Muzeului, 17 iulie 1928). In volumul de același: Cultură și învățămînt. Cluj,
1928, p. 42—45.
107. Pavelescu, Gheorghe: Etnografia românească din Ardeal în ultimii douăzeci
de ani (1919—1939). Cluj, 1939, 16 p. Extras din „Gînd românesc“, Cluj, 1939, nr. 10—12.
108. Popp, Mara: (Recenzie Ia nr. 13) în „Buletinul Societății române de geo
grafie“, București, 1929, tom. XLVIII, p. 337—339.
108. Prodan David: (Recenzie la nr. 23) în „Revista istorică română, Bucu
rești 1940, X, p. 404—411.
109. Pușcariu, V.: Muzeul etnografic din Cluj. Revista științifică „V. Adamachi“,
Iași, 1924 mai, vol. X, nr. 3, p. 374.
110. Racoviță, Emil: Etnografia. O disciplină a științelor naturale. „Transilvania“,
Sibiu, 1928, an. 59, nr. 7—8, p. 520—523.
111. Racoviță, Emil: Cuvîntarea lui — la inaugurarea Muzeului etnografic din
Cluj. „Analele Academiei Române“. Ședințele din 1928—1929. București, 1929, p. 15—18.
112. Ruffini, Mario: Il museo etnografico di Cluj. „Lares“, Roma, 1931, an. II, nr. 3.
113. Schullerus, A.: (Recenzie la nr. 3) în „Korrespondenzblatt des Vereins für
Siebenbürgische Landeskunde“, Sibiu, 1923, tom. 46, p. 87.
114. Simionescu, Ion: (Recenzie la nr. 9) în Revista științifică „V. Adamachi“,
Iași. 1926 august, vol. XII, nr. 4. p. 181—182.
115. Sînzianu, M. : (Recenzie la nr. 21) în „Revista istorică română“ București,
1937, voi. VII, fase. 1—2, p. 240.
115. a) Stahl, Paul H. : Din istoricul cercetărilor de arhitectură populară româ
nească. (Historical survey of the researches in rumanian folk architecture). „Revista
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de etnografie și folclor“, București, 1964, an. IX, nr. 3. p. 275—291. (Despre lipsurile
lucrărilor lui R. Vuia la p. 286—288).
116. Stroobant, L.: (Recenzie la nr. 23) în „Le Folklore Brabançon“, Bruxelles,
1938, an. XVII, nr. 102, p. 548.
117. Universitatea „V. Babeș“. Studiu monografic. Sub redacția acad. C. Dai•coviciu, prof. Al. Roșea si colab. Cluj, 1957, 231 p. (Etnografia si prof. R. Vuia la
p. 85, 98—99).
118. Vîlsan, George: O știință nouă: Etnografia. Cluj, 1927, 43 p. (Biblioteca
secțiunii geografice-etnografice a „Astrei“ nr. 2) (Despre Muzeul etnografic si R. Vuia
la p. 23—24).
119. Vîlsan, George: (Vezi nr. 63).
120. Vlăduțiu, Ion: Probleme de cercetare în domeniul etnografiei. în voi. Stu
dii si referate privind istoria României. București, Edit. Acad. R.P.R., 1954,
p. 229—284.
121. Vlăduțiu, Ion: Orientarea ideologică a cercetărilor etnografice (în țara
noastră). „Lupta de clasă“, București, 1960, an. XL, nr. 2, p. 45—60.
122. Vulcănescu, Romulus: Romulus Vuia. „Revista de etnografie și folclor“,
București, 1964, an. IX, nr. 1, p. 103—104, cu un portret.
123. Weigand, Gustav: (Recenzie la nr. 3) în „Balkan-Archiv“, Leipzig, 1926, II
Bd., p. 270.
Pentru unele lucrări ale lui R. Vuia vezi nr. 28 și mai ales nr. 26 care conțin
numeroase date bio-bibliografice și extrase totale sau parțiale din recenziile și apre
cierile apărute pînă în 1938.

Teodop Onuuiop, Kjiyuc.
poMyjiyc syn
(28 HHBapn 1887 r. — 2 hiojih 1963 r.)
(KpaTKoe coflepjKaHne)

IIpo$eccop PoMyjiyc Bya npHHajțJieîKaji k ceMbe, ii3 KOTopoö BHmeji
BejiHKHÈt pyMMHCKHii H3o6peTaTenb TpanHH Byn. 3acjiyra PoMyjiyca
Byn b tom, HTO oh b 1922—1947 rr. opraHiiBOBaji b ropote Rjiyme nepBMft
aTHorpa^HHecKMö Myșeii b PyMMHHH, n b tom, ut o oh 6biji nepBbiM npo4>eccopoM 9THorpa$HH ii $ojibKjiopa b pyMMHCKOM BbicineM yaeÔHOM 3a*
BejțeHHH
b nepHoa 1926—1947 rr.
Ilocjie oKOHaaHHH cpejțHeH h Bucineh ihkojim Ha pojțHHe ii b ByjțaneniTe, oh yexan cneiiHajiH3HpoBaTbCH b BepjiHH, rjțe, cpenn jțpyrnx,
npo^eccopoB 6biji H3BecTHbiö iiccjienoBaTenb Qejnntc $oh JlyniaH.B
tot æe nopnoH b BepjiHHe BMecTc c hhm yanjincb h npyrne MOJio^bie pyMHHbi:
JțjKopHMîe BujicaH, EMaHonji ByKyița, KoHCTaHTHH BpaTecKy h jțp.
OTKa3aBiHHCb ot yaacTiia BMecTc c apyniMii GepjiiiHCKiiMii My3eeBenaMH
b HccjiejțoBaHHH A(J»pHKH n Hoboh TBHHeH, MOJioflOH PoMyjiyc Byn, HaiHHas
co BToporo aecHTHJieTHH Hainero Bena, nocBHinaeT ce6fl aTHorpauH^ecKOMy
HccjiefloBaHHio HeKOTopbix 30H TpaHCHJibBaHHH, ocoôeHHO Ițapa Xapery.iyii, oßjiacTH Jla^ypeHii h «p. (cm. 6n6jniorpa$H'iecKHe yKa3aHHH Jtë.
32, 33, 37, 57 h np.) 9th HCCJiejțoBaHHH oh.He noKHHyn ho KOHița CBoeö
JKH3HH. B tot me nepnoH oh nnineT „Flechterei mit Stäbchen bei den
h
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Rumänen” (Z, f. Etchnologie, Berlin, 1914), b KOTopoft oh onHCMBaeT
oneHb npeBHioio TexHHKy njieïeHHH npyTBHMH y pyMMH b Lțapa Xaperyjiyü.
Ero Tpyflti, HanncaHHue hm b stot nepnofl, cnocoôcTBOBanH TOMy, hto
oh 6mji Ha3HaneH acciicTCHTOM npo^eccopa flau BbiJicaHa b YHHBepcHTeTe
ropofla Kjiyœa, a noTOM jpipeKTopoM STHorpa^imecKoro My3en TpaHCHJibBaHiiii h npo^eccopoM BTHorpa^nn h ^ojibKJiopa b tom æe yHiiBepciiTCTe.
B nepBOM TOMe HacTOHnjero ÉîKeroAHHKa (1957- 1958 rr.) mbi noKa3ajiH THmëjiMe ycjiOBHH, b KOTopnx PoMyjiycy Byn h ero coTpynniiKaM
ynajiocb ynpeHHTb h opraHH3OBaTb stot Myeeft (cm. ÔHÔJiHorpat^HHecKne
yKa3amiH N°. 105). CjiesyeT 3jțecb HanoMHHTb h cocTaBJieHne aHKeTM N». 1:
PosKjțeHCTBeHCKne oöpnHM (7), h aHKeTM N°. 2: ^(om (8). nojiyneHHMe or
KoppecnoHjțeHTOB Ha ocHOBe otjix aHKeT MaTepnajiM boihjih b cocTas
,,3THorpa$HHecKoro h (JtoJiBKJiopHCTHHecKoro apxiiBa 9THorpa$HHecKoro
My3en r. Kjiyaîa”.
JJaHHbie, coôpaHHMe Ha MecTe npoi^eccopoM P.
Byn n ero coTpyflHHKaMH, Shinn ncnoJiB3OBaHM b pane TpynoB o cene
H flOMe pyMMHCKHX KpeCTBHH B TpaHCHJIbBaHHH (CM. ÔHÔjIHOTpa^HHCCKHe
yKa3aHHH M. 13, 18, 21, 23, 51) h b npyrnx Tpynax.
B TecHOH CBH3H c fleHTejibHOCTbio My3eu h hjih ero noflflepîKKH b okTHÔpe 1923 rofla 6m.ho ynpeîKjțeHO „PyMMHCKoe aTHorpatJiHnecKoe oôiyecTBo”, npeflce,qaTejieM KOToporo 6mji H3BecTHMÖ reorpa$ h 3THorpa$ JJhî.
BbincaH, a ceKpeTapeM — P. Byn (cm. ÔHÔjiHorpa^HHecKHe yKa3aHHH N».
92 h 102).
üo BBOflHOH JieKIțHH K Kypcy neKipiii, npOHHTaHHMX B yHHBepCHTeTO
ropojța K.iyira, non riavjianiicM ,,3mH0Mzuti, omHoepaifiusi, cßoMKMp. Onpedejienufi u ux o6Jlacmu'', (cm. ÔHÔjinorpacjjiH’iecKHe yHasamm J\° 14), mm
MOæew co3flaTb ceôe npeHCTaBjieHne o MHeHHH Byn no 3thm BonpocaM.
KoHeHHO, ero MHeHHH HaxoflHJiHCb non bjihhhhcm HHeaJiHCTnnecKHX houuenrțHfi 6yp?Kya3H0H aTHorpa$HH Tex BpeMeH. Ü3 BTopoii nacTH JieKipin
BMTeKaioT HeKOTopbie ero .'im’iiiik! MHeHHH o 9THorpa$nii, KOTopMC He
TepmoT CBoero BiiaacHHH h ho Haninx HHeü. HanpHMep, Byn He 6mji ctopOHHHKOM CBefleHHH OÔJiaCTH 3THOTpa([)HH TOJIBKO K MaTepHaJIbHOH KyJIbType; oh He nonycKaji toto mhchhh, corjiacHO KOTopoMy <|ojibkjiop hko6m
H3ynaeT tojibko KyjibTypy eBponeücKHx HapoflOB, a 3thojiothh (othotpa<|)HH) — KyjibTypy HeeBponeiicKHx HaponoB, no toh npocTofi npnaiiHe,
HTO HayKa He MOJKeT H3MeHHTB CBoero Ha3BaHHH B 3HBHCHM0CTH OT KOHTHHeHTa. Oh ne HCKjnoHaji bo3moîkhocth HH^epeHunapHM h othojichhh
HeKOTopMx caMOCTOHTejibHBix OTpacjieit (aproJiornn, jnrrepaTypHoro h My3MKajibHoro $ojibKJiopa h t. n.). B KanecTBe MeTona HccJieflOBaHHH oh
npHMeHHJi h peKOMeHflOBan oÖJiacTHoe MOHorpa^nnecKoe nccJieHOBaHne.
B OTJIHHHe OT ÔOJIBIHHHCTBa 3TH0rpa$0B BpOMeHH, B 3THOrpa<J)HTeCKHX
HBJieHHHX H npeflMeTaX OH He BHHCJI TOJIbKO CTaTHHeCKHX ,,peJIHKBHH HJIH„CTapHHHMx Bențeii”. Oh R0Ka3aji, no KpaöHeH Mepe npHMernrrejibHO
k pyMMHCKOMy Hapony, HecocTOMTejibHOCTb thk Ha3BiBaeMMX ,gesunkenes
Kulturgut”, TaK nan b HanieM cjiynae mojkho roBopHTb name 06 oôpaTHOM
HBJieHHH, o bjihhhhh HapoflHoü n,HBHJiH3aițHH Ha ijnBHJiH3aițHio co3HaBaeMyio
OTflejIKHMMH JIHIjaMH. OjICMCHTM HameTO HapOHHOTO flOCTOMHHH (oHCrKHa, na-
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ceJieHne, noMa n t. n.) noTepneJin H3MeHeHHH b TeneHHH KpynHux npoMeacyTKOB BpeMeHn non bjihhhhcm mcctiilix ycjioBHÔ hîh3hh (cm. ÔHÔJiHorpa^HnecKne ynasamiH N°. 14, rap. 41 — 43; 21, CTp. 47 — 48; 22,CTp. 185 n np.).

Bojibnian nacTB ero ymiBepciiTeTCKiix jienpun, b ocoôeHHOCTH Bxonn"
b ijiikji ,,M36paHHMe rjiaBM H3 9THorpa$HH pyMLiHCKoro Hapo.na”,
ôbijih pa3BHTH h onyÔJinKOBaHbi b peHHbix Tpynax ( cm. ÔHÔJiHorpa^HnecKHe yKa3aHHH N». 14, 21, 23, 51, 69, 81, 115, 116 h np-)nțan

B KanecTBe npo$eccopa h nnpeKTopa My3cn P. Byn aKTHBHO ynacTBoBan b MHoronncjieHHbix MejKnyHapoflHbix KOHrpeccax no 9THorpa$HH,
aTHOJioriiH h anTponoJionni, rne BbiCTynaJi c noKJianaMH h jiokijhhmh;
oro nacTO BbEÖnpajiH njieHOM pa3JiHHHbix komhtctob, hoctohhhmx cobctob
h t. n. Oh TaKîKe 6mji H3ÔpaH njieHOM HecKOJibKHX Haynmix oßiyecTB khk
Ha poflHHe TaK n 3a rpaHnpeö. B KjiyjRe oh co3jțaji „KpynwK 9THorpa$HHeCKHX H (|)OJIbKJIOpHCTHHeCKHX HCCJienOBaHHii”, HBHBHIHCb ÖOJiee CKpOMHbIM
npoflOJiîKaTejieM cïaporo „PyMbiHCKoro aTHorpa^nnecKoro oöipecTBa”.
Ilocjie Bnxo.ua Ha noHCHio b 1947 r., PoMyjiyc Byn nepee3JKaeT b ByxapecT, rne HaxonnT b HayHHbix KOJiJieitTiiBax AnaneMHn PyMMHCKOii CopnaJiHCTHnecKOH PecnyßjiHKH njiopoTBopHyio noHBy hjih HccJienoBaHHÖ h Tpyna.
B nepBbie ronai 9Toro TpeTbero 9Tana ero jkh3hh P. Byn mhoto paßoTaji
Hap 3aBepuieHHeM HeKOTopnx cbohx paHbine nanarbix TpynoB, Kan, HanpHMep, „MoHorpa^HH 06 oßnacTH IJapa Xaperyjiyfi h oßjiacTH IIonypeHH”,
H3 KOTopux oh onyßjiHKOBaji nea pchhbix Tpypa o HaponsoM Hapnne
(cm. ÔHÔJiHorpafJninecKHe yKa3aHHH Ns. 33 h 37). Oh BO3o6HOBJiHeT cboh
HccjienoBaHHH pyMbiHCKoö nepeBHH (N». 35, 36, 51, 52, 53, 54, 55), nacTyniecKoii jkhshh h ee TnnoB (57, 57a h np.). C pejibio nonojiHeHHH cbohx
TpynoB cpaBHHTejibHHMH MaTepnanaMH oh coBepmnji HecKOJibKo noe3noK
3a rpaHHijy, b BeHrepcKyio Haponayio PecnyßjiHKy, b Haponnyio PecnyßjiHKy AjibßaHHio h b BojirapcKyio Haponnyio PecnyöjiHKy. Oh coTpynHHnaji b coöpaHHH MaTepnana h penaKTnpoBaHHH KpynHoö 9THorpa<|ninecKOir
MOHorpa^HH o 3OHe 03epa BnKa3, coTpynHHnaji b C03paHHH HeKOTopnx
aHTponojiorHHecKHx MOHorpatJtHH (HyKinoapa), rjiaBbi „Pjxmlihiih” H3
khhth „Haponn EBponn”, cocTaBJieHHOÖ cobbtckhmh aTiiorpacpaMii.
B 9T0 BpeMH oh 6biji HanajibHHKOM oTHeJia, a noTOM OTHorpa^HHecKoir
ceitpun llncTHTyTa 9THorpa<()iiii h $ojibKJiopa AitaneMHM CopnajiHCTHnecKOH
Haponson PecnyßjiHKH h coneöcTBOBaji ynpejKneHHio HHCTHTyia othorpa$HH. Kan h X(jk. BbwicaH, h PoMyjiyc Byn paccMaTpHBan 9THorpa$Hioz
KaK HayKy 6oJiee 6jiH3Kyio k reorpa<|)HH.

CFIHCOK HJIJHOCTPAin,Kß
1. PoMyjiyc Byn.
A- <I>paHiiy3CKHft yqeHHH SMMaHyaji ne MapTOHH (nepBbi ficnpaßa) b MecTe c HeKOTopbiMH
KJiyjKCKHMH reorpa<))aMn Ha nojie.
3. ripotp. 3m. Ae MapTOHH b rpynne KpecTbHH H3 IIoHHa CHÖHyjiyö bo BpeMH bh3ht»
3THorpa<j>HHecKoro My3en b Knyste. CneBa ot Hero no<(>. P. Byftn; cnpaBa — T. Mopapiiy.
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4. IlepBHft 9THorpa'.jjn>iccKnft h cjiojibKopHtdft ceMHHap b 3ajie ÔHÔJiHoieKH KJiystcKoro SîHorpacpHaecKoro My3ea (1926 — 1927 rr.).
5. CoöpaHiie „CeMmapa 3THorpac|)HH h (țojibKJiopa“ (1934 r.) b YHHBepcHTeTe: Ha nepBofi
CKaMbe KpecTbsiHHH—paccKa3>iHK; caa/ui Hero—P. Byfta.
6. npotjj. ByÜH (b ueHTpe) c nayqnbiM nepcoHajioM STHorpatjwqecKoro My3ea (cnpaea H.
Kejitqa, JI. HeTo/mwa h T. Ôhhihop) h rpynna cry^enToB — b noae.
7. CeMHHap 3THorpa(j>HH h (țojibKJiopa npoBexeHHbiâ b otkpmtoh ceKti.nn KJtyjKCKoro SiHorpa<ț)HqeCKoro wysea b Xohh 11935).

Teodor Onișor, Cluj

ROMULUS VUIA
(28. Januar 1887 — 2. Juli 1963)
(Auszug)

Professor Romulus Vuia entstammte jener Banater Familie, die den
grossen Erfinder Traian Vuia hervorgebracht hat. Ihm wird zum Verdienst
angerechnet, dass er 1922—1947 in Cluj (Klausenburg) das erste Volks
kundemuseum aus Rumänien begründete; er war auch der erste Pro
fessor für Volkskunde und Folklore im rumänischen Hochschulwesen und
hatte dieses Amt 1926—1947 inne.
Nach Mittel- und Hochschulstudien im Lande und in Budapest spe
zialisierte er sich für Ethnographie in Berlin und hatte u.a. den bekann
ten Forscher Felix von Luschan als Professor. Zu jener Zeit besuchten
auch andere junge Rumänen wie George Vîlsan, Emanoil Bucuța, Con
stantin Brätescu diese Vorlesungen.
Vuia verzichtete schliesslich auf den Plan, zusammen mit Berliner
Museumfachleuten an Forschungen in Afrika oder Neuguinea teilzu
nehmen und widmete sich vom zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts
an eingehender der ethnographischen Erforschung einiger Gebiete Sieben
bürgens, besonders der Regionen Hațeg und Pädureni (Vgl. s. Schriften
Nr. 9, 32, 33, 37, 57 usw.). Um die gleiche Zeit schrieb Vuia auch die
Arbeit „Flechterei mit Stäbchen bei den Rumänen“ (Zeitschrift für Ethno
logie, Berlin 1914) in welcher er diese uralte Technik beschreibt, die er
im Gebiet Hațeg vorfand.
Diese Arbeiten vermitteln ihm eine Assistentenstelle bei Professor
G. Vîlsan an der Klausenburger Universität und später die Ernennung
zum Direktor des Volkskundemuseums und zum Professor für Ethnogra
phie und Folklore an derselben Universität. Im ersten Band dieses Jahr
buchs (1957—58) wurden die schweren Bedingungen gezeigt, unter wel
chen R. Vuia und seine Mitarbeiter das Museum begründeten (vgl.
Schrifttum Nr. 105). Erwähnt sei auch hier das Zusammenstellen der
Fragebogen I Weihnachtsbräuche (7) und II Häuser (8). Auf Grund dieser
Fragebogen entstand eine Materialsammlung, die das ethnographische und
folkloristische Archiv des Klausenburger Volkskundemuseums ausmachte.
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Die Aufnahmen wurden von R. Vuia und seinen Mitarbeitern in einer
Reihe von Arbeiten über Dorfanlagen und Hausbau der rumänischen
Bauern in Siebenbürgen ausgewertet (vgl. Schrifttum Nr. 13, 18, 21,
23, 51).
In enger Zusammenarbeit mit dem Museum und zu seiner Unterstüt
zung entstand 1923 der Verein „Societatea etnografică română“. Vorsitzen
der war der bekannte Geograph und Ethnograph G. Vilsan, Sekretär aber
R. Vuia (vgl. Schrifttum Nr. 92 und 102).
Seine einleitende Vorlesung an der Klausenburger Universität beti
telte Professor Vuia Etnologie, etnografie, folclor, Definiția și domeniul
(Ethnologie, Ethnographie und Folklore, Begriffsbestimmung und Begren
zung—Schrifttum Nr. 14) und legte darin seinen Standpunkt klar, freilich
beeinflusst von den idealistischen Auffassungen, welche die bürgerliche
Volkskunde jener Zeit beherrschten. Der zweite Teil enthält auch per
sönliche Auffassungen über die Volkskunde, die auch heute noch von
Interesse sind, z.B. war er gegen die Einschränkung des Begriffes Ethno
graphie auf materielle Zivilisation; er widerlegte die Definitionen, Folk
lore sei die Wissenschaft, die sich mit europäischen Völkern befasse,
während die Ethnologie (Ethnographie) andere Völker erforsche und be
hauptete, eine Wissenschaft könne ihren Namen nicht den erforschten
Kontinenten entsprechend ändern. Er rechnete mit der Differenzierung
und mit der Absonderung selbständiger Gebiete (Ergologie, literarische
und musikalische Folklore usw.). Als Forschungsmethode hat er die mo
nographische Untersuchung einzelner Gebiete empfohlen und selbst ange
wendet. Für Vuia waren ethnographische Phänomene oder Gegenstände
nichts bloss „Reliquien“ oder „Altertümer“ wie für die meisten seiner
Zeitgenossen. Er hat nachgewiesen, dass die Auffassung vom „gesunke
nen Kulturgut“ wenigstens für rumänische Verhältnisse nicht anwendbar
ist. Im Gegenteil, man kann von einem umgekehrten Einfluss der Volks
kultur sprechen. Elemente unseres Volksgutes (Trachten, Siedlungen,
Hausbau usw) sind in grossen Zeitabschnitten Veränderungen unterlegen,
unter dem Einfluss der lokalen Lebensbedingungen (vgl. Schrifttum
Nr. 14, S. 41—43; Nr. 21 S. 47—48; Nr. 22 S. 185).
Ein grosser Teil seiner Hochschulvorlesungen, besonders die aus dem
Zyklus „Ausgewählte Kapitel über die Ethnographie des rumänischen
Volkes“ wurden erweitert und in wertvollen Arbeiten veröffentlicht (vgl.
Schrifttum Nr. 14, 21, 23, 51, 69, 81, 115, 116 u.a.).
Als Hochschulprofessor und Museumsdirektor hat R. Vuia an vielen
internationalen Tagungen teilgenommen, seine Mitteilungen und Vorträge
haben Anklang gefunden, so dass er Mitglied vershiedener Komitees,
Räte usw. wurde. Auch mehrere wissenschaftliche Gesellschaften unseres
Landes oder des Auslands ernannten ihn zu ihrem Mitglied. In
Cluj gründete er einen „Kreis für ethnographische und folkloristische
Forschungen“; dieser war eine bescheidene Fortführung der ehemaligen.
„Societate etnografică română“.
20 — Anuarul Muzeului etnografic
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Nach seiner Pensionierung, im Jahre 1947, begann die dritte Etappe
im Leben und Schaffen von Professor Vuia. Diese Zeit verbrachte er in
Bukarest, wo er in den wissenschaftlichen Kollektiven der Rumänischen
Akademie ein günstiges Arbeits- und Forschungsfeld fand. In den ersten
Jahren dieser Etappe hat R. Vuia intensiv an der Fertigstellung einiger
früher begonnenen Werke gearbeitet wie z.B. an den Monographien der
Gebiete Hațeg und Pädureni, aus denen er zwei wertvolle Beiträge über
die Tracht veröffentlicht hat. (Vgl. Nr. 33 und 37.) Er nahm auch die
Forschungen über das rumänische Dorf wieder auf (35, 36, 51, 52, 53,
54, 55) ebenso die über das Hirtenwesen und seine Formen (57 u.a.).
Um diese Arbeiten mit vergleichendem Material zu ergänzen, unternahm
er einige Studienreisen in die Ungarische Volksrepublik, die Volksrepu
blik Albanien und in die Volksrepublik Bulgarien. Er beteiligte sich an der
Materialsammlung und Ausarbeitung einer umfassenden ethnographischen
Monographie der Zone am Bicaz-See sowie an einigen anthropologischen
Monographien (z.B. Nucșoara) und an der Ausarbeitung des Kapitels „Die
Rumänen“ in dem von sowjetischen Ethnographen herausgegebenen Band
„Die Völker Europas“.
Gleichzeitig wirkte er als Leiter der ethnographischen Abteilung im
Institut für Ethnographie und Folklore bei der Akademie der Sozialis
tischen Republik Rumänien un trug zur Gründung des Ethnographischen
Instituts bei. Wie G. Vîlsan, sah R. Vuia viele Beziehungen zwischen
Ethnographie und Geographie.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. Romulus Vuia
2’ Der französische Gelehrte Emmanuel de Martonne (der erste von rechts) zusammen mit
einigen Geographen aus Cluj auf dem Gelände.
3. Prof. Emm. de Martonne — inmitten einer Gruppe von Bauern aus Poiana Sibiului auf
Besuch im Ethnographischen Museum der Stadt Cluj. Links von ihm prof. R. Vuia, rechts
— Assist. T. Morariu.
4. Erstes Ethnographisches und Folklore-Seminar, welches im Bibliothekssaal des Ethnogra
phischen Museums in Cluj (1926—1927) abgehalten wurde.
5. Eine Sitzung des Ethnographischen und Folklore-Seminars (1934) welches in der Universität
abgehalten wurde. In der ersten Bank ein erzählender Bauer ; hinter ihm R. Vuia.
6. Prof. R. Vuia (Mitte) zusammen mit dem wissenschaftlichen Personal des Ethnographischen
Museums (rechts : I. Chelcea, L. Netoliczka und T. Onișor) und einer Gruppe Studenten —
auf dem Gelände. (1934)
7. Das Ethnographische und Folklore-Seminar, welches in der sich auf dem Hoia-Gelände
befindenden Freiluftsektion des Ethnographischen Museums der Stadt Cluj abgehalten
wurde (1935).
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Ion Mușlea, Cluj

LA CENTENARUL NAȘTERII LUI ARTUR GOROVEI
(1864—1964)
Pentru majoritatea cercetătorilor
noștri, numele lui Gorovei se leagă
de întîia revistă românească de fol
clor. Cele 25 de volume pe care a
reușit să le publice în timp de 37
ani (1891—1929), reprezentau, și
după părerea lui M. Gaster, „un
jubileu, care, precum se pare, n-are
seamăn în țara românească în ce
privește publicațiile științifice“1.
Folcloriștii și filologii au drep
tate să-1 identifice pe Gorovei cu
„Șezătoarea“, deoarece revista a fost
nu numai o publicație periodică de
folclor —■ cuprinzînd texte deosebit
de prețioase — ci, pentru foarte
mulți, ea a însemnat și un îndemn,
mai bine zis o școală excelentă,
căreia i se datoresc atîtea din cule
gerile de mai tîrziu ale învățători
1. Artur Gorovei la începutul editării
lor moldoveni mai ales, dar și mun
revistei „Șezătoarea” (1893).
teni și transilvăneni.
în paginile „Șezătoarei“ au fost
publicate multe texte de literatură populară: cîntece, povești, cimilituri,
cosmogonii, botanică populară, descîntece etc. Culegerea indirectă a
acestui material, prin diferiți colaboratori, constituie o însemnată contri
buție la cunoașterea folclorului românesc. Gorovei a publicat și utile note
1 Artur Gorovei, M. Gaster și folclorul românesc. „Anuarul Arhivei de folklor“,
7 (1945), p. 9 (scrisoarea VIII).
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bibliografice, necroloage, articole despre cei ce s-au ocupat în mod deose
bit de folclorul nostru: Tudor Pamfile2 și I. Urban-Jarnik3, precum și
note referitoare la istoria folclorului românesc: „Societatea de folclor“4 etc.
Dar el nu s-a mărginit la stimularea interesului pentru folclor și la
organizarea culegerilor, ci — cum vom vedea — a ținut să aducă și con
tribuții personale în domeniul acestei discipline.
Nu ne vom ocupa decît în treacăt de activitatea literară și istorică a
lui Gorovei. Vom vorbi însă pe larg despre cît îi datorează folclorul din
anii 1890—1920, încercînd să-i punem străduințele și realizările în lumină.
Un merit deosebit pentru folclorul țării noastre și-a făcut și cu
propaganda în străinătate prin imensa-i corespondență și colaborarea la
mari reviste internaționale ca: „Revue des traditions populaires“ din Paris,
care începe să-i publice articolele încă din anul 1893 („Légendes des oi
seaux — Roumanie“). De asemenea a făcut donații nenumărate, bogate
și prețioase „Arhivei de Folclor Cluj“: colecții de reviste românești și
străine, manuscrise, culegeri diferite și fotografii de folcloriști.
*
*
*

Gorovei s-a născut la 19 februarie 1864, la Fălticeni, orășel din nordul
Moldovei, dintr-o familie veche. Tatăl său era avocat5. După mamă, avea
origini maramureșene6. După tată, trebuie să fi fost tot ardelean: în mai
multe scrisori, adresate nouă, se interesa de armenii din Gherla, unde
numele „Gorové“ este — și mai ales era — curent.
Școala primară și gimnaziul le-a făcut la Fălticeni. Și-a luat baca
laureatul la Iași; tot acolo licența în drept, după ce a poposit și pe la
facultatea din București.
Un biograf7 al lui povestește că „încă din leagăn l-au uimit cu far
mecul lor poveștile și cîntecele auzite de la Ileana care l-a dădăcit. Asta,
cînd se afla la țară . . .“ Și vestitul iarmaroc de vară al Fălticenilor, care
ținea 15 zile, cu miile de țărani forfotind în pitorescul lor port, trebuie că
i-a deschis ochii asupra comorilor spirituale ale poporului.
2 „Șezătoarea“, 18 (1922), p. 2 seq. Cînd cităm revista, întîia cifră se referă la
volumul ei, iar în paranteză se indică anul. Să se aibă în vedere complicațiile provo
cate de suprimarea apariției pe ani întregi, ceea ce a adus la indicații ciudate de
ani si volume pe foaia de titlu (ex. „Anul XXXIV, volumul XXII, 1926“, apărut
în 1927).
3 Ibid., 21 (1925), p. 1.
4 Ibid., 21 (1925), p. 131 seq. în afară de societatea folcloriștilor români, în ace
lași an e preocupat serios și de un congres al lor, de care nu s-a ales nimic:... „Ce
mai știți de congresul folkloriștilor, despre care-mi scriseserăți? A murit înainte
de a se naște? Ar fi păcat!“ (scrisoarea din 11. IV. 1925 a lui Ion Mușlea).
5 E. Ar. Zaharia, Artur Gorovei. (Extras din revista „Țara Bîrsei“). Brașov,
1938, p. 4. Cf. si St. St. Tuțescu, Folkloriștii noștri. Biografii și portrete, vol. I [Balota-Dolj?], 1923, p. 35.
6 Din satul „Budeni“, corect Budești! (Scrisoare din 26. IV. 1929, adresată lui
Ion Mușlea).
7 Zaharia, op. cit., p. 5.
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încă din liceu începe să se intereseze de folclor. Probabil, de pe cînd
ajuta Elenei Sevastos la corecturile „Nunții“. în anul morții lui Creangă
(1889) plănuiește, împreună cu ea, publicarea unei reviste de „literatură și
tradițiuni populare“, care avea să poarte numele marelui scriitor8.
Dacă revista n-a apărut, preocupările au rămas. în 1891, pe cînd era
judecător de ocol la Broșteni (Suceava), întîlnește pe învățătorul Mihail
Lupescu, fost coleg de liceu. Amîndoi pun la cale apariția unei publicații
periodice. De data aceasta, norocul îi surîde. Susținut de alți cîțiva învă
țători, la 26 decembrie 1891 hotărăsc publicarea „Șezătoarei“.. Tineri și
entuziaști, se angajează s-o scoată cu mijloace proprii, contribuind fiecare
cu cîte 5 lei pe lună, sumă mare pe atunci! La 1 martie 18929, apare, la
Fălticeni, primul număr al revistei.
O publicație dedicată exclusiv culegerilor și studiilor de folclor era,
pentru vremurile acelea, o acțiune temerară. încercarea avea s-o facă,
peste doi ani, și Pop-Reteganul — fără succes —, ca și Elena Sevastos, cu
efemera „Rîndunică“.
Gorovei a scris, la îndemnurile noastre, interesantul articol de 30 de
pagini, întitulat: „Șezătoarea. Povestea unei reviste de folclor“10. Nu-1
rezumăm, dar trebuie necondiționat să relevăm unele momente semnifi
cative: întîi, prietenia cu pasionata folcloristă Elena Sevastos și intențiile
lor de a scoate revista „Ion Creangă“, prin 1889—1890. Sînt primii lui
pași spre culegerile privind patrimoniul popular. „Planul nostru... era
prea frumos, prea măreț“, mărturisește Gorovei; „noi eram prea slabi
pentru asemenea încercări“11.
Al doilea moment hotărîtor a fost întîlnirea cu Mihail Lupescu. Am
arătat cum discuțiile lor rodnice au dus la apariția, la 1 martie 1892, a
Șezătoarei, „revistă pentru literatură și tradițiuni populare“12.
8 Cultul lui pentru marele povestitor a fost constant. La ediția de Opere com
plete (București, „Ancora“ [1928]), contribuie și el, în introducere (vol. I, p. 40—54),
cu „pagini de amintiri din ultimii ani ai lui Creangă“ reproduse din „Șezătoarea“,
5,1899, p. 19 seq. Pe cînd era la Iași (Zaharia, op. cit., p. 14), trecea zilnic pe lîngă
casa povestitorului și frecventa ședințele „Cercului literar“, la care apărea uneori
și Creangă. In 1899, îi închină numărul pe decembrie al voi. 5 al „Șezătoarei“. Cînd
revista își încetează apariția, dă „Convorbirilor literare“ (64, 1931, p. 677—682):
Variante la Ivan Turbincă.
9 Artur Gorovei, Șezătoarea. Povestea vieții unei reviste de folklor. „Anuarul
Arhivei de folklor“, I (1932), p. 10.
10 Id., Ibid., p. 9—39.
11 Id., ibid., p. 9.
12 Numai începînd din anul 1908 „Șezătoarea“ și-a schimbat acest subtitlu cu
acela de „Revistă - de folklor“ (Gorovei, Noțiuni de folklor. București, [1933], p. 16).
Membrii „fundatori“ ai revistei, care figurează pe foaia de titlu în anul întîi, sînt
învățătorii N. Vasiliu, C. Pavilescu, T. Dannilescu și M. Lupescu. în anul 2 (1893)
numele lui Pavilescu nu mai apare, apoi nici al celorlalți. Gorovei figurează me
reu ca „director“, pînă ce, cu începere de la voi. 20 (1924), alături de el, apare ca
„redactor“ și Gh. T. Kirileanu. în numărul pe decembrie 1899, cei trei fundatori mai
apar o dată, dar nu pe foaia de titlu, ci pe întîia pagină. Poate unde era vorba
de comemorarea morții lui Creangă (v. nota 8) !
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începuturile au fost grele. Revista — ieșind într-o mică tipografie de
provincie — avea o înfățișare extrem de modestă. Se ivesc și dificultăți
politice.
Fostul regim nu-1 vedea cu ochi buni pe tînărul Gorovei care, în liceu,
„se alimentase cu literatura Contemporanului socialist“13, iar la Bucu
rești, în timpul studenției, „venise cu idei mai înaintate, precum era tine
retul care făcuse liceul din Iași“14.
în asemenea condiții, nu-i de mirare că încep vexațiunile politice, cu
veșnicile transferări15. Dezgustat, Gorovei își dă demisia din magistratură.
Se apucă de avocatură și se consacră pasiunii lui pentru folclor. Această
patimă i-a dat multă bătaie de cap, l-a făcut să cheltuiască bani grei, dar
— în același timp ■— i-a adus și satisfacții.
Variate manifestări din viața publică ne fac să cunoaștem și senti
mentele democratice ale lui Gorovei. Simțea în el datoria cetățenească
să apere demnitatea omului16, să lămurească poporul asupra drepturilor
sale, scriind, pe înțelesul lui, mai multe broșuri foarte bine venite17.

*
*

*

Cu toate piedicile care i s-au ivit în cale, „Șezătoarea“ se menține
și-și continuă apariția, adevărat, într-un fel foarte capricios. în anul întîi
apare fără nici o subvenție oficială; în alți ani, nu apare de loc: o dată
chiar timp de doi ani și jumătate18, ca și cînd ar fi fost suspendată; în
timpul primului război mondial, nu apare cîțiva ani19. Pentru a scoate
șase volume, e nevoie de zece ani20. După 1900, aproape toți susținătorii
ei sînt — cu foarte mici excepții — învățători de la țară. „Cînd va fi să
fie“ — scria Gorovei21 — „și se va aprecia comoara ce o dezgropăm și
o dăm la lumină, să se știe că tot cei mici și săraci au jertfit pentru
dînsa“.
Ca o încurajare binevenită, după primele numere, încep să sosească,
atît din țară, cît și din străinătate, omagii și felicitări. Cunoscutul fol13 Zaharia, op. cit., p. 8.
14 Id., ibid., p. 9.
15 Toate informațiile în legătură cu funcția de magistrat a Iui Gorovei sînt
luate din Zaharia, op. cit., p. 12.
16 Barbu Lăzăreanu ne povestea, acum vreo 14 ani, cum l-a scăpat Gorovei, cu
prilejul unei conferințe ținute la Fălticeni, din mîinile huliganilor.
17 Datorii și drepturi. Carte pentru săteni. Fălticeni, 1910 și alte trei ediții la
București (1921, 1927, 1928).
18 Gorovei, Șezătoarea, Povestea ..., p. 33.
19 Cazul se repetă, după cum se vede din examinarea foilor de titlu ale dife
ritelor volume, apărute mai ales după anul 1915.
29 Gorovei, Șezătoarea. Povestea..., p. 30.
21 Id., ibid., p. 30: reproducere din prefața voi. 7 (1902/1903) al „Șezătoarei“;
p. 26.
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clorist Ion Pop-Reteganul socotește revista „excelentă“ și-i promite cola
borarea. Barbu Delavrancea se interesează de abonamente, trimite 50 de
lei și face o elogioasă recenzie numărului întîi.
începe și schimbul cu marile reviste de specialitate din străinătate,
ca: „Revue des traditions populaires“, „Jahresbericht“-ul lui Weigand,
„Revue de l’École d’anthropologie de Paris“ etc. Savanți ca Nyrop, Ur
ban-Jarnik, Syrku și alții se grăbesc să trimită felicitări pentru apariția
și cuprinsul revistei.
Cînd „Șezătoarea“ s-a mai înfiripat, sosesc aprecieri și de la roma
niști străini consacrați, ca Friedwagner, Meyer-Lübke și Schuchardt. Mai
tîrziu, cunoscutul folclorist francez Van Gennep anunța că pregătește o
traducere în limba franceză a studiului lui Gorovei despre descîntece.
„Din pricina lipsei de mijloace, (Academia Română) nu putea să ajute
nici „Șezătoarea“, a cărei deosebită valoare o recunoscuse“. Oameni de
seamă din capitală, ca Titu Maiorescu și Spiru Haret încep să sprijine
revista și pe directorul ei. Dar adevăratul susținător financiar de mai tîr
ziu, în anii cei mai grei ai revistei — începînd din 1898 — a fost marele
pasionat pentru cartea și folclorul românesc: Gheorghe Teodorescu-Kirileanu.
Nume cunoscute —■ unele chiar de mari personalități culturale și
științifice — semnează culegeri sau articolașe: G. Alexici, V. Bogrea,
T. Brediceanu, T. T. Burada, Delavrancea, Gaster, Hasdeu, Iorga, Tudor
Pamfile, Miron Pompiliu, S. Mehedinți, Gustav Weigand, I. Urban-Jarnik etc.
Savanți cu reputație mondială, ca Angelo de Gubernatis, propun lui
Gorovei să dea o traducere franceză a textelor românești apărute în „Șe
zătoarea“ „ceea ce ar face (din ea) o revistă internațională foarte inte
resantă“.
Răsunetul revistei a fost considerabil; despre întreita ei misiune scrie
însuși Gorovei în mărturisirile sale: „Ca primă revistă de folclor a desmormîntat o comoară menită să fie pierdută pentru totdeauna și a con
tribuit în dezvoltarea interesului pentru culegerea și cercetarea materia
lului nostru folcloric; a contribuit, în vremuri grele — cum a zis Dela
vrancea — la „binecuvîntata unire a tuturor românilor prin strîngerea
laolaltă a creațiunilor lor“ și, în sfîrșit, „Șezătoarea“ a făcut să se vor
bească despre români și creațiunile lor populare peste toată fața pămîntului“.
Organizatorul, directorul revistei, și-a făcut pe deplin datoria.
*
*
*
Dar care este aportul lui Gorovei ca om de specialitate? El nu avea
pregătire științifică. S-a familiarizat cu domeniul folclorului, studiind
manualele franceze. Pe atunci, în Franța, Paul Sébillot reprezenta acțiu
nea de culegere a folclorului. Astăzi, el e considerat ca unul din precur
sorii folcloristicii, care a alcătuit „primele sinteze generale ale folcloru
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lui francez“22. Deși cartea lui a apă
rut — în patru volume -— abia la
începutul secolului nostru, articolele
care formează diferitele ei capitole,
fuseseră publicate în „Revue des
traditions populaires“ începînd din
anul 1886. Mai ales prin ele trebuie
că s-a inițiat Gorovei în studiile de
folclor.
După exemplul școalei franceze,
el nu se interesează decît de folclo
rul literar. Indicele pentru cele 25
de volume ale „Șezătoarei“ e întoc
mit tot după modelul lui Sébillot.
Trebuie spus de la început, că
în volumele lui de culegeri cu velei
tăți științifice, Gorovei a făcut mul
tă muncă de compilație. Dovadă
„Cimiliturile“ apărute în primele nu
mere ale „Șezătoarei“23 și „Credinți
și superstiții“.
La „Cimilituri“, Gorovei a încer
cat să dea o introducere științifică și
un „corpus“ al ghicitorilor românești.
2. Artur Gorovei la vîrsta de 73 de ani.
Cartea, foarte utilă, e cel mai impor
(1937)
tant izvor citat de G. Pascu în bi
bliografia importantei sale lucrări.
Observații asemănătoare se pot face despre „Credinți și superstiții
ale poporului român“24, cu deosebirea că introducerea nu mai are pre
tenții savante, ci indică numai izvoarele de unde și-a cules materialul.
A treia mare publicație folclorică a lui Gorovei sînt „Descîntecele
românilor“25. Tema era mai grea și îl preocupa de multă vreme. Lucrarea
e mult mai bine organizată26. L-au ajutat munca și experiența acumulată,
cît și sfaturile marelui maestru al folclorului și al vechii noastre literaturi
22 V. și Cocchiara, Storia del folklore in Europa. Torino, 1954, p. 521.
23 Vol. 1 (1892), p. 61, 92, 193, 293. Apoi în volum, în editura Academiei Române,
București, 1898, XIII -ț- 409 p.
24 București, 1915 („Din viața poporului român“, 27), 465 p.
25 București, 1931 („Din viața poporului român“, 40), 423 p.
26 Chiar pentru întîia ediție a „Descîntecelor românilor“, apărută în anul 1925
la Fălticeni (216 + XVI pag.), care cuprindea reproduceri din diferite volume ale
„Șezătoarei“ și era incomparabil mai modestă decît marea ediție apărută în colecția
„Din viața poporului român“, marele savant și folklorist de teren Ovid Densusianu,
la curent cu tot ce se scria în materie de folclor în țară și străinătate, se pronunța
astfel: „Singurul studiu mai întins despre ele [descîntece], e cel publicat acum cîțiva
ani de A. Gorovei. O caracterizare generală a lor și unele referințe la același gen
de folclor din alte părți“. (Limba descîntecelor. I. „Grai si suflet“, București, 4=
(1929/1930), p. 351).
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populare: M. Gaster, pe care-1 amintește la tot pasul. Gaster făcuse, Ja
Oxford, o prelegere despre „Descîntecele românești“ și pregătea o carte
despre ele. Aflînd însă de studiul lui Gorovei, renunță s-o mai tipărească
și-l felicită călduros, apreciind „munca și strădania“ cu care a adunat „o
comoară atît de bogată, .. . măiestria neasemuită cu care ai început și ai
isprăvit lucrul. Cartea d-tale va rămîne un monument neprețuit și baza
nestrămutată pentru cercetările științifice asupra originii acestor descîntece și paralelele lor în literatura universală“27.
A patra lucrare mai mare a lui Gorovei e întitulată „Ouăle de Paști“,
cu subtitlul „Studiu de folclor“28. Materialul românesc și cel referitor la
mai multe țări străine, precum și numeroasele planșe fac această lucrare
utilă.
Gorovei a tratat și probleme din domeniul metodologiei. Așa trebuie
considerată broșura: „Noțiuni de folclor“, lucrare cerută, probabil, de edi
tura „Cartea Românească“. Capitolele tratează despre: „Ce este folclorul“,
„Istoricul“ — important pentru informațiile cu privire la diferitele noas
tre periodice de folclor — „Domeniul folclorului“, „înțelesul cuvîntului
popor în folclor“, „Metoda în folclor“, „Clasificarea“, „Basmele și legen
dele“, „Cîntecele“, „Datini și credințe“ și „Arta populară“.
în capitolul „Clasificare“, se ocupă de neajunsurile principiilor lui
Sébillot. E vorba, probabil, de interesul lui exclusiv pentru colecționarea
de povești și legende, de semnalarea micilor fapte curioase și de neglija
rea „faptelor sociale“. Se vede că, după mulți ani, își dădea seama de
concepția limitată a celui dintîi folclorist francez.
De la Ovid Densusianu (1910), nu se mai scrisese o privire generală
asupra folclorului ca disciplină aparte. Broșura lui Gorovei cuprinde „no
țiuni“ elementare, reproduse din diferiți autori, mai ales din Sébillot și
Densusianu. Ea nu poate fi recomandată însă, din pricina confuziilor în
privința noțiunii de clasă socială. Sînt greșite considerațiile pe care le
face în domeniul psihologiei claselor sociale.
Acesta nu e singurul caz în care se poate constata că, după 1920, Go
rovei începe să fie dezorientat din punct de vedere ideologic. între cele
două războaie, și el se încadrează, prin unele aspecte ale operei, în rîndul
acelor intelectuali care au fost influențați de ideologia clasei burgheze.
Recenzia29 lui despre „Cîntecele poporane moldovenești“, ale lui Gh. Cardaș30 ilustrează această influență. Dar opera lui, fiind, în ansamblu, valo
roasă și legată de culegerea creației poporului, asemenea scăderi nu dimi
nuează contribuția lui pozitivă. Noi preluăm critic moștenirea culturală.
De aceea Artur Gorovei rămîne în istoria folclorului prin ceea ce esté po
zitiv și nu prin cèle cîteva elemente negative.
27 Gorovei, M. Gaster..., „Anuarul Arhivei de folklor“, 7 (1945), p. 10 (scri
soarea X).
28 La baza ei stă comunicarea L’ornementation des oeufs de Pâques chez les
Roumains. „Travaux du I-er Congrès des arts populaires, Prague 1928“. Paris, 1931,.
Vol. II, p. 116—121, pl. 76.
29 „Șezătoarea“, 22 (1926), p. 113 („Cronica“).
30 Arad, 1926 („Biblioteca Sămănătorul“, nr. 157—159).
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Conducătorul „Șezătoarei“ a ținut să facă și studii de literatură popu
lară. Primul: „Elementul popular în literatura cultă“ e publicat în volu
mul III al revistei (1894) și, ulterior, în „Memoriile Academiei“31. Deși
anunță că nu vrea să urmărească „sumedenia de scriitori în operele cărora
se răsfrînge influența literaturii populare“, începe cu Shakespeare, se
ocupă de „Amărîtă turturea“ și termină cu Eminescu. E o comunicare
făcută în calitate de membru corespondent la Academia Română. La „Sec
ția literară“ mai prezintă și alte comunicări. Una din ele tratează despre
„Legenda arborilor îmbrățișați“32: o nouă încercare de folclor comparat, ca
și cea precedentă, în care — plecînd de la folclorul anglo—german — se
pierde în variantele moldovene. Mai interesantă este comunicarea „Șar
pele de casă“33, pe cînd „Popoarele balcanice în folclorul românesc“ e o
încercare neizbutită34.
Ca volume aparte, de fapt broșuri, Gorovei a publicat, în Biblioteca
„Minerva“ [mică], două colecții (de popularizare) despre naștere și nuntă.
Ele sînt niște rezumate foarte utile din marile monografii ale lui S. FI.
Marian35.
După zece ani de la apariția revistei, Gorovei scrie și două articole
de folclor juridic. O contribuție mai temeinică e: „Partea sufletului. Un
vechi obicei juridic al poporului român“36.
Considerate în general, studiile lui Gorovei, cu excepția „Descîntecelor“ și articolului „Partea sufletului“, n-au o valoare științifică deosebită.
Ele sînt caracteristice pentru o epocă, în care — la noi — folclorul era
în bună parte o îndeletnicire pentru amatori.
*
*
*

Gorovei a fost atras și de literatură. în liceu „scotea“ reviste pentru
colegii săi37. Și după terminarea liceului mai face încercări literare.
A fost prieten cu Mihail Sadoveanu38 și cu Nicolae Beldiceanu. Pe
cînd studia la Iași, frecventa ședințele „Cercului literar“, la care venea
uneori și Ion Creangă39.
A dat cîteva lucrări de istorie, foarte utile pentru trecutul Fălticenilor
și Botoșanilor40.
*
*
*
31 București, 1935 (Academia Română. Mem. Secț. Lit., Seria III, Tom. VII,
Mem. 8).
32 București, 1942. (Mem. Secț. Lit., Seria III, Tom. XI).
33 [Cu subtitlul] Cercetări de folklor. București, 1942 (Mem. Secț. Lit., Seria III,
Tom. XI).
34 București, 1942. (Academia Română. Mem. Secț. Lit., Seria III, Tom. XI)
35 Cf. Gorovei, Datinele noastre. La naștere. București, 1909, p. 5.
36 Fălticeni, 1925. Extras din „Șezătoarea“, 22 (1926), p. 1 seq.
37 Zaharia, op. cit., p. 7.
38 Id., ibid., p. 13.
39 Id., ibid., p. 11.
40 Din istoricul orașului Fălticeni. Roman, 1925. Monografia orașului Botoșani.
Botoșani, 1926.
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Am mai relevat importanța deosebită, pentru istoria folclorului nos
tru, a corespondenței lui Gorovei cu folcloriștii din țară și străinătate.
Scrisorile primite de el sînt în curs de publicare. Multe, foarte multe nume
de savanți de seamă vor apare în volumul ce se pregătește.
Gorovei răspundea bucuros și era gata să ceară sau să dea oricui o
informație. îl interesa în chip deosebit tot ceea ce era folclor. însăși rela
țiile noastre cu dînsul au început și s-au menținut prin această preocu
pare comună.
în mai 1925, i-am cerut, de la Paris, cîteva informații de folclor
românesc. Corespondența ce a urmat între noi, mai bine de un sfert de
veac, pînă în anul morții lui (1951), ne-a fost nu numai utilă, ci și foarte
plăcută. Răspundea prompt la toate scrisorile mele. Ne-am cunoscut la
Praga, la primul congres internațional de artă populară din 1928. Legă
turile noastre au devenit tot mai strînse. își exprima mereu dorința de
a veni la Cluj, să cunoască pe vechii folcloriști localnici: Traian Gherman,
Valeriu Bologa, Ion Breazu și Romulus Vuia. Cu primii trei a ajuns să
se întîlnească la Sibiu, unde a venit anume, în vara anului 1944. Și atunci,
la 80 de ani, era tot atît de entuziast pentru problemele folclorului româ
nesc! în sala restaurantului „Bufnița“, am hotărît, nu fără emoție, să
edităm din nou „Șezătoarea“. Din acea seară, nu l-am mai văzut, dar
ne-am mai scris. Peste cîțiva ani, o carte poștală a fiului său ne anunța,
laconic, că în 19 martie 1951 bătrînul folclorist a murit41.
Din ultimele-i scrisori adresate nouă reiese că, deși o ducea greu, nu
renunțase la marea lui pasiune: folclorul. Era încă în stare, la 84 de ani,
să ia lungul drum al Bucureștiului, pentru a face două comunicări la
„Cercul de studii folclorice“42. Prima: „Reminiscențe păgînești despre
cultul phalic în jud. Baia“, iar a doua, despre „Balaurul de la Cotnari“.
Amîndouă ar fi bine să fie publicate cît mai curînd43.
*
*
*

Am spus că în lunga și rodnica activitate a lui Gorovei, titlul de
glorie îl constituie cele 25 de volume ale „Șezătoarei“44. încheind publi
carea revistei, el scrie: „Mi-ar fi dureros să spun că a murit o publicație
în care o generație plină de entuziasm ... și-a desfășurat activitatea unei
vieți întregi. . . Dacă împrejurările vor îngădui, mi-i drag să sperăm că
vom reîncepe să toarcem firul care s-a destrămat cu încetul și s-a rupt,
41 „în urma unei congestii cerebrale, de natură sclerotica. A fost înmormîntat
la Bellu civil, parcela scriitorilor“ — ne comunica fiul său.
42 Scrisoare către Ion Mușlea, din 3. IV. 1948, datată Fălticeni.
43 Un articol întitulat Persistențe păgînești în datinele noastre a apărut în
„Revista Fundațiilor“, 4 (1937), Nr. 1, p. 95—110.
44 Cf. și recenzia — în general foarte severă — despre Noțiuni de foitelor (Bucu
rești, 1933), apărută în „Sociologie românească“, 1 (1936), Nr. 2, p. 44: „Șezătoarea,
cu care d-sa are dreptul să se mîndrească ..
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sau se vor găsi alți oameni care să continuie ceea ce am început noi“45.
„Șezătoarea“ a „închinat steagul“ îi scriam, cu regret, la 7 martie 1930.
„Ce veți face fără ea? O să vi se pară că ați pierdut un copil scump!“
Dar Gorovei nu încetează să se frămînte pentru reapariția revistei.
Cum și noi aveam greutăți cu publicarea „Anuarului Arhivei de Folklor“,.
i-am scris la 17 iunie 1933: „Lupta dv. pentru menținerea „Șezătoarei“
rămîne pentru mine un exemplu prea frumos“.
Pregătirile pentru reapariția „Șezătoarei“ păreau atît de avansate,
încît, la 5 mai 1934, îi comunicam: „Mă bucur de reapariția „Șezătoarei“
și „nădăjduiesc că pînă la toamnă voi vedea cel puțin un număr din.
noua serie“. Am amintit că și la întîlnirea de la Sibiu a fost vorba de
o reapariție a „Șezătoarei“. Dar de nici unul din aceste proiecte nu s-a
ales nimic46.
Și totuși, el ar fi fost gata să reia munca enormă despre care scrie,
atît de impresionant, în introducerea la „Indicele“ cu care încheie apariția
„Șezătoarei“: „Numai cine a condus o revistă, și încă timp de 37 de ani,
numai acela ar putea să priceapă cîtă răbdare, cîtă stăpînire de mine
însumi, cîte jertfe sufletești mi-au cerut acești 37 de ani, cît a trebuit
să fac o muncă adeseori plictisitoare ... Să întreții timp de 37 de ani,
corespondență cu 220 de colaboratori, cari să-ți trimeată, uneori, un ma
terial pe care trebuie să-1 publici, dar pe care nu poți să-1 dai la tipar
decît după ce l-ai transcris, în mod citeț și după cerințele tipografice; să
faci corecturi la 25 de volume; să scrii adresa, să lipești timbre și să expediezi revista la cîteva sute de persoane, care nu-și plătesc abonamentul,
dar tu să fii în curent cu plata tipografului; să te umilești, uneori, ca
să cerșești un ajutor care ți se refuză ... și toate acestea nu pentru că
urmărești vreun beneficiu personal, de orice fel ar fi el. Le-am îndurat
toate acestea fără a murmura, pentru că am fost mînat de dorul de a con
tribui, cum și pe cît mi-a fost cu putință, la înălțarea poporului meu“.
Am spus că „Șezătoarea“ s-a născut din entuziasmul tineresc al lui
Gorovei și al unui mănunchi de învățători care i-au fost colaboratori sta
tornici, ani îndelungați. Țelul și lupta comună au creat între ei o trainică
solidaritate. Gorovei a și închinat tovarășilor săi de muncă o broșură înti
tulată „învățători folkloriști“47, arătînd că ei ocupă primul loc între cola
boratorii revistei și adăugînd: „Lor li se cuvine deci acest prinos de recu
45 Gorovei, Șezătoarea. Povestea..., p. 37.
48 Ne scria că un „vechi cunoscut..., un cărturar, fost fabricant la Galați,
astăzi mare tipograf în București, mi-a propus să editeze el revista, neputînd să
conceapă că poate să înceteze publicația aceasta din cauza lipsei cîtorva zeci de
mii de lei, de care eu nu dispun; voia să o editeze pe contul lui, neavînd eu de
suportat absolut nici o cheltuială. Se tărăgănează chestia asta de prin februarie. Prin
mai i-am trimes manuscrisul pentru vreo trei coaie; a urmat o corespondență între
noi, mă întrebase unde voi fi în vacanță, ca să-mi trimită corectura; dar de atunci
nu mai dă nici un semn de viață. Se vede că a fost un moment de entuziasm,
care se stinge ca ori și ce foc de paie“ (Scrisoare adresată lui Ion Mușlea, datată
Fălticeni, 1934).
47 București, [1940?]. („Cunoștințe folositoare“, C. 93).
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noștință“. Cele mai calde cuvinte le are pentru Mihail Lupescu48. Recu
noașterea și laudele aduse modeștilor săi colaboratori sînt un gest frumos
din partea directorului „Șezătoarei“.
Dar nici aprecierea meritelor lui Gorovei n-a lipsit. Cel mai chemat
să înțeleagă atît pasiunea lui pentru folclor, cît și contribuția lui în acest
domeniu, a fost savantul M. Gaster, care cunoștea atît de bine arcane^
limbii și folclorului românesc. Prin anul 1914, îi scria: „Numai o dragoste
adîncă pentru tot ce este natural și nemeșteșugit ne face, și mai ales te
face pe d-ta, a duce munca asta folclorică înainte, cu atîtea jertfe de tot
soiul“49. Gîndindu-se la viitorul folclorului românesc, Gaster îi scrie, în
anul cînd apare ultimul volum al „Șezătoarei“ (1929): „Atunci, lumea
va începe să înțeleagă, va prețui munca desăvîrșită ce ai depus-o d-ta în
culegerea acestui material. . . Toate cercetările științifice, toată clădirea
cea nouă se va ridica pe temeliile puse de d-ta. Eu am învățat mult de
la d-ta și mai sper a învăța“50.
E cel mai autorizat elogiu adus lui Gorovei. îl merită, căci mulți au
fost și vor mai fi ajutați, în lucrările lor științifice, de comoara de ma
teriale folclorice pe care a adunat-o, în „Șezătoarea“, cu atîta trudă și
ne-a dăruit-o cu atîta entuziasm.

Mon Mym.in, Kmjmc.

K CTOJIETWK) CO ßHH POJK^EHHH APTYPA TOPOBElî
(1864-1964)
(KpaTKoe cogepîKaHHe)

HÎH3HI, ApTypa TopoBeM OTOHîgeCTBjmeTCH co cyigecTBOBaHneM MîypHajia ,,IHe39ToapH ” („HociinejiKii”), caMoro CTaporo pyMbiHCKoro HtypHana

4>ojiBKjiopa (1892 — 1929).
<DopMnpoBaBinniiCH b ÔJiaronpHHTHOü 0oai>KJiopHOô cpege, TopoBefi
CTaHOBHTCH cygbeh b cône Ha ceBepe MojijțaBiiH, rge 3HaK0MHTCH c yniiTOJieM
MnxaeM JlynecKy. Ohh H3gaiOT BMecïe nepBbin HOMep /KypHa.ia b ropogKe
<ï>3jiTHHeHH (1892). JKypHaji BCTpenaeT ôojibmne 3aTpygHeHHH KaK MaïepnajiBHue, TaK h nojiHTHHecKne, iiHorga npoxogHT gBa-Tpn roga h HtypHaa
ne BtixogHT. Il pu BceM 9T0M ApTypy ropoBcii ynaeTCH onyßjiHKOBäTb 25
TOMOB H OgMH T0M-yKa3aTeJIb. IIOHTH BCe BpeMH OH n0JIb30BaJICH MOpaJIbHOH

48. Colaborarea cu el a fost deosebit de fructuoasă. împreună au publicat
Din botanica populară („Șezătoarea“, voi. 5, 1899, p. 42, 68 și voi. 15, 1915, p. 7—166),
iar în colecția „Din viața poporului român“, 24, cuprinzătoarea și prețioasa mono
grafie Cromatica poporului român, București (1914).
49 Gorovei, M. Gaster...........Anuarul Arhivei de folklor“, 7 (1945), p. 8 (scri
soarea V).
60 Id., ibid., p. 10 (scrisoarea VIII).
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MaTepnajibHoö noÆHepïKKOH co cTopoHti cBoero npyra Teopre TeogopecKyKiipmiHHy.
TjiaBHHMn coTpyflHHKaMn JKypHajia hbjihiotch yanrenn Beeil CTpaHbi7
ho ocoôeHHO MoJiflaBHH. Ho b îKypHajie
BCTpcBaiOTCH h HMeHa BMgaioipiixca pyMMHCKHx m 3apy6e>KHbix yaeHBix, nanpiiMcp, H. yp6an-/KopiniKa,
rycTaBa BefiraHga h gp.
KpoMe MiioroMiicjicHiiLix CTaTefi m MaTepnanoB, iiaiicaaTaiiHLix b œypHajie, ApTyp TopoBeft onyßjiHKOBaji h HecKOJibKo HayaHux TpygoB
*
CpeflH KOTOptlX CaMHM 3HaBHTeJIbHEIM HBJIHeTCH ,,3arOBOpbI pyMMH” (ByxapecT, 1931). 3tot HayHHbiö Tpyg bmcoko opeHiijm Tanne yaeHEie, Kan
p,p. M. TacTep h O. JJ,ciicycHHy.
B CBoeM Meïose h b cbohx npnHqnnax TopoBeö HaxognncH nos bjiiihHHeM $paHițy3CKott hikojim (nojib CeÔHJio).
CTpacTHbifi <|)OJibKJiopHCT ApTyp TopoBeii npoflojiwaji paöoTaTb so
rjiyôoKoiî CTapocTii. B 84-neTHeM B03pacTe oh erçe but an HayHHbie flOKJiagbi
b „HaynHOM (JiojiBKJiopHOM KpyjKKe” b ByxapecTe. HecKOJibKo JieT so
3Toro oh ențe 3aHHMajicH BonpocoM o bo3moîkhocth nepeH3gaHHH HtypHana
,,nie33ToapH”.
3a CBOH 3acjiyrn oh 6biji H3ÔpaH CHanana HJieHOM-KoppecnoHgeHTOM
PyMMHCKOfi AnaseMiiH HayK, a no3îKe ee noneTHMM bjichom.
Abtop, KOToptiö Ben nocTOHHHyio nepenncKy c H3BecTHMM ^ojibkjiopHCTOM, rpITlipyCT H3 pa3HbIX niICCM CTpOKH, H3 KOTOpBIX BbITeKaeT JIIOOOBb
h GecnpHCTaHHMH HHTepec Apïypa TopOBefi ko BceMy pyMbiHCKOMV $ojibKJiopy.

ii

cnncoK hjijiioctpaiimïï
Phc. 1. ApTyp TopoBeft b HaTajie M34aHHH jKypaajia ,,IIIe33Toapa” (1893)
Pue. 2. ApTyp TopoBefi b BO3pacTe 73 JieT (1937)

Ion Mușlea, Cluj
ZUM HUNDERTSTEN GEBURTSTAG VON ARTUR GOROVEI
(Auszug)

Das Leben von Artur Gorovei fällt zeitlich mit den Erscheinungs
jahren der ältesten volkskundlichen Zeitschrift in Rumänien. „Șezătoarea“
(Die Spinnstube 1812—1929) zusammen.
In einer Familie, die dem Volksschaffen zugetan war, wuchs A. Go
rovei auf, und er kam später als Richter in ein Dorf der nördlichen Mol
dau, wo er den Lehrer Mihai Lupescu kennenlernte. Im Städtchen Fălti
ceni gaben sie 1892 die erste Nummer der Zeitschrift heraus. Sie hatten
mit grossen Schwierigkeiten materieller und auch politischer Natur zu
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kämpfen, so dass mitunter 2—3 Jahre vergingen, ohne dass die Zeit
schrift erscheinen konnte. Trotzdem ist es Artur Gorovei gelungen, 25
Nummern und einen Registerband herauszubringen, wobei er sozusagen
ständig, und zwar moralisch und materiell von Gheorghe Teodorescu
Chirileanu unterstützt wurde.
Die Mitarbeiter der Zeitschrift waren in der Hauptsache Lehrer aus
dem ganzen Land, vor allem jedoch aus der Moldau. Auch die Namen
rumänischer und ausländischer Gelehrter, wie Ioan Urban Jarnik, Gustav
Weigand u.a. finden wir in den Spalten der Zeitschrift.
Äusser den Beiträgen für die Zeitschrift hat A. Gorovei noch andere
Arbeiten geschrieben, wir erwähnen als die wichtigste „Descintecele rominilor“ (București 1931). Diese Arbeit wurde von Gelehrten wie Dr. M.
Gaster und. O. Densușianu sehr geschätzt. Goroveis Arbeitsmethode und
seine wissenschaftlichen Grundsätze sind von der französischen Schule
beeinflusst (Paul Sebilou).
Als begeisterter Volkskundler hat Gorovei bis in sein hohes Alter
gearbeitet. Vierundachzigjährig hielt er noch Vorträge im wissenschaft
lichen Kreis der Volkskundler aus București, ja einige Jahre vorher hatte
ihn noch der Gedanke beschäftigt, die Zeitschrift „Șezătoarea“ neu auf
zulegen.
Als Anerkennung seiner Verdienste wurde er zum korrespondieren
den Mitglied der Akademie und schliesslich zu ihrem Ehrenmitglied
ernannt.
Der Verfasser stand mit dem bekannten Volkskundler dauernd im
Briefwechsel und führt aus diesen Briefen ebenfalls Stellen an, die Goro
veis Hingabe an die Volkskultur und sein ständiges Interesse für die
rumänische Volkskunde bezeugen.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. Artur Gorovei in den ersten Erscheinungsjahren
(1893).
2. Artur Gorovei im Alter von 73 Jahren (1937).

der

Zeitschrift „Șezătoarea“
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Ion Taloș, Cluj

ACTIVITATEA FOLCLORISTICĂ SI ETNOGRAFICĂ
A LUI SIMION MANGIUCA
Numele lui Simion Mangiuca nu este astăzi cu totul necunoscut.
Despre el s-au scris unele articole ocazionale1 sau chiar lucrări cu pre
tenții monografice2. O bibliografie a lucrărilor lui mai importante ne-a
lăsat I. D. Suciu, în Literatura bănățeană de la început pînă la Unire3.
Toate acestea s-au oprit însă prea puțin asupra biografiei și a preocupă
rilor sale din domeniul cercetării științifice. E adevărat că, urmărind viața
și activitatea lui Simion Mangiuca, cercetătorul întîmpină dificultăți
deosebite: despre biografia lui s-au păstrat informații sărace și lacunare,
iar dintre lucrările elaborate de el, unele au rămas în manuscris, astăzi
rătăcite cu totul. Dar nu i-au fost cercetate nici măcar lucrările publi
cate. Iată motivele pentru care am considerat necesar să-i consacrăm
acest studiu.
Simion Mangiuca s-a născut la 2 septembrie 1831, în satul Broșteni,
lîngă Oravița, într-o familie de preoți. începe liceul la Oravița și îl conti
nuă la Seghedin, Lugoj și Oradea, după care studiază dreptul la Pesta.
Se știe că pe la mijlocul veacului trecut, Seghedinul era un centru
școlar căutat de români și sîrbi și că, datorită acestora, dragostea pentru
patrimoniul popular se manifesta aici din ce în ce mai stăruitor. Noi con
siderăm posibil ca ceva din această atmosferă să se fi răsfrînt și asupra
școlarului din Broșteni. Tot aici a dobîndit probabil și unele cunoștințe
de slavistică, de care va face uz în studiile filologice de mai tîrziu.
1 At. M. Marienescu, Simeon Mangiuca (1831—1890), în „Familia“ 26 (1890),
p. 605—606; Simeon Mangiuca, în „Romänische Revue“, 7 (1891), p. 54—55; C. Diaconovici, Simeon Mangiuca, în Enciclopedia română, tom. III, p. 190; Simion Man
giuca. La o sută de ani de la nașterea sa, în „Almanahul județului Caras“, pe anul
1932. Oravița, 1931, p. 98—100; Aurel Cosma-junior, Bănățeni de altădată, vol. I,
Timișoara, 1933, p. 28 ș.u.; Ilie Gropșianu, Simion Mangiuca, în „Voința Banatului“
1936, nr. 41; Gheorghe Ciulei, Simion Mangiuca istoric și folclorist, în „Scrisul bănă
țean“ 1963, nr. 6, p. 82—85.
2 Ilie Rusmir, Viața și operile lui Simion Mangiuca, Oravița, 1931.
3 Timișoara, 1940, p. 308—319.

21 —Anuarul Muzeului etnografic

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

322

Ion Taloș

2

Ne lipsesc informații amănunțite în legătură cu preocupările lui
Mangiuca din timpul anilor de studenție în capitala Ungariei. Se pare
însă că în această perioadă a început el să învețe limbile romanice: fran
ceza, italiana, spaniola și chiar unele dintre dialectele lor; tot atunci s-a
informat și despre principalele curente din lingvistica europeană a epocii.
Bănuim chiar că Mangiuca a acordat o mai mare atenție studiilor lingvis
tice decît celor de drept. Căci, încă din 1858 îl găsim publicînd în perio
dicele românești, traduceri din unii filologi romaniști.
în același an își începe apoi scurta carieră de profesor de limba și
literatura română la gimnaziul german din Timișoara și pe aceea de
translator oficial pe lîngă autorități. în răstimpul celor trei ani de profe
sorat timișorean, Mangiuca se avîntă în discuția despre adoptarea orto
grafiei limbii române situîndu-se, ca etimologist „proporționat“, între
Cipariu și adepții ortografiei fonetice4. El a fost chiar președintele comi
siei din Timișoara, care, alături de cea din Sibiu, prezidată de T. Cipariu,
trebuia să-și expună părerea în legătură cu proiectul prezentat de Aron
Pumnul sau să întocmească noi proiecte ortografice5. Tot atunci începe
să-și adune material pentru „vorbariul“ său etimologic, pe care îl va uti
liza în polemica de mai tîrziu cu Cihac.
In 1861, Mangiuca e ales prim-pretor în Iam, satul în care funcțio
nase, ca inginer agronom al moșiei lui Bissingen, cu vreo cincisprezece
ani mai devreme, Arthur Schott — autorul celei dîntîi culegeri tipărite
de povești românești6. Faptul acesta merită să fie reținut în mod deosebit.
Căci șederea timp de opt ani în Iam trebuie să-1 fi familiarizat atît cu
cartea lui Schott, cît și cu informatorii lui și, poate, chiar cu metoda pe
care o folosise acesta la culegeri. Așadar Mangiuca se apropia tot mai mult
de folclor.
Prin 1869, după mai mulți ani de hărțuială cu autoritățile, cărora nu
le convenea atitudinea lui Mangiuca, acesta e nevoit să-și caute alt loc
de muncă. Se stabilește, ca avocat, în Oravița, unde rămîne pînă la sfîrșitul vieții, în 1890. Așezarea lui la Oravița, centru minier și cultural im
portant, a reprezentat pentru Mangiuca un moment hotărîtor în alegerea
și statornicirea preocupărilor științifice. Să reținem că pînă la această
dată, el publicase cu exclusivitate studii lingvistice. La Oravița a cunoscut
însă pe At. Marienescu, a cărui activitate folcloristică se bucura de mare
apreciere în epocă, și care izbutise să îmbine cercetarea folclorului cu
aceea a istoriei. E neîndoios că întîlnirea cu Marienescu a fost hotărîtoare
4 Cătră învățații românilor, în „Telegraful român“, 1860 nr. 32—35; articolul
i-a fost reprodus și în „Foaie pentru minte, inimă și literatură“, 1860, nr 37 (ap. Ion
Breazu, Succesul sistemului etimologic in Transilvania, în „Studii literare“ 3 (1944),
p. 209).
6 Cf. Ion Breazu, lucr. cit., p. 214; D. Macrea, Ortografia limbii române. La
o sută de ani de la introducerea alfabetului latin, în „Cercetări de lingvistică“ 4
(1959), p. 14.
6 Cf. despre aceasta, Ion Taloș, Arthur Schott și culegerile lui de povești ro
mânești, în „Revista de folclor“, 1963, nr. 3—4, p. 156—165.
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pentru Mangiuca în apropierea de patrimoniul popular. Identitatea pre
ocupărilor lor, sursele bibliografice comune, asemănările de viziune în
dreptățesc presupunerea că Marienescu a fost întîiul învățător al lui Man
giuca în domeniul folclorului. Tot el l-a îndemnat să alcătuiască una din
cele mai importante lucrări pe care le-a dat acesta, consacrată botanicii
populare românești. Însfîrșit, Marienescu pare să-1 fi sfătuit și la întoc
mirea acelei bogate biblioteci de specialitate, care, după moartea lui
Mangiuca, a fost donată Asociațiunii Transilvane (azi în Biblioteca raio
nală Sibiu).
Și la Oravița, Mangiuca nu s-a prea ocupat cu avocatura. Singurul
fel de procese în care îi plăcea să apere, erau cele urbariale, intentate de
țăranii săraci celor bogați, pentru răpirea unor pămînturi. A avut însă
importante preocupări culturale: să amintim doar că el a fost unul dintre
inițiatorii „Casinei române“ din Oravița, al cărei scop era „avîntarea
vieții sociale“, crearea unei biblioteci7, ținerea unor prelegeri instructive
„de toată specialitatea“ etc.8. Iar preocuparea de căpetenie a lui a fost
cercetarea științifică. Așa a rămas și în amintirea unui contemporan9:
un pasionat pentru studiu și apărător înfocat al intereselor țărănimii.
Prin activitatea lui din domeniul istoriei, lingvisticii și folcloristicii,
Mangiuca și-a cîștigat un meritat prestigiu. E adevărat că, datorită con
cepției sale latiniste, într-o epocă în care tradiția devenise manie, și-a
atras unele ironii din partea lui Hașdeu10. Dar, așa cum se va vedea mai
departe, același Hașdeu a utilizat și recenzat mai multe dintre lucrările
lui; iar Academia l-a ales, în 1890, membru onorar al ei11.
Multe dintre lucrările lui Mangiuca au fost risipite în periodicele
transilvănene ale timpului: Foae pentru minte, inimă și literatură, Albina
(Viena), Concordia, Luminătorul, Romănische Revue, Familia și altele.
7 Această bibliotecă a și fost înființată, în 1873, din inițiativa lui Mangiuca
(cf. Ion Mușlea, Contribuțiuni la cunoașterea bibliotecilor românești ale orașelor din
Transilvania, Cluj, 1935, p. 36).
8 Cf. Statutele Casinei române din Oravița. Oravița Montană, 1874. Nu e lipsit
de interes să menționăm tot aici faptul că în 1860, pe cînd Mangiuca se găsea la
Timișoara, el urma să fie redactorul unei publicații periodice cu titlul „Albina
Banatului“, care a rămas însă în fază de proiect (cf. Aurel Cosma-junior, Istoria pre
sei românești din Banat, Vol. I, Timișoara, 1932, p. 18—19).
9 Ion Nedelcu, în vîrstă de 90 ani, anchetat în zilele de 17—19 III. 1961.
10 Cf. Românii bănățeni din punct de vedere al conservatismului dialectal și
teritorial, în „Analele Academiei Române“, Seria II, tomul XVIII (Memoriile Sec
ției literare) și „Analele Academiei Române“, Seria II, tom. VI, 1883—84, Secțiunea
I. Partea administrativă și dezbaterile, p. 51—52.
11 Trebuie să menționăm că la înființarea, în 1866, a Societății literare din
București, care avea să se transforme ceva mai tîrziu în Academia Română, Man
giuca publică articolul Amăgire și desamăgire în privința membrilor din Austria
denumiți pentru Societatea literară adunată la București (Concordia, 1866 nr. 67),
în care arată că, în timp ce unii ardeleni fuseseră aleși în Societate fără să o
merite, alții, cunoscuți pentru preocupările lor lingvistice și literare, cum sînt
N. Tincu-Velea, At. Șandor, Ion al lui Sbiera ș.a., au fost omiși; între aceștia din
urmă se numără și pe el. Dorința lui a fost realizată așadar abia în anul 1890,
cu cîteva luni înainte de moarte.
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El a mai editat apoi Călindariu iulian, gregorian și poporal român pe anii
1882 și 1883, care cuprinde material folcloric despre „toate sărbătorile,
datinile și credințele“ românilor. în sfîrșit, cea mai importantă lucrare
a lui, Dacoromanische Sprach- und Geschichtsforschung, partea întîi,
a apărut în volum, la Oravița în anul 189112.
Nu vom stărui asupra cercetărilor istorice și lingvistice ale avocatu
lui orăvițean. Remarcăm totuși că întreaga lui activitate urmărește lămu
rirea originii noastre romane. Așa, de pildă, în studiile de limbă el rămîne
un etimologist, care încearcă să dovedească originea cuvintelor limbii
noastre în latină și polemizează vehement cu Cihac referitor la cuvintele
românești considerate, în dicționarul acestuia, de origine slavă. Mangiuca
este, prin urmare, un continuator întîrziat al ideilor Școlii ardelene.
Am arătat că înainte de a se fi preocupat de folclor, Mangiuca dispu
nea de o bună pregătire lingvistică, dobîndită în epoca în care metoda
comparativă își dovedea întreaga eficacitate în cercetare. Deprinzînd și el
această metodă și utilizînd-o în special în stabilirea etimologiilor, Man
giuca încearcă să-i găsească aplicarea și în literatura populară. Așa pro
cedează în lucrarea sa Păcală, de origine din Italia.
Bogăția și frumusețea poveștilor despre Păcală fusese remarcată încă
în prima jumătate a veacului trecut: în importanta lor culegere de proză
populară, din 1845, frații Schott publicaseră, în limba germană, nu mai
puțin de 13 din năzdrăvăniile acestui erou popular13; mai apoi, folcloristul
brașovean I. C. Hintz-Hințescu le-a tradus în românește și le-a publicat
împreună cu alte 12 povești despre el14. Cunoscîndu-le pe toate acestea,
Mangiuca le adună la un loc, le adnotează cu variantele bănățene ale unor
motive, adaugă încă două din „faptele“ năzdrăvanului erou popular și le
publică în Călindariul său pe anul 188215. El compune astfel „epopeea“
lui Păcală.
Mangiuca nu se mulțumește însă cu atît. El e mereu ispitit să-1 gă
sească pe Păcală în folclorul altor popoare. II caută la italieni, la greci
și chiar la finlandezi. într-adevăr, el reușește să stabilească unele asemă
nări între Păcală românesc, cel grecesc și italienesc, sesizînd astfel, în
mod just, fondul comun al poveștilor popoarelor. Dar Mangiuca merge
prea departe cu comparația cînd include pe Kulerwo, eroul epopeii fin
landeze Kalewala, în aceeași familie de tipuri literare, deoarece acesta
nu săvîrșește niciuna din faptele lui Păcală și prin urmare nu are nimic
comun cu el.
12 Volumul cuprinde și o lucrare de folclor: Die Colinda, ihr Ursprung, ihre
astronomische und calendarische Bedeutung, p. 168—205, traducere în germană a
lucrării cu același titlu, publicată mai întîi în Călindariul său pe anul 1882, p. 1—44.
13 Arthur und Albert Schott, Walachische Märchen, Stuttgart und Tübingen,
1845, p. 223—238.
r* I. C. Hintz — Hințescu, întâmplările lui Păcală. O istorioară veselă în 25 capuri, Brașov 1876.
15 Călindariu ... pe anul 1882, p. 67—120. I-au rămas totuși necunoscute două
variante ardelene publicate anterior de către Pavel Chinezu (Păcală și Tîndală, în
Șezătoarea 1 (1875), p. 8) și loan Panea (Păcală și Tîndală, ibid., 1877. p. 94).
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Nu trebuie să ne mire totuși prea mult că Mangiuca aduce în discuție
o „paralelă“ atît de îndepărtată a lui Păcală. Pentru că, dorind să găsească
cu orice preț originea poveștilor despre el în Italia ■— formă evoluată de
manifestare a curentului latinist — el avea nevoie și de argumente ușor
de înlăturat. Un asemenea argument a constituit, pentru pasionatul de
mitologie, Kalewala. Ipoteza originii lui Păcală în Grecia e înlăturată însă
mai greu de către Mangiuca. Iar găsirea unor argumente pentru teza în
rudirii lui Păcală cu Giufă, corespondentul lui în folclorul italian, dă
satisfacție deplină cercetătorului orăvițean.
în urma cercetărilor mai apropiate de noi e cunoscut că aria de
circulație a lui Păcală cuprinde o regiune cu mult mai întinsă decît credea
Mangiuca16. Dar cu toate că unii cercetători au reușit să stabilească ase
mănările dintre poveștile diferitelor popoare despre acest personaj, locul
lui de origine n-a fost încă fixat17.
în interpretarea faptelor lui Păcală, Mangiuca merge pe linia mitologizantă, inițiată la noi de frații Schott, pentru care acesta era „un zeu
solar“. S-ar putea cita numeroase exemple din interpretarea mitologizantă
dată de Mangiuca faptelor lui Păcală. Ne mulțumim însă cu două dintre
ele, pe care le considerăm concludente. Pentru el, vaca pe care o vinde
Păcală unui copac nu este altceva decît „simbolul și reprezentantul pămîntului și al lumei“, iar fluierul fermecat, cu care eroul popular se răz
buna pe oricine, făcîndu-1 să joace cît dorea el, e chiar „armonia sferelor“.
Din perspectiva de azi, lucrarea lui Mangiuca are o valoare istorică:
e dintre primele studii de literatură populară comparată la noi. Pentru
vremea în care a apărut, ea trebuie judecată însă în două feluri. Mai întîi
constatăm că interpretarea mitologizantă l-a îndepărtat pe Mangiuca de
la relevarea realismului robust al poveștilor despre Păcală. Aceasta con
stituie fără îndoială o scădere a lucrării. Dar nu trebuie să neglijăm faptul
că puțini vor fi fost cititorii care se vor fi oprit la „comentarul“ greoi și
neconvingător al lui Mangiuca. De aceea, adunarea și punerea la îndemîna publicului larg — căci lucrarea se tipărea într-un calendar! — a tu
turor „întîmplărilor“ cunoscute pînă atunci ale lui Păcală, cel care repre
zintă expresia superiorității spirituale a poporului asuprit față de clasele
avute, constituie un important merit al folcloristului orăvițean. E sigur
că cititorii vor fi urmărit cu interes peripețiile lui Păcală, eroul „de pri
cepere și de caracter moral“, găsindu-și-1 apropiat.
Dacă în cazul lui Păcală, mitologismul l-a îndepărtat pe Mangiuca
de la interpretarea justă a problemei, aceeași concepție l-a ajutat, în cer
cetarea colindei, să obțină rezultate surprinzătoare pentru acel timp.
Intr-adevăr, în lucrarea sa Colinda. Originea și însemnătatea ei astrono
16 Cf. L. Șăineanu, Basmele române, București, 1895.
17 în lucrarea sa Contes slaves de la Macédoine Sud-occidentale, Paris, 1923,
p. 207—219, André Mazon presupune că românii macedoneni trebuie să fi fost
purtătorii și transmițătorii acestor povești.
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mică și călendarică18, mitologismul i-a ușurat lui Mangiuca descoperirea
caracterului primordial laic al unuia dintre obiceiurile noastre de iarnă,
în timp ce alți cercetători contemporani lui depuneau eforturi pentru a-1
apropia de creștinism.19
Sprijinindu-se pe o bogată literatură, de la antici pînă la moderni,
Mangiuca argumentează că originea colindei se îndepărtează foarte mult
,,de izvoarele cunoscute ale credinței creștine“. După părerea lui, colinda
nu e altceva decît „un cult de soare“, pe care antichitatea îl sărbătorea
la solstițiul de iarnă, adică la 25 decembrie în fiecare an.20 Și credem ne
lipsit de interes să arătăm că parte din afirmațiile cuprinse în lucrarea
lui Mangiuca pot fi găsite și în studii mitologice mai noi.21
Pe baza unui material cules, într-o unitate militară de la informatori
din Petroșeni, Albac, Orăștie și din regiunea Sibiului, Mangiuca ne dă o
amănunțită descriere a obiceiului, și distinge: colindul colindătorilor, al
plugușorului, al pițărăilor, al colindeților, al junilor, bățul-colinda și colacul-colinda. Apoi se oprește pe scurt la „partea dramatică“ a obiceiului:
turca, cerbuțul, brezaia și vasilca, asupra cărora promite să revină într-un
studiu special.
Pentru Mangiuca, obiceiul colindului este un prilej de urare și „gra
tulare1, „în cuvîntări [ ... ] versificate, de cuprins lumesc și bisericesc“.
El aduce critici culegerii lui P. Băncilă pentru că „nu corespunde titulaturei“ deoarece cuprinde numai texte „de înțeles bisericesc“. Așadar, co
lindele nu se reduc la cele bisericești; mai mult, prin vechimea, numărul
și varietatea lor, colindele laice dețin prioritatea.
Mangiuca nu s-a mulțumit însă cu cercetarea obiceiurilor de iarnă.
L-au interesat și cele de înmormîntare.
Trei dintre lucrările lui Mangiuca: Moșii sau sacrificiul morților22,
Strigarea zorilor la mort2324
și Petrecerea mortului (Bocet)2i se referă la
înmormîntare.
Cu privire la moși se purtase în anul 1874 o discuție aprinsă între
G. Dem. Teodorescu și At. Marienescu25. Dar nici unul, nici celălalt nu
reușiseră să lămurească problema, din cauză că dețineau un material de
teren foarte sărac.
18 Călindariu..pe anul 1882, p. 1—44; această lucrare a fost tradusă în ger
mană si publicată în Dacoromanische Sprach- und Geschichtsforschung, Oravița
1891, p.'168—205.
19 P. Băncilă, Colindele Crăciunului și Paștelui, Sibiu, 1875.
20 Problema fusese discutată și de G. Dem. Teodorescu (încercări critice asupra
unor credințe, datine și moravuri ale poporului român, București 1874), dar cu
mai puțină claritate.
21 Cf. de pildă, pentru rămășițele probabile ale cultului solar în sărbătorile
crăciunului, P. Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români și
slavi, în Arhiva 1931, p. 420—422 și passim.
22 Călindariu ..., pe anul 1882, p. 135'—143.
23 Călindariu ..., pe anul 1883, p. 129—131.
24 Călindariu ..., pe anul 1882, p. 121—234.
25 G. Dem. Teodorescu, op. cit. p. 73; At. Marienescu, Moșii, în „Familia“ 10
(1874), p. 565—566, 577—579.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

7

Simion Mangiuca

327

Intervenind în discuție, Mangiuca reușește să pătrundă înțelesul aces
tui obicei străvechi și aduce o mare bogăție de material. El arată că morților li se dau toate „pîrgile“ sau „noițele“ cîmpului și că numărul moșilor
este mult mai mare decît se cunoștea pînă atunci în cercetările de specia
litate. Mangiuca studiază în amănunțime toate felurile de moși și indică
„cinstile“ care se dau fiecăruia dintre ei.
Pentru ca să arătăm importanța pe care au dat-o folcloriștii acestui
studiu al lui Mangiuca, e suficient că amintim că el a stat la baza capi
tolului cu același titlu din monografia lui S. FI. Marian, înmormântarea
la românii
In Strigarea zorilor la mort, Mangiuca publică unul dintre primele
texte de „zori“ din folcloristica noastră26
27, un cîntec lung, compus după
patru variante trimise de culegători din raioanele Făget, Oravița și Orșova.
Surprinzător, el nu dă nici o interpretare textului. Descrie însă în amă
nunțime, obiceiul.
„Zorile“ se cîntă în prima dimineață după moartea cuiva, sau chiar
după înmormîntarea lui, în următoarele împrejurări: două grupuri de
femei se așază la colțurile dinspre răsărit ale casei mortului; unele per
sonifică zorile, iar celelalte reprezintă rudeniile și prietenii mortului;
între cele două grupuri se încheagă un dialog cîntat, în care ultimele
roagă pe cele dintîi să redea viața mortului, să nu-1 despartă „de jocuri
nejucate“ și „de lucruri nelucrate“, deci să-1 „zilească“28, să-i prelungească
viața.
Ne-am mirat că Mangiuca a omis să se oprească asupra elementelor
mitologice din acest cîntec, pentru că rugămintea adresată zorilor de către
grupul femeilor pentru a reda viața celui mort e într-adevăr un element
precreștin, mitologic.
După cum a arătat recent Ovidiu Bîrlea29, cîntecul zorilor este unul
din cele mai vechi cîntece funerare la noi; el a însoțit dezvoltarea popo
rului român din timpuri foarte îndepărtate. Ovidiu Bîrlea a reușit să
stabilească și aria de răspîndire a „zorilor“: Oltenia nord-vestică, Banatul
(mai ales zona deluroasă și muntoasă), o parte din țara Hațegului și, răzleț,
în Ținutul Pădurenilor. Cîntecul zorilor trebuie să fi existat mai demult
și în regiunea dintre Sebeș, Făgăraș și Tîrnava Mare, unde a cedat însă
în favoarea cîntecului bradului.
în Petrecerea mortului, Mangiuca publică un bocet după cinci vari
ante primite din raioanele Făget, Bozovici și Oravița30, dîndu-i o amplă
26 București, 1892, p 380—395.
37 înainte de Mangiuca ne este cunoscută doar o variantă publicată de Ion Becineaga, în „Familia“ 11 (1875), p. 268—270.
28 Cf. I. A. Candrea și Gh. Adamescu, Dicționarul enciclopedic ilustrat „Cartea
românească“, București, 1931 s.v.
29 Folclorul și unele probleme ale dezvoltării poporului român, în „Revista de
folclor“ 4 (1959), nr. 1—2 p. 195—200.
30 Cf. o variantă publicată mai tîrziu a acestui bocet: Aurel Iana, înmormîn
tarea la români, credințe și datini din părțile Oraviței, în „Familia“ 25 (1889),
p. 434—436.
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interpretare mitologică. Textul acestui bocet s-a bucurat de prețuirea lui
Hașdeu, care l-a publicat în Cărțile poporane ale românilor31, considerîndu-1 cel mai important dintre bocetele cunoscute pînă atunci.
Prin aceste trei studii, Mangiuca apare ca unul dintre cercetătorii
de seamă și ai problemelor înmormîntării la români înainte de S. FI. Marian.
Am arătat că atît cîntecul zorilor, cît și bocetul amintit au fost com
puse de Mangiuca după variantele trimise de alți culegători, ceeace, din
punctul de vedere al folcloristicii științifice, reprezintă neîndoios o scă
dere. Aceasta era însă metoda epocii: o utilizau toți culegătorii poeziei
noastre populare; era la modă chiar și în folcloristica europeană.
Dar cea mai importantă dintre lucrările de folclor ale lui Mangiuca
rămîne fără îndoială De însemnătatea botanicei românești, publicată în
mai multe numere ale revistei „Familia“ din 187432. Căci știința populară
despre plante a fost domeniul în care și-a dovedit el întreaga originali
tate, reușind să dea o lucrare a cărei valoare e recunoscută și astăzi.
Despre vreo încercare de botanică populară la noi, înainte de Man
giuca, nu poate fi vorba. Căci cele cîteva liste cu numiri românești de
plante33, dintre care unele erau cunoscute și acestuia34, nu cuprindeau
decît puține informații de natură etnobotanică. Mangiuca însuși le con
sidera foarte „defectuoase“, pentru că autorii lor s-au mulțumit — zice
el — să traducă „din cuvînt în cuvînt“ numele grecești sau germane
ale plantelor, și n-au consultat poporul despre botanica lui, ceea ce ar
fi adus o nomenclatură firească, națională.
In alcătuirea lucrării sale de etnobotanică, Mangiuca n-a urmat așa
dar un model. A avut însă un sfătuitor: pe Marienescu. Acesta publicase,
nu cu mult înainte, în revista lui Iosif Vulcan35, o notiță despre Sărbă
torile florilor, în care cerea înființarea unei „Reuniuni a florei Daciei“.
Reuniunea urma să cuprindă pe toți doctorii, absolvenții și studenții „din
31 B. P. Hașdeu, Cărțile poporane ale românilor în secolul XVI in legătură cu
literatura poporană cea nescrisă, București, 1879 p. 706—716.
32 „Familia“ 10 (1874), p. 511—513, 524—527, 540—541, 548—550, 560—562, 572—574,
585—587.
33 Cf. Emil Pop, Cei dinții culegători ai numelor românești de plante, în „Țara
Bîrsei“, 2 (1930), p. 164—175 și 234—244; I. Coteanu, Prima listă a numelor româ
nești de plante. București, 1942; Al. Borza, Cele dinții publicații botanice străine
cu numiri de plante „românești“, în „Apulum“ II (1943—1945), p. 269—283 (v. și
„Buletinul Grădinii botanice și al Muzeului botanic Cluj“, voi. XXIV (1944); Al Borza,
Numiri românești de plante în vocabulare și dicționare din secolele al XVII-lea —
XVIII-lea, în „Cercetări de lingvistică“ 3 (1958), p. 199—218; Al. Borza, Aportul etnobotanic al lexicografiei vechi slavo-române și a altor lucrări din secolul al XVIII-lea,
în „Studii și comunicări“, III, Editura Academiei R.P.R. București, 1961, p. 305—311.
34 Iată bibliografia indicată de Mangiuca: Dr. Cihac, o colecție de numiri bota
nice, în Calendarul pentru poporul românesc pe anul 1857; Vocabulariu de numele
plantelor transilvănene, ibid, pe anul 1858—1959; G. Baronzi, partea botanică din tra
tatul despre limbă, în „Adunarea națională“, 1870, nr. 71—73, reprodusă și în Limba
română și tradițiunile ei, Galați, 1872; B. Nanianu, Botanica română, București,
1872—1873; Catalogul plantelor gradinei botanice a Școalei de medicină din Bucu
rești, 1866.
35 „Familia“ 7 (1871), p. 116—117.
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științele economice“, pădurarii ș.a., care să culeagă florile împreună cu
tot ce știe poporul despre ele. Acest lucru — zicea Marienescu — ar aduce
îmbunătățiri în medicină și ar face legătura cu „cunoștințele cele vechi
din Italia“. într-adevăr, într-o discuție cu Mangiuca, Marienescu îi atrage
atenția asupra unui pasaj din culegerea de povești a fraților Schott, în
care se vorbește despre o plantă cu numele Mama pădurii36. Acest exem
plu îl face pe Mangiuca să creadă că „zeii și zînele“ românilor „au arbori
și plante menite, consacrate“. Așa a ajuns el să „descopere“ botanica
populară românească. Găsindu-se în fața unui domeniu cu totul necer
cetat pînă atunci, imaginația fierbinte a latinistului îl face să declare că
în „credințele noastre despre ierburi și flori zac tezaurii cei mari naționali“.
In anii 1873—1874, Mangiuca reușise să culeagă nu mai puțin de
350 de numiri populare de plante. Parte dintre ele au constituit obiectul
unei conferințe ținute la adunarea din Oravița a Societății pentru fond de
teatru, în 1874. Dezvoltată apoi, conferința i-a fost publicată în același
an în revista „Familia“.
Regiunea din care și-a cules Mangiuca materialul își are centrul în
Oravița și cuprinde localități ca Șasea, Ciclova, Sichievița, Moldova Nouă,
Crașova, Sfinița, Rusova Nouă. Remarcăm, în legătură cu aceasta, că
atenția lui Mangiuca s-a îndreptat mai ales în spre centrele miniere ale
ținutului. Adăugăm apoi că, alături de materialul publicat, el dă și nu
mele informatorilor care i l-au comunicat, uneori chiar și data culegerii
lui, ceea ce ridică foarte mult valoarea științifică a studiului.
Întîia constatare pe care o face cititorul de azi la lectura botanicii lui
Mangiuca este permanenta luptă a omului simplu pentru cucerirea na
turii, pentru a o pune în slujba sa, evitînd sacrificiile în lupta cu închi
puitele lui duhuri. Așa de pildă, cînd scoteau vrăjitoarele pe diavoli din
bălți și din rîuri, ca să le spună cum pot găsi „tezaurii“, iar aceștia cereau
sacrificarea unui „cap și suflet de om“, vrăjitoarea, „scrintindu-i cuvintele
în gură“, răspundea, după „cap“, „de cîine“, iar după „suflet“, „de
pește“ ș.a.
Inițial, Mangiuca și-a grupat plantele pe care le cunoștea în patru
categorii: mitologice, poetice, de descîntece și vrăji, de leacuri. Cînd ajunge
însă la publicarea ultimei părți a lucrării, el descoperă o nouă grupă:
plantele mitologice și poetice.
în capitolul plantelor mitologice — și nu e de mirare că își începe
lucrarea tocmai cu acestea — sînt cuprinse plante ca: avrămeasa, creșteneasa (veninarița), cu care se vindecă bubele dulci din cap, lugaciul
(varga ciobanului), care prelungește viața lunaticilor, iarba șarpelui, care
vindecă mușcătura de șarpe; ciurul zînelor (turta), folosit pentru recăpă
tarea vederilor și pentru înfrumusețarea ochilor, iarba fiarelor pe care
o posedă „lotrii și eroii“ și altele.
Dar să ne oprim asupra uneia dintre ele: iarba fiarelor. După cîț ne
este cunoscut pînă în prezent, aceasta a fost menționată pentru prima
3fi Cf. Walachische Märchen, Stuttgart und Tübingen, 1845, p. 279.
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oară în bogata listă a numirilor românești de plante, „Nomina vegetabilium“, întocmită de J. Benkö, în 178337. Prima oară ni se dau unele infor
mații ceva mai amănunțite despre ea în Calendarul lui Bariț pe anul
1855. Dar nimeni n-a descris-o atît de pe larg pînă la Mangiuca.
De iarba fiarelor dispun, după el, „lotrii și eroii“. Ei o poartă în șerpar sau își fac o tăietură adîncă în degetul mic al mîinii stîngi, în care
introduc firul de iarbă, ca să se vindece acolo. Cu ea se pot deschide pînă
și fiarele de la picioarele lotrilor și se pot scoate chiar și comorile din
pămînt.
Iarba fiarelor poate fi găsită numai dimineața, pe rouă, și se remarcă
dintre celelalte plante prin aceea că, pe ea, rouă are culoarea „roșie scli
pitoare“. După ce o recunoaște, omul trebuie să se apropie pe furiș și să
taie vîrful ierbii cu o nuia de alun, pentru că altfel ea are puterea de
a fugi dinaintea lui. „Iarba fiarelor“ mai poate fi găsită și cu ajutorul unui
lacăt închis, tras cu o sfoară prin iarbă; căci ajungînd prin locul unde se
găsește iarba fiarelor, lacătul se deschide singur. In sfîrșit, ea mai poate
fi găsită în cuiburile aricilor; de asemenea, dacă îngrădești cu fier cuibul
unui arici, pentru ca să nu poată intra la pui, acesta caută „iarba“ pretu
tindeni pînă o găsește, iar dacă omul se află pe aproape, o poate lua din
gura ariciului.
Se mai spune că „iarba fiarelor“ ar fi o ferigă, care înflorește, numai
„la miezul nopții din mijlocul verii“, pentru cîteva minute, și luminează
puternic împrejur.
Din compararea descrierii etnobotanistului orăvițean cu aceea din lu
crarea Iarba fiarelor a lui I. A. Candrea38, tipărită cu vreo 50 de ani mai
tîrziu, se constată că cea din urmă îi este superioară numai pentru că
deține informații din mai multe regiuni ale țării și pentru că le rapor
tează la credințele altor popoare despre această plantă.
Dintre plantele poetice, Mangiuca discută cicoarea39 și foiofiul. Nu ne
oprim însă asupra lor, fiindcă sînt descrise destul de sumar.
Capitolele cele mai bogate ale lucrării lui Simion Mangiuca sînt ulti
mele două: plantele de descîntece și vrăji și cele de leacuri. De fapt, dacă
cercetăm plantele considerate de Mangiuca mitologice și poetice, după în
trebuințarea pe care le-o dă poporul — cel mai îndreptățit criteriu de clasifi
care în botanica populară — observăm că și acestea nu sînt decît plante de
leacuri sau de descîntece și vrăji. E adevărat că în jurul unor flori, popo
rul a țesut legende, acordîndu-le puteri omenești sau chiar supranaturale.
Dar și ele au o întrebuințare anume și acest lucru i-a făcut pe oameni să
le însuflețească. De aceea, dacă Mangiuca ar fi adunat plantele cunoscute
de el în două categorii: de leacuri și de descîntece și vrăji, lucrarea lui
ar fi dobîndit un spor de valoare.
37 Cf. Emil Pop, lucr. cit., p. 173.
38 Cf. Iarba fiarelor. Studii de folclor, București 1928.
39 O descriere mai bogată ne-a dat, în urma lui Simion Mangiuca, S. FI. Marian
<cf. Familia 17 (1881), p. 584—586).
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După cum o recunoaște însuși Mangiuca, plantele de leacuri sînt cele
.mai numeroase. Cercetîndu-le pe acestea, el relevă că „spre mărirea na
țiunii noastre, puterea de vindecare a unor plante, așa cum o cunosc fe
meile știutoare, tot așa o știu și doctorii“. Prin urmare, Mangiuca re
marcă baza științifică a folosirii plantelor de leac, arătînd că medicina
modernă continuă o parte din cunoștințele populare despre plante.
în categoria plantelor de leacuri cuprinde Mangiuca crucea voinicului
(rostopască). care vindecă tușea grea, dragaveiul, folosit pentru vindecarea
bubelor, iarba de durori (coada cocoșului), vindecătoare de podagră, popil-nicul, folosit mai ales împotriva tusei și a durerilor de stomac, pasulica
sau lingura popii (remf), potrivită pentru vindecarea tăieturilor și vătămăturilor, tacinul (tătăneasa), folosit împotriva „tusei cu sînge“, omanul
(iarba mare), cu care vrăjesc fetele pentru ca să aibă părul lung ș.a.
După cum s-a văzut însă, aceasta din urmă a fost cuprinsă greșit
intre plantele de leacuri, deoarece nu vindecă nimic; ea trebuie să facă
parte dintre plantele folosite pentru vrăji, în categoria cărora sînt incluse
mătrăguna, folosită în vrăjile „pe parte“ și pentru sănătatea celor bol
navi“, mătruna (talpa ursului), care ferește de toate relele, inclusiv de
holeră, iarba datului și iarba faptului (feciorica), miază noapte, purtată
de lotri, pentru a-i ocroti în acțiunile lor nocturne, dosnica vînătă, dos
nica galbenă (gulerași, clocoței), cu care se vrăjește „pe parte“.
Dintre acestea, o mențiune specială merită mătruna, pentru bogăția
de amănunte pe care ni le dă Mangiuca în legătură cu ea, și mai ales
pentru felul în care caută corespondențe ale descîntecului și vrăjii de
holeră, în povești, în descîntecele pentru săparea banilor, în obiceiul sînxienelor etc.
Spre sfîrșitul lucrării sale, Mangiuca se oprește asupra plantelor mi
tologice și poetice, o grupă mixtă pe care n-o înșirase în clasificarea de
la început. Acestea sînt plantele zînelor, sita zînelor, steagul zînelor, părul
zînelor, cerceii zînelor, fluera zînelor, carul zînelor, florile zînelor, lingura
zînelor, mama zînelor. Știm astăzi că Mangiuca avea de gînd, în anul 1883,
să publice un studiu intitulat Zînele, cultul, sacrificiul și originea lor în
lumea romanăV), pe care nu l-a mai tipărit, iar manuscrisul lui ne-a rămas
necunoscut pînă azi. Dacă a scris vreodată acest studiu, e sigur că la baza
lui a stat materialul publicat în botanica sa din 1874. Căci și aici, el dă
informații destul de numeroase despre zîne, care merită să rețină pe cer
cetătorul de azi.
După Mangiuca, zînele își au locuințele lor în Țara Românească, „la
locul cu apele albe [...], unde crește si floarea cea misterioasă, a cărei
tulpină este învălită în pînză de peatră“; dacă un om reușește să găsească
această floare, se zice că e foarte norocos, fiindcă ea îl conduce spre „locul
unde se află tezaurii îngropați“ și are puterea de a-i face să iasă la supra
față. Drumurile pe care le colindă zînele sînt: de la „apele albe“, peste
munții Orșovei, peste stînca cea mare de la Berzasca, prin peșterile*
40 Cf. Călindariu ..., pe anul 1883, Precuvîntare.
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Saschei și ale Ciclovei, după care se întorc la locuințele lor peste munții
Semenicului. în aceste călătorii, zînele petrec bucuros în poienile munților.,
mai ales în cele de iederă, de foiofiu, de semenic și de priboi, unde își.
țin ,,ospățările și jocurile“.
Cînd un om era grav bolnav se credea că acesta a făcut vreun rău
zînelor: le-a deranjat în ospătările și jocurile lor, le-a răsturnat masa,
le-a vărsat paharele, a frînt cornul vreunuia dintre boii care trag la
carele lor sau a auzit pe vreo zînă care chema, în singurătate, pe cineva.
Dintre toate zînele cea mai rea e Filma; aceasta e și cea mai mică dintreele. Ea chinuie cel mai mult pe bolnavi. De aceea, uneori, muribunzii pot.
fi auziți strigînd: „Filmo! dar nu mă chinui așa de tare, ci iartă-mă“41.
După cum era de așteptat, Mangiuca își încheie lucrarea cu un ca
pitol de lingvistică, încercînd să precizeze, cu mijloacele filologiei de atunci,,
care dintre termenii botanicii românești au fost moșteniți din latină. Dar
lămurirea acestei probleme nu intră în obiectul lucrării noastre.
Din felul în care își intitulează Mangiuca studiul, De însemătatea
botanicei românești, se poate deduce foarte ușor că, în intenția lui, acesta,
era doar o mostră de botanică, o probă prin care putea dovedi importanța,
întocmirii unei asemenea lucrări, iar nu una definitivă. într-adevăr, el.
și-a continuat cercetările în acest domeniu, așa încît în „Călindariul“ său
pe anul 1883, anunța că în viitoarele calendare va publica și „colecțiunea
botanică“ despre a cărei însemnătate vorbise în 187442. Din păcate, el
n-a reușit să-și editeze calendarul în continuare. Iar în cursul cercetărilor
noastre repetate la Oravița și la Broșteni, la Arad și la Timișoara, la Sibiu
și la Cluj, ne-a fost imposibil să dăm măcar peste o parte din manuscri
sele rămase de la el. E de presupus că în cei 10—15 ani în care s-a mai
ocupat de etnobotanică, Mangiuca va fi alcătuit o lucrare deosebit de
bogată43. Dacă ar fi cunoscută astăzi, ea ne-ar dezvălui nu numai credin
țele populare despre plante și practica vindecătoare dintr-o epocă destul
de îndepărtată, ci și bolile cele mai răspîndite atunci și starea socială
în general. Ea ar fi utilă deopotrivă cercetătorilor etnografi, celor carestudiază istoria medicinei sau sociologilor.
Dar cu toate că n-a reușit să-și publice lucrarea în întregime, se poate
spune cu certitudine că Mangiuca a întemeiat etnobotanică românească.
Lucrarea lui din 1874 s-a făcut cunoscută în toate provinciile locuite de
41 Despre această zînă s-a ocupat și B. P. Hașdeu, în studiul Zîna Filma, goții și
gepizii în Dacia, București, 1877, p. 19—21 și în Românii bănățeni..p. 63 (cf. și
C. Diaconovici, Enciclopedia română, tom. II). Numele acestei zîne a pătruns și în
lirica populară; îl găsim într-un text ca acesta: ... și eu am iubit o fată, Bat-o ploaia
blăstămată. / Loveasc-o boala și filma, / Să să stingă ca lumina. (Cf. Gh. Alex ici,
Texte din literatura poporană română, vol. II., text 464, ediție și studiu introductiv
de Ion Mușlea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966.
42 Cf. Călindariu ..., pe anul 1883, Precuvîntare.
43 Că Mangiuca și-a continuat culegerile de botanică populară ne-o dovedeșe și
necrologul publicat de Marienescu (Familia 1890, p. 605—606) la moartea acestuia:
întocmind lista lucrărilor Iui Mangiuca, el considera studiul publicat doar „un extras
din colecțiunea de botanică“, adică o parte din lucrare.
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români. însuși Hașdeu s-a oprit în mai multe rînduri asupra ei: mai întîi
i-a făcut o recenzie foarte amănunțită44, arătînd că lucrarea „procură
un prețios material“, iar apoi, cînd se ocupă de zîna Filma, apreciază
studiul învățatului bănățean ca „foarte remarcabil ca adunare de material
pentru botanica poporană română“45. Curînd după Mangiuca, mai mulți
folcloriști încep să publice articole de etnobotanică : Elena Voronca, Theo
dor A. Bogdan, A. Gorovei, M. Lupescu, dar mai ales S. FI. Marian, care,
după cum ne încredințează un cercetător pasionat al operei folcloristului
sucevean4647
, ne-a lăsat o lucrare manuscrisă în 11—12 volume, a cărei
■editare o așteptăm pe cît mai curînd. în sfîrșit, pentru a arăta interesul
pe care îl trezise lucrarea lui Mangiuca și cele care au imitat-o, trebuie
să mai arătăm că, în 1892 — la doi ani după moartea lui —■ Academia
anunța un concurs pentru premiul Eliade Rădulescu avînd ca subiect
Botanica populară românească din punctul de vedere al credințelor, datinelor și literaturei populare'11, adică tocmai cum făcuse etnobotanistul din
Oravița. Din păcate însă, la concurs au fost prezentate doar lucrările lui
S. FI. Marian, M. Lupescu și A. Gorovei care n-au fost găsite demne
de premiul anunțat48.
Prin activitatea depusă de Mangiuca, și prin cercetările anterioare
efectuate în părțile Oraviței, această zonă devine una din cele mai bine
cunoscute din punct de vedere folcloric în jurul anilor 1880. El are meritul
de a fi continuat cercetările lui Damaschin Bojinca și Arthur Schott și
de a fi completat activitatea lui At. Marienescu. El a ținut așadar treaz
interesul pentru folclor în această regiune. Ba mai mult, a îndemnat și
pe alții să întreprindă culegeri: am arătat doar că el primea materiale de
la alți folcloriști. Cine parcurge revistele transilvănene ale vremii, nu
poate să nu observe numărul mare de colaboratori cu materiale folclorice
din părțile Oraviței. Iar faptul acesta se datorește într-o bună măsură
activității lui At. Marienescu și Simion Mangiuca.
La sfîrșitul acestei cercetări e necesar să stabilim locul pe care îl
ocupă Mangiuca în istoria folcloristicii noastre. Am arătat că el a scris
studii de etnobotanică prin care dorea să dovedească păstrarea de către
români a cunoștințelor și terminologiei botanice romane și a întreprins
cercetări de literatură populară comparată, încercînd să dovedească ori
ginea „în Italia“ a lui Păcală; în sfîrșit, s-a preocupat de unele dintre
cele mai vechi datini și obiceiuri românești, pentru a arăta păstrarea lor
din mitologia clasică. Ploblema esențială pe care își propunea Mangiuca
s-o dovedească în legătură cu fiecare fenomen folcloric cercetat era ori
44 Cf. „Columna lui Traian“ 1876, p. 355—361.
45 Cf. Zîna Filma, goții și gepizii în Dacia, p. 20.
46 N. Jula, Lucrări inedite ale lui Simion Florea Marian, în „Revista de folclor“,
1958, nr. 3, p. 116.
47 Cf. „Analele Academiei Române“, seria II., tomul XIV 1891—92. Partea admi
nistrativă și dezbaterile, p. 88 și 149.
40 Lucrarea lui A. Gorovei și M. Lupescu a fost publicată mai tîrziu în „Șeză
toarea“ 1915, p. 7—166 și în „Ion Creangă“ 1—6 (1908—1913).
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ginea lui. Fiind un mare apărător al latinității noastre, el subordonează,
cercetările de folclor și etnografie acestei idei. Era firesc deci să se situeze
pe pozițiile mitologismului, care găsea originea tuturor faptelor de fol
clor, într-o epocă foarte îndepărtată, precreștină. Tocmai de aceea lati
nismul și mitologismul s-au îmbinat în mod armonios; acesta din urmă
dădea o bază științifică latinismului.
în cadrul mitologismului românesc, Mangiuca stă alături de At. Marie
nescu, Aron Densușianu și Grigore Silași.

Hon Tomul, KjiyMC.
<DOJlbKJIOPHCTHHECKAH H OTHOrPAOHHECKAH
ÆEHTEJIbHOCTb CHMHOHA MAHßJKYKA
(KpaTKoe cogepœaHHc)
Chmhoh MangœyKa, BbigaronțHHcn (|)OJibKJiopHCT 11 9THorpa<|) BTopoft
noJiOBiiHH npomjioro Bena, go eux nop He npiiBJieKan bhhmhhhh nccjiegoBaTeneii; o hcm Gwin HamicaHEi tojibko cjiynaiiHbie CTaTtn, KOToptic cTaBH,tii CBoeii upjibio tojibko ocBeœnTb naMHTb 06 agBOKaTC H3 OpaBHgbi, onJiaMeHHOM 6oppe 3a inrrepecbi KpeoTbHHCTBa, ho He npcgnpHHHMaTb
MOHorpa^HHecKoe HCOjiegOBamic ero HayHHoii genTejibHOCTH. HacTOHignii
Tpyg CTaBHT CBOeÖ gCJIblO BblHBHTb CrO gCHTeJIBHOCTb B KHTOCTBe HCCJICgOBaTeJiH ycTHoro HapogHoro TBopTOCTBa, npegocTaBJinn gpyrnM bo3mo?khoctb
HCCJiegoBaHHH ero geHTejibHOCTH b KaTOCTBe HCTopHKa h H3biKOBega.

Oh pogHJiCH 2 ceHTHÖpn 1931 roga b BponrreHax, HcgancKO ot Op a bh igr.
MaHgœyKa ynmicH b rnMHa3HH b OpaBHige, Jlyroœe h Opagnn, a noTOM
nocTymiJi Ha ropngHTOCKHH $aKyjibTeT b IlernTe.
Ho HecoMHeHHO, hto,.
ßoJibHie tom npaBO, ero HHTepecoBajin HCTopun h H3biK0BegeHne, npn
nOMOIgH KOTOpBIX OH MOr npOgOJIHîaTb nonbITKH JiaTHHMCTOB gOKBBblBaTb
Harne poMaHCKoe iipoiicxo/KgeHne. Oh Bbiyw..i hcckojibko poMaHCKHX
H3MK0B, yCBOHJI 3HaHHH no CJiaBHCTHKe H nOCTOHHHO HHTepeCOBajICH
BajKHeHHIHMH
eBpOneÖCKHMH
H3bIK0BCgTOCKHMH TeTOHHHMH cepegHHbi
npoinjioro Bena.
nocjie HecKOJibKHx jieT paßoTbi b KaTOCTBe npenogaBaTejin rnMHa3HH b ropoge TiiMHmoapa, MaHgœyKa CTaHOBHTCH f.mbjiwm bojiocthbim
CTapmHHoii b JKaMe, b cejie, rge Ha nnTHagpaTb-gBagpaTb jict go Toro
BpeMeHH paôoTaji arpoHOM ApTyp IIIott, ogHH H3 jiynimix coÔHpaTeJiett
pyMbiHCKHx cKa30K b nponinoM Bene. Okojio 1869 rogaMaHgœyKa nepeönpaeTCH b OpaBHgy, rge paôoTaeT agBOKaTOM, h iiMeeT KOJiJieroii gpyroro
BMgaionțerocH $oJibKJiopHCTa Toro BpeMeHH, At. MapneHecKy.

KaK H HCTOpHK) H H3HK03HaHHe, MaHgHîyKa nOgHHHHJI ^lOJIbKJIOp
peJiHM goKa3aTejibCTBa poMaHCKoro npoiicxoœgeHiiH pyMBiH. Cpegn ero
(J)OJIbKJIOpHCTHKO-9THOrpa$HTOCKHX TpygOB HaHÔOJiee BaatHHM HBJIHeTCH
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,, O 3Hauenuu pyMbincKoü öomanuKu” (IKypstaji „OaMnann”, 1784 r.)
3to nep buh pyMbincKHii HacToanțHH Tpyp no OTHoôoTaHHKe. B HeM aBTop
npecaepoBaa peat nan co3paHHH HapnoHaatHon HOMonnaaTypLi, Tan n
oÔHapyîKHBaHMH n BbiHBaeHHH Ha3BaHHH pacTemm, coBnapaioipHX c ,,ppeBHHMH poMaHCKiiMH ” Ha3BaHHHMH. flo 1874 ropa, Korpa OH ony6anKOBaa BnnieyKa3aHHbiH Tpyp, MaiipmyKa coßpaa cBHine 350 HapopHtix
Ha3BaHHÖ paCTeHHÜ B OKpeCTHOCTHX OpaBHptl, BMeCTeC nOBepbHMH, CBH3aHHBiMH c HMH, h hx ynoTpeôaeHHeM. ToabKO nacTb 6uaa iioaoæeHa b
ocHOBy ero Tpypa, a ocTaabHbie po chx nop ocTaancb HeH3BecTHtiMH.
Tpyp ManpmyKa OTKpbia nepcneKTHBy nocaepyioipHx TpypoB TaKHX
<J»oabKaopncTOB, Kan C. Oa. MapnaH, EaeHa BopoHKa, A. TopoBeft
h M. JlynecKy.
h . «ij
ManpmyKC npHHapaentHT opnH H3 nepBHX TpypoB no cpaBHHTeabHoft
HapopHon aMTepaType b pyMtiHCKon $oabKaopncTHKe: „nonajis, no npoucxoMcdenun U3 Hmajiuu", b Kotopom, nocae toto, KaK coßnpaeT Bce pyMtiHCKne npnKaKJHeHHH 9Toro repon, oh nonoaHHeT hx hobhmh, coôpaHHHMH
HM, CpaBHHBaeT HX C (JtHHaHHpCKIIMH, Tpo’ieCKHMH H HTaabHHCKHMH, CHHTan HCxopHbiMH, KaK h caepyeT omnpaTb, nocaepmie.
Tonte ot Hero ocTaaocb opHO H3 nepBbix HCcaepoBaHHH no pyMMHCKHM 3HMHHM oßpnpaM: ,,Kojistda. Ee acmpoHOMuuecKoe a Kajiendapnoe
npoucxoMcdene’'', b kotopom BbiHBaneTCH npeoßaapaioipHH CBeTCKHö xapaKTep 9THX oßpnpoB h noppoßHO onncbiBaeTCH hx „ppaMaTHnecKan nacTb”:
TypKa, nepôypya, 6pe3an h BacnaKa.
MaHpïKyKe npHHapaevKHT noTOM HecKoabKo 3HanHTeabHbix paßoT o
noxopoHax y pyMbiH: „üpoeodbi noKoünoco (npimumame)”, ,,Moiuuü
ujiu anepmea noKOÜHbiM,'! h ympennee npmumame", onyßaHKOBaHHbix b
pByx KaaeHpapHx, H3paHHbix hm.
He MeHee BaateH h tot $aKT, hto MaHpmyKa cocTaBHa, KanteTCH,
BnepBbie y Hac, „iiapopHbiii pyMbiHCKHÖ KaaeHpapb”, b KOTopptn oh
BKaioHHa ßoabmyio nacTb ,,6a6bHx npa3pHHKOB”, oSbinan, KoapoBCTBa
h napn, npaKTHKyeMtie b to BpeMH.
Bceö CBoeä HaynHoit penTeabHOCTbio Maiip/Kyita nopxopnT k MH$oaornnecKOMy TeneHHio, ocHOBaHHOMy ßpaTbHMH TpnMM, TaK KaK bto TcaeHi-ie
paBaao eMy bo3mojkhoctb HaxopHTb HOBbie poKa3aTeabCTBa HanieMy poMaHCKOMy npoHCxoîKpeHHio. npnpopa ero 3aHHTHö, KaK h HCToaKoBaHHe HBaeHHö <|»oabKaopa, oßecnennBaeT MaHpïKyKe Baatnoe MecTO b
HCTopHH Hamen (JioabKaopHCTHKH Hapnpy c At. MapneHecKy, Tp. Cnaamn,
ApoHOM ^eHcycHHy h ppyrnMH.
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Ion Taloș, Cluj

DIE FOLKLORISTISCHE UND ETHNOGRAPHISCHE
TÄTIGKEIT DES SIMION MANGIUCA
(Auszug)
Simion Mangiuca, ein bedeutender Folklorist und Ethnograph aus
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat bisnoch die Aufmerksam
keit der Forscher nicht gefangengenommen. Gelegentliche Publikationen,
die ihm gewidmet wurden, machten sich zur Aufgabe, die Erinnerung an
den Advokaten in Oravița aufzufrischen, an den Kämpfer für die Interes
sen der Bauernschaft, ohne eine auch nur beiläufig monographische Unter
suchung seiner Tätigkeit zu unternehmen. Die vorliegende Arbeit versucht,
seine Tätigkeit als Folklorist zu würdigen, wobei es anderen überlassen
sei, ihn als Geschichts- und Sprachwissenschaftler einzuschätzen.
Simion Mangiuca ist am 1. September 1831 in Broșteni, neben Ora
vița geboren, besuchte das Gymnasium in Oravița, Seghedin, Lugoj und
Oradea und studierte din Rechte in Pest. Es besteht kein Zweifel darüber,
dass ihn mehr als die Rechtswissenschaften, Geschichte und Sprachwis
senschaft in ihrem Bann hielten, gaben sie ihm doch die Mittel in die
Hand, mit denen er die Bemühungen der Latinistenschule fortsetzen
konnte, unsere römische Abstammung zu beweisen. Er lernte einen gros
sen Teil der romanischen Sprachen, eignete sich Kenntnisse der Slawistik
an und nahm Einblick in die wichtigsten sprachwissenschaftlichen Rich
tungen, die es in Europa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gab.
Nachdem Mangiuca einige Jahre als Professor am Gymnasium in Timi
șoara gewirkt, wurde er erster Prätor in Jam, einem Dorf in welchem
15—20 Jahre früher der Dipl. Agronom Arthur Schott gewirkt hatte,
einer der bedeutendsten Sammler rumänischer Märchen aus dem vorigen
Jahrhundert. Um 1869 liess sich Mangiuca als Advokat in Oravița nieder
wo er einen anderen bedeutenden Folkloristen jener Zeit, At. Marienescu
als Kollegen hatte.
Wie auch Geschichte und Sprachwissenschaft hat Mangiuca die Volks
kunde der Idee untergeordnet, die lateinische Herkunft der Rumänen
nachzuweisen. Die wichtigste seiner folkloristisch-ethnographischen Ar
beiten ist „De însemnătatea botanicei românești“ (Von der Bedeutung
rumänischer Botanik), erschienen 1874 in der Zeitschrift Familia. Es ist
die erste ethnobotanische Veröffentlichung im eigentlichen Sinne in ru
mänischer Sprache. Mangiuca war bestrebt, eine rumänische Nomen
klatur zu schaffen, aber auch Pflanzennamen zu entdecken, die sich mit
jenen der „alten Römerschaft“ deckten. Vor 1874, dem Erscheinungsjahr
der erwähnten Veröffentlichung hatte Mangiuca nicht weniger als 350
volkstümlicher Pflanzenbezeichnungen aus der Umgebung von Oravița
gesammelt, sowie Aberglauben und Verwendungsweisen, die damit zu-
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sammenhingen. Einen Teil davon hat er seiner Studie zugrundegelegt, an
dere blieben bis heute unbekannt. Die Arbeit Mangiucas hat aber späte
ren Forschungen den Weg geebnet, die von Folkloristen wie S. Fl. Marian,
Elena Voronca, A. Gorovei und M. Lupescu unternommen wurden.
Mangiuca veröffentlichte die erste Untersuchung vergleichender
Volksliteratur in der rumänischen Folkloristik: Păcală, de origine din Ita
lia (Păcală, seine Herkunft aus Italien; Păcală — ein Schalk, Held der
rumänischen Volksschwänke — Anm. des Übers.). Mangiuca sammelte
alle rumänischen Streiche dieses Helden, versah sie mit Anmerkungen
verwandter Motive, die er gesammelt und verglich sie mit finnischen,
griechischen und italienischen Varianten, wobei er, wie zu erwarten, die
italienischen als Ausgangspunkt betrachtete.
Von ihm stammt auch eine der ersten Schriften über rumänische
Winterbräuche: Colinda. Originea ei astronomică și calendarică (Colinda.
Ihre astronomische und kalendarische Herkunft) in welcher der vorwie
gend laische Charakter dieses Brauches aufgedeckt wird und der „dra
matische Teil“ ausführlich beschrieben ist (z.B. turca, cerbuțul, brezaia
und vasilica).
Mangiuca verdanken wir ausserdem einige wichtige Schriften über
das Begräbnis bei den Rumänen: Petrecerea mortului (bocet), Moșii sau
sacrificiul morților und Strigarea zorilor la mort („Totengeleit“ ■— ein Kla
gelied; „Totenopfer“ und „Ruf der Morgenröte an den Toten“). Diese
wurden in zwei Kalendern, die er herausgegeben, veröffentlicht.
Von nicht geringerer Bedeutung ist, dass Mangiuca, anscheinend als
erster den „Calendar poporal român“ herausgegeben hat, in welchem Alt
weiberfeste, Bräuche, Zauber und Zaubermittel enthalten sind, die in je
ner Zeit bekannt waren.
In seiner gesamten wissenschaftlichen Tätigkeit steht Mangiuca der
mythologischen Richtung nahe, die von den Gebrüdern Grimm angeregt
worden war, denn auf dieser Grundlage war es Mangiuca möglich, neue
Beweise unserer romanischen Herkunft aufzudecken. Die Natur seiner
Beschäftigungen und die Art und Weise seiner Interpretationen volks
kundlicher Formen weisen Mangiuca in der Geschichte unserer Volkskunde
neben At. Marienescu, Gr. Silași, Aron Densușianu einen ehrenvollen
Platz zu.

22 — Anuarul Muzeului etnografic
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Valeriu Butură, Cluj

ADĂPOSTURILE PASTORALE DIN ȚARA MOȚILOR
Țara Moților are o așezare centrală în cadrul Munților Apuseni. Ea
cuprinde satele din bazinul superior al Arieșului, de la Cîmpeni în sus,
pînă sub Biharia, care constituie o zonă etnografică aparte. Formele de
cultură caracteristice s-au conturat în timp, în îndelungatul proces de cu
cerire și valorificare a resurselor sărăcăcioase ale naturii, de către popu
lația ei tot mai numeroasă.
Specificul etnografic al Țării Moților îl evidențiază, în primul rînd,
fenomenele de bază ale culturii materiale: ocupațiile și așezările. Docu
mentele materiale ale acestora, fiind rezultatul unei evoluții istorice, au
un caracter definitoriu temporar, ele ilustrînd doar un stadiu în dezvol
tarea modului local de producție și de trai. De aceea, privită în lumina
formelor tradiționale ale culturii materiale, Țara Moților ne apare ca o
zonă în care valorificarea sărăcăcioaselor resurse ale solului a fost curînd
întregită cu o tot mai intensă prelucrare casnică a lemnului, pe care l-au
oferit bogatele păduri de conifere care îmbrăcau versanții mai abrupți
și culmile înalte din cuprinsul ei. In timpul orînduirii feudale populația
s-a specializat în confecționarea diferitelor tipuri de vase, prin care se
putea valorifica mai convenabil lemnul, în condițiile de atunci. Văsăritul
a devenit ocupație de bază pentru majoritatea gospodăriilor, iar pentru
un număr mai restrîns dulgheritul și dogăritul ambulant. Valorificarea re
surselor solului, în lipsa tot mai îndelungată a bărbaților din gospodării,
pentru tăierea și transportul materialului lemnos sau în drumeții mai
lungi pentru desfacerea vaselor, s-a restrîns la creșterea animalelor, prin
care s-au asigurat cerințele minimale de produse și transporturile,
precum și la cultivarea cu cereale, legume și plante textile a terenurilor
mai fertile.
Insuficiența producției agricole locale, cu toate eforturile depuse în
cultivarea solului, a determinat orientarea gospodăriilor spre meșteșugul
specializat. Deși fînațurile și pășunile dețineau suprafețe întinse, deoarece
Țara Moților nu avea o populație așa de numeroasă ca acum, nu s-au orien
tat spre un păstorit mai extensiv fiindcă în gospodăriile iobagilor din regiu
nile periferice, prin caracterul închis al economiei, nu se resimțea lipsa
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produselor pastorale, vasele de lemn însă, alături de cele de lut, erau în uz
curent, peste tot, iar în schimbul lor se obțineau mai ușor cerealele nece
sare. Văsăritul a decăzut în capitalism, cînd s-au restrîns cerințele pentru
vase de lemn, menținîndu-se doar în satele și crîngurile mai izolate. Cele
din josul văii, mai aproape de „drumul țării“, au început să furnizeze cio
plitură și cherestea, tot mai insistent solicitate în satele din zonele agricole
și pe piețe, pentru construcții. Aceasta necesita muncă mai puțină, se valo
rifica în regiuni și centre mai apropiate, în condiții mai avantajoase decît
vasele de lemn, a căror arii de desfacere s-au extins. In strînsă legătură
cu preocupările pentru valorificarea cît mai intensă a resurselor economice
oferite de natură, de găsire a căilor mai avantajoase pentru obținerea bu
nurilor materiale necesare traiului, au evoluat și așezările.

Tipul așezărilor și factorii care au determinat apariția adăposturilor
Așezările din Țara Moților sînt rezultatul unui îndelungat proces de
extindere treptată a spațiului pentru exploatarea agricolă-pastorală în
dauna pădurilor, de către populația autohtonă tot mai numeroasă. Apa
riția lor se leagă de așezările mai vechi din Țara Abrudului, renu
mită din antichitate pentru bogăția în aur a rețelei de filoane care împînzește culmile vulcanice din cuprinsul ei și din bazinele erozionale mai largi,
din josul văii Arieșului, cum sînt acel al Bistrei și al Lupșei, vechi sedii
de cnezate și importante centre de spălare a aurului din aluviuni. Destră
marea vetrelor mai vechi prin roirea surplusului de populație și apariția
nucleelor tot mai noi în sectoarele lărgite din susul văilor, și apoi din aces
tea spre culmi, se datorește nu numai factorilor demografici, ci și celor
economici. Un păstorit extensiv nu ar fi impus dispersarea gospodăriilor
deoarece animalele se întrețin mai greu atunci cînd terenurile destinate
culturilor și fînețelor sînt împînzite de așezări, cum este cazul și aici.
Aceasta a impus-o caracterul mixt al ocupațiilor, în primul rînd agricul
tura montană căreia numai prezența omului și a animalelor în imediata
apropiere a ogoarelor și fînețelor îi asigură o oarecare rentabilitate. înainte
de apariția meșteșugului specializat, practicarea acesteia a fost o necesitate
de prim ordin. Și după adoptarea lui s-a menținut în centrul preocupărilor
deoarece posibilitățile de valorificare a vaselor erau limitate, fiindcă din
majoritatea satelor, regiunile periferice erau accesibile numai prin poteci
pentru cai. în condițiile naturii vitrege, a posibilităților restrînse de desfa
cere a vaselor, sub impulsul factorilor demografici, problema procurării
cerealelor necesare a devenit tot mai dificilă. Activitățile productive, care
necesitau eforturi mari pentru satisfacerea unor cerințe reduse, erau stin
gherite de sarcinile iobăgești tot mai apăsătoare, de aceea lupta contra
exploatatorilor feudali s-a întețit. în urma intensificării ei, iobagii din
cele două zone centrale ale Munților Apuseni, Țara Abrudului și Țara
Moților, obțin de la principele Cristofor Bâthori unele înlesniri, pentru
procurarea produselor agricole necesare traiului. Sigismund Bâthori a în
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tărit, în 1595, privilegiul dat de tatăl său locuitorilor din Cîmpeni, Bistra,
Vidra, Abrudsat, Bucium și Cărpiniș, scutindu-i de plata treizecimii și a
oricărei vămi pentru griul, meiul, vinul, orzul, secara, ovăsul sau ori ce
produs alimentar, adus din alte regiuni1.
în privilegiu sînt trecute toate așezările iobagilor mineri din împre
jurimile Abrudului. Din Țara Moților sînt menționate doar Cîmpeni, Vidra
și Bistra, sat limită, în care elementele de cultură specifice satelor din
bazinul superior al Arieșului interferează cu cele din bazinul mijlociu al
văii, din sectorul nordic al Mocănimii2. Vidra cuprinde nucleele de așezări
din bazinul Rîului Mic (Arieșul Mic), unde sînt satele Ponorel, Vidra,
Avram Iancu, cu numeroasele lor crînguri. Nucleele de așezări din bazinul
Rîului Mare (Arieșul Mare), unde sînt acum satele Vadul Moților, Neagra,
Albac, Arada, Scărișoara, Gîrda și Arieșeni, au aparținut de Cîmpeni,
vechi centru de schimb, mai ușor accesibil, pînă la înființarea comunei
Rîul Mare, cu sediul administrativ la Albac. La originea satelor risipite
din Țara Moților sînt nucleele de așezări mai vechi din josul văilor, din
sectoare cu versanții mai evoluați. Acestea au oferit spațiu tot mai restrîns
pentru așezare și exploatare, sub impulsul factorilor demografici, de aceea
au devenit curînd nuclee de roire în două direcții: în susul văilor, spre
alte sectoare lărgite și în altitudine, spre plaiurile nivelate în ciclurile de
eroziune terțiare și culmile cu contururi șterse.
într-o primă fază, prin lărgirea luminișurilor, a poienilor, au apărut
fînațuri, iar acolo unde a permis solul și clima culturi insulare, aparținînd
vetrelor de roire. în lipsa căilor de acces pentru transportul produselor în
gospodării, în primul rînd al furajelor, pe aceste proprietăți au apărut adă
posturi temporare pentru păstori și animale. Furajele se consumau pe loc,
obținîndu-se astfel și îngrășăminte naturale pentru fertilizarea solului.
Aceste adăposturi au devenit, în timp, așezări permanente pentru o parte
din tineret, care a continuat lupta cu natura săracă a muntelui, pentru
extinderea fînețelor și ogoarelor pînă la apariția meșteșugurilor specia
lizate, văsăritul, dogăritul ambulant și dulgheritul. Odată cu apariția aces
tora scad în intensitate preocupările pentru valorificarea resurselor sărace
ale solului prin culturi. Deși, cantități tot mai mari de produse agricole
s-au adus din zonele joase, în schimbul vaselor sau a muncilor prestate,
moții nu au renunțat la cultivarea terenurilor mai fertile, deoarece au știut
că atunci cînd nu se fac bucatele în țară, din cauza secetei, nici vasele nu au
trecere, ogoarele lor în schimb puteau da o producție mai bună, prin mai
marea frecvență a ploilor.
în alegerea vetrelor de așezări a fost preferată în continuare risipirea,
deoarece sporesc cerințele pentru furaje, necesare întreținerii animalelor,
în primul rînd a cailor, care devin auxiliarul cel mai prețios al gospodăriei
moțești. în afară de avantajele pe care le oferea risipirea în valorificarea
1 A. Veress, Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei și Țării Româ
nești, vol. IV, București, 1932, p. 193—194.
'l V. Butură, Adăposturile temporare în sud-estul Munților Apuseni, Anuarul
Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957—1958, Cluj, 1958, p. 97.
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terenurilor arabile, de aici era mai aproape pădurea și posibilitățile, legale
sau ilegale, de procurare a lemnului pentru vase erau mai mari.
Spre sfîrșitul secolului al XVII-lea, cînd sporesc atît sarcinile iobăgești,
cît și abuzurile slujbașilor de pe domeniul de sus al Zlatnei, care cuprindea
satele Cîmpeni, Bistra, Rîul Mare și Vidra, a început exodul în masă al
populației spre domeniile feudale învecinate, în special spre acela al Gilăului3. în noul cadru de viață, iobagii fugiți au întemeiat același tip de așe
zări, deoarece și-au continuat ocupațiile tradiționale, văsăritul, creșterea
animalelor și cultivarea pe suprafețe restrînse a cerealelor, legumelor și
plantelor textile mai puțin pretențioase, la condițiile climatice. Pentru
așezările risipite din Munții Apuseni, satele Măguri și Mărișel sînt între
cele mai reprezentative, deși s-au format în timpuri relativ apropiate. La
sud.de Munții Gilăului, platformele și plaiurile domoale însorite din capă
tul răsăritean al Muntelui Mare, au fost împînzite cu gospodării risipite
de populație roită din sate de tip adunat4. Și aici ca și în Țara Moților, pe
fînațurile de munte, mai îndepărtate de sate, au apărut colibele. Acestea
au devenit așezări permanente pentru tineret și cu timpul s-au separat
de satul de baștină. Pe terenurile mai fertile au apărut ogoarele pentru
culturi, deoarece în cadrul economiei închise din trecut numai acolo unde
condițiile erau cu totul nefavorabile s-a renunțat la ele.
Satele risipite din Țara Moților, ca și din alte zone etnografice ale
Munților Apuseni, sînt rezultatul unui îndelungat proces de roire în susul
văilor și spre culmi, prin extinderea spațiului agricol pastoral în domeniul
pădurilor și de adaptare la condițiile tot mai dificile de valorificare a
acestuia, prin ocupații mixte. Ca tip de așezări sînt mai noi decît cele răsfi
rate din josul văii Arieșului, sau cele adunate din regiunile de la periferia
munților, care constituie tipul românesc predominant în Transilvania. Pe
teritoriul patriei noastre, „roirile“ au înfățișări multiple, după variatele
condiții care le-au dat naștere5.
în procesul de destrămare a vetrelor tot mai strîmte de așezări din
susul văilor, consemnat și în tradiția locală, un rol important a revenit
adăposturilor temporare. Pe Arieș în jos, în Mocănime, acestea sînt risipite
în zonele economice sătești: țarini, imașuri și fînețe6. Relieful mai evoluat
a permis delimitarea în timp, din trupul de moșie al satelor, a mai multor
tarlale, destinate culturilor prin rotație, iar pe doștini sau înălțimi a fînețelor. în Țara Moților aceste zone economice lipsesc, gospodăriile fiind
împrăștiate în aproape tot cuprinsul hotarului satelor, în imediata apro
piere a terenurilor în exploatare mai intensă, care constau din ogoare
pentru culturi, înconjurate de fînațuri și terenuri degradate folosite pentru
3 D. Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj și Turda, București, 1944,
p. 13—20.
4 Lucia Apolzan, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni, Bucu
rești, 1944, p. 13—20.
5 H. H. Stahl, Contribuții la studiul satelor devălmașe românești, vol. I, Bucu
rești, 1958, p. 202—220.
6 V. Butură, op. cit., p. 107—125.
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pășunat7. în afară de acestea au avut și proprietăți mai îndepărtate, pe
versanți sau pe culmi, în spațiul dintre vetrele risipite de așezări perma
nente. Pe acestea au apărut un prim tip de adăposturi temporare „mutăturile“. Cu timpul o parte din mutături au devenit așezări statornice: în locul
mutăturii, moțul și-a „durat măietoare‘X și-a înjghebat mica gospodărie
formată din casă, șură și puieți8. în extinderea spațiului agricol pastoral
și în roirea populației distingem două perioade. într-o primă perioadă,
în care pădurea prezenta o valoare economică mai scăzută, posibilitățile
populației autohtone de exploatare a lemnului pentru construcții și vase,
de extindere a ogoarelor, fînațurilor și pășunilor în întinsul domeniu fo
restier, au mai fost mari. Acestea se restrîng odată cu intensificarea acti
vităților miniere pe domeniul Zlatnei, cînd sporesc cerințele de material
lemnos. Restrîngerea dreptului de folosință a pădurilor și robotele tot mai
numeroase pentru tăiatul, cioplitul și transportul lemnelor, pe lîngă alte
sarcini, au determinat fuga în masă a iobagilor de pe domeniul de sus al
Zlatnei. Urbariul din 1698 a înregistrat 99 fugari din satele Rîul Mare și
Rîul Mic9. Exodul populației a luat o amploare și mai mare în secolul
al XVIII-lea. încă înainte de reglementarea drepturilor silvice, numărul
iobagilor fugiți de pe domeniul de sus atingea cifra celor rămași pe loc10.
Fugarii erau urmăriți și ținuți în evidențe, de aceea, pentru a li se pierde
urma, își schimbau numele. Timp de două-trei generații, aceeași familie
își schimba numele de tot atîtea ori11. în timp, unii au revenit la vetrele
lor părăsite. Această formă a evaziunii de sub controlul fiscului se răsfrînge
în onomastica din Țara Moților, fapt interpretat greșit în trecut, de către
unii cercetători.
Regulamentul silvic din anul 1748 al domeniilor Zlatna a lăsat în
proprietatea iobagilor curăturile făcute pînă atunci, dar interzicea să se
mai facă altele în viitor, sau să se lărgească cele existente12. De aceea, în
perioada care a urmat, restrîngîndu-se posibilitățile de extindere a spa
țiului agricol pastoral, s-a intensificat atît exploatarea cît și popularea tere
nurilor desțelenite pînă atunci. Aceasta au înlesnit-o mutăturile, mai ales
cele din zonele joase, în altitudini mai mari fiind și ele mai noi.
înmulțirea crîngurilor și a mutăturilor pe proprietățile în exploatare
mixtă au îngreunat treptat pășunatul animalelor. S-a intensificat valori
ficarea pășunilor alpine, mai apropiate, cum sînt cele din Biharia pentru
satele din spre poalele ei, sau mai îndepărtate, cum sînt cele din Muntele
7 Lucia Apolzan, Observații asupra ocupațiilor agricole în Munții Apuseni,
„Apulum“, Buletinul muzeului regional Alba-Iulia, II, 1943—1945, p. 284—311 și
Sate crîngwi din Munții Apuseni. Observații asupra așezării lor sociale, Sociologie
românească, an. V nr. 1—6, p. 149—159.
8 E. Petrovici, Folclor de la moții din Scărișoara, Anuarul arhivei de folclor,
V. București 1939, p. 113.
;J Tdth Zoltăn, Mișcările țărănești din Munții Apuseni pînă la 1848, București,
1955, p. 90.
10 Tôth Zoltăn, op. cit., p. 85.
11 Toth Zoltăn, op. cit., p. 89.
12 Tôth Zoltăn, op. cit., p. 86.
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Mare, pentru satele din josul văilor: Sohodol, Ponorel, Vadul Moților,
Albac, Arada. Pe înălțimi, la marginea golurilor de munte, a apărut al
doilea tip funcțional de adăposturi pastorale, colibele pentru vărat. înainte
de a ne ocupa de adăposturile pastorale, se impune o succintă prezentare
a așezărilor permanente, ale căror anexe sînt.
Gospodăriile și construcțiile din vetrele
de așezări permanente
în sectoarele lărgite ale văilor, unde așezările au o textură mai densă,
gospodăriile au o organizare mai strînsă. în jurul casei sînt construcțiile
anexe, care nu întotdeauna sînt grupate în jurul unei curți. Ele, adeseori,
sînt amplasate la marginea dinspre drum a grădinilor mai întinse din lunci.
Atunci cînd sînt grupate în jurul unei curți aceasta are, de obicei, dimen
siuni reduse, economisindu-se la maximum terenul grădinilor din apro
pierea caselor.
Pe versanți și culmi, unde textura crîngurilor este laxă, modul de
organizare este diferit. Uneori, grajdul pentru animale este în temelia
înaltă, din piatră, a casei. Alteori acesta se găsește mai departe, într-o altă
margine a grădinii sau chiar pe o proprietate învecinată, mai întinsă și
mai productivă decît aceea pe care este situată casa. în organizarea curților,
în gruparea construcțiilor gospodărești, moții au ales formele cele mai
adecvate terenului, cerințelor și stării lor economice.
Tipul tradițional de casă este „casa cu cămară“. Moții bătrîni spun că
celé mai vechi case sînt cele cu „cămară“ lîngă odaia de locuit și că cele
cu „tindă“ au fost mai jos, spre „țară“. De altfel și micile căsuțe pe care
și le-a construit tineretul mai sărac în timpuri apropiate s-au limitat la
cele două încăperi tradiționale, o mică odaie de locuit și o cămară, cu ușile
de acces într-un mic tîrnaț, pe colț. Prezența cămării alături de camera
de locuit, nu numai la casele mai vechi, ci și la unele mai noi, dezvăluie o
grijă deosebită pentru păstrarea în condiții cît mai bune a alimentelor,
care se procurau cu foarte multă trudă” în trecutul mai îndepărtat, cînd
lipseau căile de acces spre regiunile periferice. De altfel și în alte zone
muntoase cămara a fost a doua încăpere importantă a casei13. Ori cum
aceasta necesita spațiu mai restrîns decît camera de locuit, prin retragerea
peretelui din față s-a obținut pe colț, o prispă liberă, din care s-a dezvol
tat tîrnațul cu arcade măiestrit îmbinate, prezente la tot mai variate tipuri
tradiționale de case. Dintre exemplarele vechi, cu tîrnaț pe colț, la care
prin apariția unei pivniți în temelie, cămara a devenit cameră de locuit,
menționăm casa memorială din Vidra, în care a copilărit Avram Iancu,
construită pe la sfîrșitul sec. XVIII, începutul secolului XIX (fig. 1). Cîteva
case vechi cu cămara alături de camera de locuit și tîrnaț, închis cu arcade
13 R. Vuia, Țara Hațegului și regiunea pădurenilor, Lucrările Institutului de
geografie al Universității din Cluj, vol. II, 1924—1925, Cluj, 1926, p. 108—117.
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semicirculare, cu acoperiș înalt de paie, se mai păstrează și în satele înve
cinate cu Țara Moților, din cadrul muntos al Țării Zărandului (Bulzești,
Blăjeni).
în timp, sporind cerințele pentru spațiul de locuit și lucru la vase,
retrăgîndu-se și peretele camerei vechi, cămara s-a amenajat în continuarea

Fig. 1. Casa memorială Avram Iancu din Vidra.

tîrnațului. La unele, cum este și casa de la Vidra din secția în aer liber
a Muzeului etnografic al Transilvaniei, cea de a doua cameră de locuit a
apărut în continuarea cămării, care s-a menținut între cele două încăperi,
cu dimensiuni reduse nu numai în lungime, ci și în lățime. Tîrnațul s-a
extins în lungul fațadei, iar prin retragerea peretelui cămării centrale s-a
obținut o mică tindă, unde sînt ușile de acces în cele trei încăperi ale casei.
înălțarea temeliei de piatră a construcțiilor a dus la apariția casei cu
două rînduri. Sub cele două încăperi ale casei din bîrne a apărut pivnița
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și adeseori o a treia cameră de locuit. Moții săraci, aici și-au amenajat
grajdul pentru animalele puține pe care le aveau. în acest caz, ușa de acces
nu mai e în față ca la pivniță, ci în dosul casei sau în josul ei, atunci cînd
e orientată în lungul pantei. Concentrarea sub același acoperiș se datorește
posibilităților materiale mai restrînse ale acestora. în Țara Moților, mai
mult decît ori unde, organizarea gospodăriilor s-a bazat pe calcule econo
mice individuale, impuse de natura ei variată, inegala valoare economică a
terenurilor în exploatare agricolă pastorală, precum și de caracterul mixt
al ocupațiilor.
în apropierea casei sau mai departe de ea este șura, cu dimensiuni
reduse, în comparație cu zonele agricole joase și chiar cu zonele învecinate,
în care agricultura montană este ocupație mai intensă, cum sînt: Mocănimea și satele din cadrul muntos al Țării Zărandului. La tipurile mai noi,
adeseori grajdul este mai încăpător decît șura propriu-zisă-, indiciu al unor
funcțiuni agricole reduse. Tipul tradițional mai vechi a fost șura poligo
nală, numită în Munții Apuseni „șură de îmblătit“, „cu gurgui“, „cu șăuitură“ sau „cu prelungitură“.
Aria de răspîndire a șurii poligonale depășește limitele Țării Moților,,
cuprinzînd Țara Abrudului, Bazinul Zlatnei, satele învecinate din cadrul
muntos al Țării Zărandului și din Mocănime. Tipul este în dispariție peste
tot, fiind înlocuit cu șura patrulaterală.
Construcția masivă din bîrne de brad, prin planul hexagonal și aco
perișul înalt de șindili adaptat acestuia, are profil asemănător vechilor
biserici de lemn. Această asemănare este întîmplătoare, deoarece după cum
a arătat E. Balâs, șurile poligonale sînt o transpunere în lemn a unor tipuri
circulare străvechi14. Inițial, șurile au avut funcțiuni limitate, de depozi
tarea cerealelor recoltate de pe ogoare și îmblătit. Adăposturile pentru ani
male au fost aparte. Și la originea lor par a fi îngrăditurile circulare din
nuiele, care atunci cînd sînt făcute din lemn masiv, rotund sau despicat,
fixat între pari sau prins de aceștia cu cuie, primesc contur poligonal. în
timp, cele două tipuri funcționale de adăposturi au fost concentrate sub
același acoperiș.
Privit în această perspectivă, tipul poligonal de șură din Munții Apu
seni ne apare într-o variantă evoluată, cu plan hexagonal, simplificat pro
babil odată cu asocierea celor două tipuri funcționale de adăposturi. Șura
propriu-zisă și-a menținut conturul poligonal, în acest fel fiind mai adec
vată îmblătitului, iar poiata a primit un contur dreptunghiular, mai adec
vat adăpostirii și hrănirii animalelor. Nu este exclusă nici complicarea
ulterioară a planului, prin eliminarea colțurilor și apariția laturilor oblice
în față unde, pe peretele îngustat, este ușa mică de acces. Prima ipoteză
se bazează pe prezența variantelor cu multe laturi și funcțiuni limitate
la adăpostirea produselor și îmblătit, păstrate în special în Cehoslovacia15.
14 E. Balas, Vznik a vijvoj polygonălnich stedol. Ceskoslovenska etnografia, XI,
1961, 3, p. 301—309.
15 E. Balâs, op. cit.,
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în realizarea acestui tip de construcții s-a urmărit practicul, nu este
ticul. Ori aceste șuri, prin conturul lor poligonal, asigurau nu numai un
spațiu mai încăpător pentru adăpostirea cerealelor, ci și cadrul cel mai
adecvat pentru desfășurarea muncilor de bază din cuprinsul lor. De altfel
în unele sate din Munții Apuseni se și numesc „șuri de îmblătit“ (fig. 2).
în continuarea șurii propriu-zise este poiata, cu ușa de acces în peretele
din dos. Peretele median are un obloc, prin care se introduc furajele în
ieslea din lungul lui.
Explicația cea mai plauzibilă asupra conturului este aceea a unui moț
bătrîn. Intrebîndu-1 de ce are șura trei pereți în față mi-a spus că un astfel
de cadru, apropiat de semicerc, necesită îmblătitul cerealelor, în special
„vînturatul“, prin care se separă boabele de pleavă, „cu vîntureașca“.
Aceeași explicație mi-a fost dată și de către un bătrîn din comuna Bulzești,
raionul Brad, unde se mai păstrează doar cîteva exemplare, impunătoare
prin acoperișul înalt de paie.
Tipul poligonal de șură se găsește nu numai ca anexă gospodărească,
ci și ca adăpost temporar în cuprinsul hotarului, pe proprietățile mai greu
accesibile de pe versanți, destinate culturilor de cereale. Atunci cînd aceste
proprietăți se pășunau, adăposteau păstorii și animalele, iar atunci cînd se
cultivau, în podul deasupra poieții se depozitau cerealele, pînă se îmblăteau.
Locul șurilor poligonale l-au luat cele în patru laturi, cu o construcție
mai simplă. în Țara Moților declinul tipului se leagă de decăderea agri
culturii montane, odată cu dezvoltarea meșteșugurilor specializate și a căi
lor de transporturi, care au oferit posibilități tot mai largi de procurare
a cerealelor din zonele agricole. Creșterea mixtă de animale, pentru tran
sporturi și produse, s-a menținut în centrul preocupărilor deoarece pe lîngă
condițiile naturale mai favorabile acestei îndeletniciri, în practicarea ei
erau antrenați: tineretul, bătrînii și femeile, iar participarea activă a băr
baților o impunea doar cositul fînețelor.
Pentru gospodăriile moților văsari și cercurari, caii au fost animalele
de bază, care au asigurat practicarea acestor meșteșuguri și aprovizionarea
cu cereale. Grija s-a concentrat asupra lor, iar vite cornute s-au crescut
în limita furajelor disponibile, în majoritatea cazurilor, limitîndu-se la o
vacă pentru lapte. Nu a fost mare nici numărul oilor, creșterea lor restrîngîndu-se la satisfacerea cerințelor gospodărești, în primul rînd pentru lînă,
chiar în cazul gospodăriilor care au dispus de terenuri mai întinse.
în lipsa cerealelor numărul porcilor și al păsărilor a fost întotdeauna
mic. Cotețele pentru adăpostirea lor, cu dimensiuni reduse, sînt în apro
pierea casei, care este înghesuită uneori de micile construcții anexe. Sus
pe versanți, de multe ori, în fața casei este doar o bătătură, care se pierde
în pajiștea grădinii și în acest caz micile anexe, cu excepția șurii, sînt lipite
de ea.
Pe măsură ce s-a intensificat popularea spațiului, tipul risipit al așe
zărilor și lipsa unor sectoare mai întinse, apropiate, destinate exclusiv
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Fig. 2. Șură poligonală din Vidra.
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pășunatului au restrîns posibilitățile de creștere mai masivă a vitelor cor
nute și oilor în toate satele din Țara Moților.
Adăposturile temporare, pînă la adoptarea meșteșugurilor, au avut un
rol important în valorificarea sărăcăcioaselor terenuri agricole, înlesnind
fertilizarea lor prin îngrășăminte naturale, obținute pe loc, și îmblătitul
cerealelor, care în lipsa căilor de acces cu carul sau cu căruța nu se puteau
transporta în gospodării. Funcțiunile economice ale adăposturilor tempo
rare s-au restrîns după generalizarea meșteșugurilor și intensificarea popu
lării spațiului. Ele au înlesnit pășunatul animalelor, tot mai dificil, deși
creșterea mixtă de animale s-a limitat, în marea majoritate a gospodăriilor,
la strictul necesar.
Adăposturile pastorale din zona fînețelor
cu ogoare insulare pentru culturi
Pe proprietățile în exploatare mixtă, dintre crîngurile care adeseori
jalonează umerii etajați pe versanții văilor, micile bazine suspendate și
fragmentele de platforme, a apărut primul tip de adăposturi temporare
„mutăturile“. Sensul real al termenului este acela de mutare a păstorilor
și animalelor pentru pășunat și iernat. Ele au avut întotdeauna aceste func
țiuni limitate și nu au servit niciodată ca adăposturi pentru întreaga fa
milie.
Obișnuit, mutăturile sînt construite din bîrne de brad, strîns înche
iate, mai ales atunci cînd sînt folosite și pentru iernat. Unele sînt con
struite din piatră, iar pe terenurile unde șederile sînt de scurtă durată
numai cadrul micilor construcții este din bîrne, pereții sînt din scînduri.
Tipul cel mai vechi de mutături pare a fi cel cu plan hexagonal, com
pus din două încăperi, una pentru adăpostirea animalelor, cealaltă pentru
depozitarea cerealelor recoltate de pe ogoare și îmblătite. Aici a fost pără
sit mai de mult, spre deosebire de satele învecinate din Țara Abrudului,
Țara Zărandului și Mocănime, unde s-au menținut pînă în timpuri apro
piate, astfel de construcții vechi întîlnindu-se și acum în cuprinsul hota
rului. Dintre puținele exemplare păstrate în bazinul superior al Arieșului,
menționăm „mutătura“ lui loan Miheț din comuna Avram Iancu, situată
în apropierea crîngului Șoicești. Construcția masivă din bîrne este înăl
țată pe temelie de piatră în care este amenajată o poiată pentru animale.
Probabil încăperile de lemn ale construcției, înălțate de la sol, au fost
întrebuințate pentru adăpostirea produselor, deoarece ele erau accesibile
numai prin trepte de piatră, demontate acum. Acoperișul este înalt, din
paie. Astfel de acoperișuri se întîlnesc foarte rar, chiar la construcțiile
vechi, ele fiind reminiscențe din timpurile cînd terenurile cultivate cu
cereale dețineau suprafețe mai întinse și se obțineau cantități mai mari
de paie, care permiteau construirea lor (fig. 3). De altfel, chiar dintr-o pri
vire sumară asupra pantelor mai domoale de pe versanții Rîului Mare, de
la Ponorel pînă la Avram Iancu, îți dai seama că numeroase terenuri dun-
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Fig. 3. Șură poligonală, „cu șăuitură”, din hotarul comunei Avram Iancu.
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guițe de răzoare vechi, în urma degradării solului, au fost lăsate să se
înțelenească și așa au rămas, recoltîndu-se de pe ele cantități reduse de
furaje. Pe versanții Rîului Mare și a afluenților săi, în special de la Albac
spre Arieșeni, terenurile arabile au deținut întotdeauna suprafețe restrînse. De altfel, bazinul văii de aici în sus este nu numai un domeniu
mai nou de așezări, ci și mai sărac.
Tipul hexagonal de „mutături“ cu funcțiuni agricole pastorale a fost
înlocuit de construcții mai simple, cu acoperiș de șindili. Dimensiunile
încăperii pentru depozitare s-au redus sau s-a renunțat la ea, menținîndu-se doar poiata pentru vite. De altfel și în culturi, preferințele s-au în
dreptat tot mai mult spre cartofi, care în terenurile mai bine îngrijite au
asigurat gospodăriilor o producție mai mare, mai valoroasă.
Atunci cînd a fost situată pe o proprietate mai apropiată de gospodă
rie, mutătura s-a redus, de obicei, la o mică poiată pentru adăpostirea
animalelor, în timpul cînd s-a pășunat terenul din jurul ei. Lîngă ea s-au
depozitat furajele obținute, care s-au consumat iarna pe loc. Animalele
au fost scutite de pendulațiile zilnice spre pășune, mutătura suplinind tot
odată lipsa mijloacelor și a căilor de transport. Prin șederea cu animalele
se obțineau îngrășăminte naturale cu care se gunoiau terenurile destinate
culturilor. In poiețile mai spațioase s-au făcut despărțituri, prin lețe sau
scînduri pentru adăpostirea oilor puține pe care le-au crescut gospodăriile.
In 1943, gospodăriile din Țara Moților dispuneau de 18.805 oi și
11.527 bovine, dintre care 5.415 vaci. Repartizate pe gospodării, reveneau
2 oi de gospodărie sau o oaie la 2 locuitori și o vacă cu lapte la 7 locuitori16.
Majoritatea depășeau cu puțin această medie, extrem de scăzută, ținînd
seama de așezarea satelor, în plină zonă muntoasă. De aceea, adăpostirea
animalelor, atît în gospodărie, cît și în domeniile de pășunat, nu necesita
construcții spațioase.
Alături de poiata pentru vaci și viței a apărut un adăpost închis și
pentru oi, numit „colnă“, amenajat de obicei în lungul peretelui din susul
pantei. Paralel cu talpa peretelui este un rînd sau două de bîrne, pe care
sînt fixate micile coarne ale unui al doilea acoperiș de șindili, care conti
nuă pînă aproape de sol pe acel al construcției. Sub acesta este colna,
închisă cu lemn cioplit sau scînduri în dosul poieții, iar în față cu o mică
ușă de acces. La originea ei este un șopron simplu (fig. 4).
Pe proprietățile mai îndepărtate de gospodării, mutăturile au planul
șurilor vechi, simplificat. Construcțiile dreptunghiulare au două încăperi,
cu ușile de acces opuse, în pereții mai îngustați, iar în lungime, în susul
pantei, s-a alăturat colna pentru adăpostirea oilor. Șura cu poiată în dos
și colnă este tipul mai frecvent, fiind o variantă simplificată a vechilor
șuri de îmblătit. Planul s-a diferențiat în timp, adaptîndu-se funcțiunilor
reduse, adeseori numai la adăpostirea animalelor și păstorilor.
16 Lucia Apolzan, Observații asupra ocupațiilor agricole în Munții Apuseni,
„Apulum“, Buletinul Muzeului regional Alba-Iulia, II, 1943—1945, Alba-Iulia, 1946,
p. 291.
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Un tip mai nou, totuși puțin frecvent, mai ales în cuprinsul hotarului
este „șura de dric“, la care șura propriu-zisă este încadrată de două poieți
laterale. Ca adăpost în cuprinsul hotarului, aceasta este frecventă în Mocănime, unde agricultura montană tradițională nu a decăzut ca aici.
Apariția colnei, simplificarea planurilor adăposturilor cu funcțiuni
agricole se leagă desigur de reducerea numărului oilor, odată cu intensifi-

Fig. 4. Mutătură cu colnă din Avram Iancu.

carea populării hotarelor satelor, generalizarea meșteșugurilor și decăderea
agriculturii montane. Staulele de pe lîngă mutături s-au rărit, iar acolo
unde s-au menținut au adăpostit, de obicei, oile mai multor gospodării.
Cei care aveau proprietăți mai întinse în apropierea mutăturii, pentru a
le gunoi cu staulul, făceau „strînsuri“, luau în grijă oile de la cei care
aveau proprietăți mai restrînse sau nu aveau păstori pentru paza lor. Și în
strînsuri era un număr redus de oi, deoarece cei care le făceau își asumau
obligația de-a le griji din primăvară pînă-n toamnă și aceasta nu era ușor
din cauza restricțiilor pentru pășunat în zonele joase, unde lipsesc pășunile
sătești și de crîng. Chiar acolo unde se găsesc sectoare apropiate destinate
pășunatului de vară sînt restrînse și au o valoare economică scăzută fiind,
de obicei, terenuri degradate. Pe terenurile în pante mai pronunțate, uneori,
poiata pentru vite a fost amenajată în temelia de piatră a mutăturii.
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Aceasta asigura un spațiu de adăpostire mai călduros iarna și mai răcoros
vara. în acest caz, una din cele două încăperi de bîrne era folosită pentru
depozitarea furajelor sau chiar numai pentru păstrarea frunzei adunată
toamna, de așternut sub vite. Pentru depozitarea frunzei a fost folosită
uneori colna sau un șopron improvizat lîngă peretele opus acesteia
închis total, sau parțial cu scînduri și acoperiș, în prelungire, din șindili (fig. 5).
Pe proprietățile unde șederile erau mai îndelungate, pentru pășunat
și consumul pe loc al furajelor, greu de transportat în gospodării, adăpostul
pentru păstori s-a separat de cel pentru animale, deoarece impunea o
îmbinare mai strînsă a lemnului în pereții construcției, care numai uneori
erau cercuiți și lipiți în interior cu lut. Exemplarele păstrate apar ca niște
miniaturi de case în care este improvizat un interior simplu, cu vatră pen
tru foc, pat, lavițe sau scaune și polițe pentru vase și alimente (fig. 6).
Aceste variante evoluate, de pe proprietățile mai productive, care formau
mici complexe pastoral-agricole, în trecutul mai îndepărtat s-au oferit ca
vetre de așezări permanente pentru tinerii căsătoriți.
în apropierea mutăturilor, în mici îngrădituri, se adunau furajele pen
tru animale, —• fînul și paiele, — atunci cînd o parte din terenuri erau
cultivate cu cereale (grîu de primăvară, secară, orz sau numai ovăs pentru
cai). în trecut ele au adăpostit uneori și pe meșterii văsari, care trăgeau
lemnele în apropierea lor, le despicau și ciopleau în secure doagele, pe care
le transportau în gospodării pe cai. Apariția și evoluția mutăturilor se
încadrează, după cum s-a menționat, în complexul și îndelungatul proces
de populare și exploatare a sărăcăcioaselor resurse pastoral-agricole ale
Țării Moților. Construirea acestor dubluri pastoral-agricole a gospodăriilor,
împrăștiate în cuprinsul hotarelor, printre vetrele risipite de așezări per
manente, a fost impusă de fertilitatea redusă a ogoarelor și fînețelor, de
lipsa căilor de transport. Adeseori chiar și accesul din crînguri la „drumul
țării“ a fost dificil. O parte din gospodării erau silite să-și lase căruțele
în curțile celor din văi, iar vasele și bucatele se transportau aici sau de
aici numai pe cai. Amenajarea și întreținerea drumurilor de acces spre
proprietățile sărăcăcioase era mult mai dificilă decît construirea acestor
adăposturi temporare.
în procesul de roire, de formare a crîngurilor, mutăturilor le-a revenit
un rol important. înjghebarea unor gospodării, din micile complexe pas
toral-agricole, impunea doar îmbunătățirea și lărgirea locuinței, alături de
adăposturile pentru animalele puține pe care le aveau. Așa „s-au durat
măitorile din mutături“. Cele de pe proprietățile accesibile au constituit
o atracție pentru tineret pînă la construirea drumurilor „de țară“, în lungul
celor două văi mari care formează Arieșul. După aceea, cea mai mare
parte din tineret a preferat să rămînă în vetrele din apropierea lor.
Numărul mutăturilor a scăzut peste tot, odată cu înmulțirea crîngu
rilor. în hotarul comunei Avram Iancu de exemplu se mai găsesc doar
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Fig. 5. Mutătură cu colnă și șopron.
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Fig. 6. Mutătură cu colibă și poiată.
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35 de mutături, repartizate astfel pe părți de hotar: în față 2, Stăuini 6,
Godeanu 7, Prisloape 3, La Pietri 5, Dealul Boului 4, Certegi 8.17
înmulțirea gospodăriilor pe proprietățile în exploatare mixtă de pe
versanți a îngreunat întreținerea animalelor, deoarece zona așezărilor per
manente a devenit un întins domeniu de fînațe și ogoare insulare pentru
culturi, a cărui pășunare s-a restrîns primăvara de timpuriu, pînă în
toamnă tîrzie. S-a intensificat valorificarea pășunilor alpine, în cuprinsul
cărora a apărut cel de al doilea tip de adăposturi pastorale, colibele pentru
vărat.

Colibele pentru vărat și etapele pășunatului
Pe culmile înalte, în poienile mai întinse sau la marginea golurilor de
munte, în subzona alpină, a apărut al doilea tip de adăposturi pastorale,
colibele pentru vărat. Satele din susul celor două văi mari, care formează
Arieșul, au colibele în Biharia, dinspre Găina spre Padiș, iar cele din josul
văilor în Muntele Mare, la Blăjoaia, Munțișor, Balomireasa, Irișoara, Fundoaia, Nedei, Bogdanu etc.
Deși creșterea animalelor s-a limitat la satisfacerea cerințelor gospo
dărești, valorificarea acestor domenii îndepărtate de pășunat este confir
mată pe la începutul secolului al XVIII-lea. Satele de pe domeniul de sus,
Arieșul Mare, Arieșul Mic, Bistra și Cîmpeni, fiind lipsite de pășuni, țineau
în arendă în anul 1720 terenuri întinse din Munții Gilăului, în părțile do
meniului de acolo și domeniul feudal învecinat18. Aceasta înseamnă că
pășunatul în zona așezărilor permanente era oprit în timpul verii încă în
acele vremuri, pentru a se asigura furajele și o parte din cerealele nece
sare consumului în gospodării. Așezările au avut o textură mai laxă, iar
zona forestieră a fost mai întinsă. Cu toate restricțiile ulterioare, spațiul
agricol pastoral s-a extins în dauna pădurilor, deoarece populația a sporit
an după an. Spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea, deși iobagii fugeau în
masă de pe domeniu, satele din Țara Moților aveau o populație numeroasă,
nu numai în comparație cu așezările agricole mult mai bogate din regiu
nile joase, ci chiar cu unele centre orășenești importante. Potrivit urba
nului din anul 1785, comuna Rîul Mare avea 8.308 locuitori, Cîmpeni
5.456, Vidra 4.376, în timp ce Tîrgu Mureș avea 5.196 locuitori, Alba Iulia
4.777, Orăștie 3.19019. Această populație numeroasă își asigura cele nece
sare traiului prin iscusința meșteșugărească în prelucrarea lemnului și
exploatarea pastoraLagricolă a, sărăcăcioaselor resurse ale solului. Ori, cum
17 Situația a fost întocmită de tov. Furdui Horea, directorul Casei memoriale
Avram Iancu, cu concursul organelor locale, cărora le mulțumesc pentru ajutorul
în muncă.
18 Toth Zoltăn, op. cit., p. 94.
19 Toth Zoltăn, op. cit., p. 142.
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zona fînețelor cu ogoare insulare pentru culturi s-a împînzit de așezări,
pendulațiile spre pășunile alpine, pentru vărat, au devenit o necesitate.
Spre deosebire de mutături, colibele din zona pășunilor alpine adă
postesc, obișnuit, păstorii mai multor gospodării. Numărul lor a sporit
odată cu cel al crîngurilor și gospodăriilor care s-au întovărășit la con
struirea lor, pe neamuri și vecinătăți. Aceste legături economice, reminis
cențe a unui mod străvechi de viață, au supraviețuit și în folosința unel
telor agricole de bază. în multe crînguri 2—3 pluguri arau pe rînd pămân
turile cultivate.
Colibele, care uneori erau destinate adăpostiră păstorilor de la 4—8
gospodării, au fost dimensionate după necesități. Funcțiunile lor în trecut
nu se limitau numai la satisfacerea cerințelor pastorale, ci și la adăpostirea bărbaților, în perioada de procurare și fazonare, în secure, a lemnului
pentru vase. Acesta se repartiza, de obicei, din zonele înalte, iar moții se
străduiau să-1 obțină cît mai aproape de colibele de vărat. După ce plecau
păstorii la colibe, urcau și bărbații, la lucru, iar seara se strîngeau cu toții
la cină, dimineața își vedeau iar de treburile lor. Aici se aducea, de obicei,
pe cai și lemnul fasonat.
Colibele au pereții din lemn rotund sau cioplit, mai rar din piatră
și acoperiș de șindili, mai scund decît la construcțiile din zona așezărilor
permanente (fig. 7). Fiind mai noi decît mutăturile, ele nu s-au diferențiat
ca acestea, în tipuri cronologice.
în interior au o vatră liberă, pentru foc. în lungul pereților sînt impro
vizate paturile păstorilor, uneori suprapuse, alături de care sînt laviți pen
tru odihnă, polițe pentru blidele sau troacele cu lapte, vasele pentru pre
lucrarea, păstrarea și transportul produselor, pregătirea hranei etc.
Alături de colibe, se găsesc adăposturile pentru animale, „puiețile“,
construite de fiecare gospodărie aparte, în funcție de cerințele inițiale.
Cotețele pentru porci, adeseori sînt improvizate, din lemn -Sau piatră și
acoperiș de scoarță sau cetină.
Colibele pentru păstori, alături de care se găsesc adăposturile pentru
animale, formează mici pîlcuri de construcții, la marginea terenurilor pen
tru pășunat (fig. 8). Cele 81 colibe pentru vărat ale gospodăriilor din co
muna Avram Iancu, sînt repartizate pe pășuni astfel: Muncel 7, Trițohe 5,
Triștioara 4, Dale-Divaia 8, Lespezi 8, Pîrvulești 6, Dîmburi-Biharia 11,
Obîrșia 5, Moldiș 19, Gemeni 8. Numărul este mare ținînd seama de faptul
că acestea sînt situate pe terenuri destinate exclusiv pășunatului de vară
și în acest caz întovărășirile pentru pază ar fi putut avea o participare
mai largă. Acest caracter l-au avut numai în satele din josul văilor, a căror
pășuni de vărat sînt la distanțe mari, iar vacile de lapte și porcii rămîneau
tot timpul pe lîngă casă. Acolo unde și vacile cu lapte „gurau a munte“
se obținea mai mult zăr și se întrețineau mai ușor porcii, de aceea gospo
dăriile nu au renunțat la păstorii lor. Deși au dispus de cereale puține»
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Fig. 7. Colibe de vărat, din piatră, sub vîrful Găina.
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Fig. 8. Colibe de vărat, de la Arieșeni.
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majoritatea s-au zbătut să prăsească și crească măcar un porc, pentru slă
nină. In afară de aceasta ele asigurau o alimentație mai substanțială băr
baților în timpul procurării lemnului pentru vase.
în aceste condiții, în zonele înalte ale pășunatului de vară erau păs
tori mulți și animale puține. Numărul redus al acestora se datora în primul
rînd, insuficienței furajelor. Din producția obținută cea mai mare parte
era destinată animalelor de transport care necesitau o întreținere bună,
atît vara cît și iarna, pentru a rezista la drumețiile lungi prin țară
cu vase pentru bucate. în afară de aceasta, lipsa unor sectoare apropiate
mai întinse și mai productive, de pășunat a îngreunat întreținerea ani
malelor.
Pășunatul în tot cuprinsul hotarului era liber numai la începutul pri
măverii. Pe măsură ce se însămînțau ogoarele și se dezvolta vegetația fînațelor se restrîngea pe proprietăți, în apropierea gospodăriilor sau pe tere
nurile mutăturilor. în a doua jumătate a lunii mai „se oprea lumea“, se sista
pășunatul în zona fînețelor cu ogoare pentru culturi, păstorii urcau cu
animalele la colibele de vărat. înspre toamnă, după cositul fînețelor, într-o
primă etapă, păstorii coborau de la munte și pășunau animalele pe proprie
tățile din jurul mutăturilor sau a gospodăriei. Numai toamna, după ce se
recoltau produsele și se transportau în gospodării sau la mutături, „se
deschidea lumea“, se permitea pășunatul animalelor în tot cuprinsul hota
rului.
Mai de mult, cînd agricultura montană constituia o preocupare mai
intensă, cerealele nu se transportau în gospodării, se depozitau în podul
mutăturii. înspre iarnă plecau acolo bărbații, pentru îmblătit, ducînd cu
ei animalele care consumau furajele adunate în apropierea lor. După
decăderea agriculturii montane sau acolo unde ea nu a fost practicată din
cauza condițiilor climatice, la mutături plecau păstorii obișnuiți ai anima
lelor.
în aceste condiții, păstoritul a înregistrat o slabă dezvoltare în Țara
Moților. Gospodăriile s-au orientat spre o creștere mixtă de animale, pen
tru satisfacerea cerințelor variate, adaptată condițiilor specifice ale modu
lui de trai.
Dezvoltarea economică a regiunii ridică o serie de probleme, între
care pe primul plan se situează cele în legătură cu intensificarea creșterii
animalelor. în valorificarea resurselor solului este domeniul care oferă posi
bilități mai largi, prin extensiunea fînețelor și pășunilor alpine. Producti
vitatea lor însă este scăzută, de aceea, sporirea și ameliorarea șeptelului
de animale impune, în primul rînd, lărgirea bazei furajere. Aceasta nece
sită un studiu atent al posibilităților de sporire a productivității fînețelor
și pășunilor alpine. De rezolvarea acestor probleme depinde, în mare
măsură, dezvoltarea economică a Țării Moților. La rezolvarea ei sînt che
mate să-și aducă aportul institutele de cercetări, care dispun de specia
liști în aceste probleme.
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Bajiepuy Eymyps, K.iyMC.

riACTyniECKHE ybejehiiia b ijapa moijhjiop
(KpaTKoe copepatamie)
IJeHTpajibHaH 30Ha 3anapHbix PyMHHCKnx rop, Ha 3anape TpaHcnabBaHHH, H3BecTHa nop; Ha3BaHneM Lțapa Mopnaop. B stom 30He ceaa p3ßpocaHHoro rana, oßpa3OBaancb b TeaeHHM BeKOB, b npopecce nocTOHHHoro
pacceHHMH OT ßoaee ppeBnnx mcct pacnoaoMteHHH een k hobhm MecTaM
pacnojioJKeHHH, BBepx no poanHaM n no cKaoHaM rop. B nepBOM 3Tane
3a6ora o bo3moîkho ßoaee hmtchcmbhom ceabCK0X03HöcTBeHH0M n nacTyineCKOM ocBanBaHHH ßoaee OTpaaeHHMX ot cea yaacTKOB 3eMJin npnBeaa k
paccenHHio xo3höctb. Bo BTopoM 3Tane ßoabme iiHTepeca npepcTaBana
aec, TaK KaK b ceaax Lțapa Moițnaop noayaaaa Bceoßipee pacnpocTpaHeHne
KycTapHan nepepaôoTKa pepeBa, b ocoôchiiocth iisroTOBJieHiie pepeBHHiibix
cocypoB. Ilpoițecc pacceHHMH noceaeHnö npopoaMtaacn, Tan KaK aacTb
MoaopeîKM npepnoanTaaa ocHOBMBaTb cbom xo3H0CTBa b ßoaee OTpaaeHHMX
MecTax, nopaabine ot apMMHMCTpaTMBHHX pempoB n ot popor, rpe ohh,
jieraabHo nan HeaeraabHO, aerae Moran pocTaBaHTb aecoMaTepnaa, HeoßxopHMHÖ pan npaKTHKOBaHHH CBoero peMecaa. Xoth Bce ßoabine ceabCKOxo3HftcTBeHHbix npopyKTOB npnBO3Haocb M3 ceabCKOxo3H0CTBeHHMX paöoHOB n MeHHaocb Ha pa3anaHbie pepeBHHHbie cocypM, xo3neBa He 0TKa3MBaancb ot BbipanțMBaHnH Ha 6oaee naopopopHux 3eMaHX KapTO$ean n
3epH0BMx KyabTyp. ÏKnTean rop paHO noHHan, ht o, 0TKa3biBaHCb ot 3eMaepeann, ohm nopBepraiOTCH ßoabmoMy pncKy, Tan KaK b ropai co caaßuM
ypoHtaeM, nx H3peaHH He noKynaancb.

B

Lțapa Mopnaop xo3HÖCTBa ßbran pacceHHH no Bceö TeppnTopnn m noHe cyipecTBOBaao ceabCKOxo3HöcTBeHHbix OKOHOMnaecKnx ceKTopoB.
Ha CKaoHax n Ha xpeßTax naniHM b Bnpe ocTpoBos OKpyæeHHbix ayraMH,
aepepoßaancb c perpapnpoBaHHbiMn yaacTKaian 3eMan n yaacTKaMn aeca,
KOTopue ynoTpeSanancb pan nacTbßai cKOTa. Xo3HöcTBa, HaxopnBinnecH
Ha ßoaee oßmnpHMX n ßoaee naopopopHbix seiaanx oßaapaan yaacTKaMn
n B ppyrnx MecTax, Meajpy pacceamiMMM hoctohhiilimm noceaeHMHMM.
HaHMXM B03HMK HOBblM THn Ce30HHMX yßeJKMip. KaiKeTCH, Öoaee ppeBHMMM
HBaHioTCH yße^KMipa c inecTHyroabHbiM naaHOM, c pByMH noMeipeHHHMH,
capaeM n xaeBOM pan CKOTa. Ha aeppane capan xpaHnan coßpaHHyio c
noaeö nmeHnpy po oceHn, Korpa eë MoaoTnan. C BBepeHneM BMpaipnBaHMH
KapToÿeaH, 6oaee npopyKTHBHoii KyabTypu, naonțapn, 3aceHHHue JKepHoBbiMn KyabTypaMM, cTaan yMeHbinaTbCH. noanroHaabHbie capan, Ha3biBaeMbTe b neKOTopbix ceaax capanMM pan MoaoTb^bi, ßbian 3aMeHeHH ßoaee
npocTbiMM nocTpoüKaMn. B HHx HaxopHT npnioT nacTyxn n jKMBOTHMe BecHon n oceHbio, Korpa pa3peinaeTCH nacTbßa CKOTa b 30He nocTOHHHbix
noceaeHnö c naniHHMM b Bnpe ocTpoBOB, poxopnipHMH MHorpa po bmcotm b
1400 m. Ha ßoaee ßan3Knx k xo3HöcTBaM yaacTKax 3eMan aacTO HaxopHTCH ToabKO xaeBM pan CKOTa. Ha ßoaee OTpaaeHHbix 3eManx, rpe otbophotomv
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jiocb öojibine BpeMeHii hjih nacTbßbi CKOTa h noTpeßjieHiia Ha MecTe KopMa,
COÖpaHHOrO B0JIH3H 3THX MeCT, nOCTpOHKH HBJIHIOTCH ÖOJiee oßniHpHMMH
h ßojiee npoHHbiMH. HHor.ua jKHJiniița hjih nacTyxoB OT^eJieHU ot yßeJKHiij
HJiH CKOTa. 9th ce30HHMe yßeJKHipa cnocoßcTBOBajiH hohbjichhio pa3ßpocaHHblX Ha B03BbIHieHH0CTHX X03HHCTB.
Ha xpeÔTax h ßojiee oßimipHbix MecTax njiocKoropbH hjih Ha Kpaio
ropHBIX HH3MeHH0CTeH, B aJIbnHHCKOH n0fl30He, nOHBHJICH BTOpOH ran
cc30HHbix yßeJKHin — jieTHHH H3ßa. OßbiHHO, b HHX HaxojjHT npHiOT nacTyXH HOCKOJIBKHX X03HHCTB, KOTOpblO nOCTpOHJIH 3TH ySejKHIIța COBMeCTHbIM

TpyflOM. Bo3Jie H3Ô, r^e nepepaßaTbiBaiOTCH MOJionHbie nponyKTH h npn-

roTOBJineTCH nnHța, Haxo^HTCH xjieBbi

hjih

CKOTa.

nacTböa no Been TeppHTopnn 3CM0Jib cejia pa3pemajiacb tojibko b
Hanajie bochm. no Mope Toro, nan npoH3BO3HjiHCb bccchhhc noceBM, nacJIH CKOT TOJIBKO Ha TOppHTOpHH JIHHHOrO ynaCTKa, BOKpyr X03HHCTB HJIH
ce30HHbix yßeiKHin;. Bo BTopoö noJioBHHe Man nacTbßa Ha 3thx TeppnTOpHHx npeKpaiqaJiacb h nacTyxn co ckotom yxognjin Ha JieTHne nacTÖHiga.
OceHbio OHH B03BpamajiHCb b 3OHy jiyroB h hhb h nacjin ckot tojibko Ha
jiHHHBix ynacTKax. nocjie yßopKH ypoiKan h nepeB03a ero b xo3HHCTBa
hjih jieTHHe H3ÖM, onHTb pa3pemajiacb nacTbßa ckotb no Beeil TeppHTOpHH 3eMejib cejia.

CFIHCOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hjijhoctpauH

Hom My3eft AßpaMa flHuy b cejie J3nnpa.
nojiHroHajibHbifi HaBec b Bn^pe.
nojiHroHajibHbifi HaBec Ha TeppnTopnn cejia AßpaM ^Huy.
BpeMeHHoe >Kn,imne c OBenbHM xjicbom b cejie AßpaM HHKy.
BpeMeHHoe >km,thihc c xjieBOM h capaeM.
BpeMeHHoe iKHJinme c xhjkhhoh h xjieBOM am ckot3.
JleTHee KaMeHHoe BpeMeHHoe jKHJinnie Hexajiexo ot ropbi IbHHa.
JieTHHe BpeMeHHbie jKHjiHina b ApneineHn.

Valeriu Butură, Cluj

DIE HIRTENUNTERKÜNETE AUS DEM MOTZENLAND
(Auszug)
Die zentrale Zone der Westkarpaten ist unter dem Namen Motzen
land (Țara Moților) bekannt und liegt im Westen Siebenbürgens. Die
Streusiedlungen dieses Gebietes sind im Laufe der Jahrhunderte aus alten
Siedlungen entstanden, durch einen Prozess ständigen Auseinanderrückens
der Niederlassungen an den Flussläufen entlang oder auf Berglehnen.
In der ersten Etappe führte das Bestreben nach intensiver Auswertung
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des Acker- und Weidelandes zur Verbreitung (Dispersion) der Wirtschaf
ten. In der zweiten Etappe galt die Aufmerksamkeit dem Wald, weil sich
inzwischen im Motzenland Gewerbe der Holzverarbeitung und besonders
das Böttcherhandwerk (Weichbinderei) verbreitet hatten. Der Zerstreungsprozess ging weiter, weil einige der Jugendlichen es vorzogen ihre Wirt
schaften an geschützten Stellen einzurichten, abgelegen von den Verwal
tungszentren und Zufahrtsstrassen, wo sie das nötige Holz leichter, näm
lich befugt oder unbefugt, besorgen konnten. Obwohl immer grössere
Getreidemengen aus dem Flachland als Tauschware für die Holzgefässe
gebracht wurden, verzichteten diese Wirtschaften nicht darauf, den frucht
baren Boden mit Getreide und Kartoffeln zu bebauen. Die Bergbewohner
gaben sich bald Rechenschaft, dass ein Auflassen dieser Ackerfelder sie
ganz blossteilen würde, weil in schwachen Erntejahren in der Ebene auch
ihre Erzeugnisse keinen Absatz fanden.
Weil die Wirtschaften im Motzenland über das ganze Gebiet zerstreut
waren, haben sich keine dorfmässig ökonomischen Einheiten herausge
bildet. Auf den Hängen und Bergrücken wechseln sich inselartige, Acker
felder, die von Heuwiesen umgeben sind, mit aufgelassenen Feldern ab, die
als Weideland dienen oder von Waldgürteln begrenzt sind. Wirtschaften,
die über mehr und ertragreichen Boden verfügten, hatten ihre Felder auch
zwischen den zerstreuten Gehöften der ständigen Siedlungen. Hier entstand
ein Typus von Saisonherbergen. Wahrscheinlich hatten die ältesten einen
hexagonalen Grundriss, zwei Räume, Scheune und Stall. Auf dem Scheu
nenboden verwahrte man das Getreide nach der Ernte bis es im Herbst
gedroschen wurde. Nachdem auch Kartoffeln angebaut wurden, weil sie
ertragreicher waren, nahmen die Getreidefelder in beträchtlichem Masse
ab. Die polygonalen Scheunen, in einigen Dörfern Dreschtennen genannt,
wurden durch einfachere ersetzt. Diese dienten den Hirten und ihren
Herden als Unterkunft im Frühling und im Herbst, wenn auch in der
Zone ständiger Niederlassungen, die z.T. bis 1400 m reicht, Weidefreiheit
bestand. In der Nähe der Niederlassungen gibt es oft nur schuppenartige
Unterkünfte für die Tiere (poieți). Auf dem weitentfernten Weideland
dauerte der Aufenthalt nicht nur solange die Herden weideten, sondern
bis sie auch das von den Hängen der Umgebung eingebrachte Heu verzehrt
hatten. Hier sind die Herbergen grösser und fester zusammengefügt. Die
Herberge der Hirten ist manchmal von der Unterkunft für die Tiere ge
sondert. Dies sind Saisonherbergen, die aber das Aufkommen der Einzel
gehöfte gefördert haben.
Auf breiten Bergrücken oder am Rande von Bergkesseln in der sub
alpinen Zone entstand der zweite Typus von Saisonherbergen, die
Sommerhütten. Hier wohnten gewöhnlich die Hirten mehrerer Wirtschaf
ten, die das Gebäude gemeinsam benützten. Neben den Hütten, in welchen
die täglichen Speisen und die Milchprodukte zubereitet werden, befinden
sich die Ställe für die Herden.
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Weidefreiheit auf allen Feldern gab es nur zu Beginn des Frühjahrs.
Sobald das Säen begann, durfte nur auf den Besitzungen in der Umge
bung der Gehöfte oder der Sommerhütten geweidet werden. Gegen Ende
Mai wurde die Weidefreiheit aufgehoben und die Hirten begaben sich
mit ihren Herden zu den Sommerhütten. Im Herbst kamen sie zurück
auf die Heuwiesen und Ackerfelder und weideten die Tiere, denn nach
dem Einbringen der Ernte bestand wieder Weidefreiheit.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ß.

Avram-Iancu-Gedenkhaus in Vidra.
Polygonale Scheune in Vidra.
Polygonale Scheune auf dem Dorfanger in Avram Iancu.
Hütte und Stall in Avram Iancu.
Hütte, angebauter Schuppen und Stall.
Hütte, Stall und Schuppen
Sommerhütte aus Stein unter dem Gipfel Găina,
Sommerhütten in Arieșeni.
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Aurelia Tița, Cluj

CONTRIBUȚII LA STUDIUL MEȘTEȘUGURILOR ÎN LEMN
DE LA BUDUREASA (REGIUNEA CRIȘANA)
Satul Budureasa se înșiră de-alungul văii cu același nume, la con
tactul dintre versantul vestic al Bihariei și depresiunea Beiușului. El
marchează o ultimă fază a procesului de populare a bazinului văii, ca
ultimă așezare pe apa Buduresei. în josul văii sînt desigur așezări mai
vechi: Cărbunari, Burda, Curățele, Pocioveliște, Nimăiești. Cărbunari-ul
este de fapt o dublură a Buduresei, de care o desparte doar valea. Pentru
locuitorii satului prepararea cărbunilor din lemn a fost ocupația prefe
rată, care a dat și denumirea actuală a așezării1.
Gospodăriile celor două sate, ca și a celor din josul văii, au rămas
în lunca destul de îngustă, deoarece aici se găsesc nu numai izvoare abun
dente, ci și terenurile mai fertile. Cîmpurile dintre văi, întinse și puțin
accidentate, au un sol puțin productiv. în unele părți chiar pășunile au
o vegetație săracă. Pantele repezi ale Bihariei sînt împădurite, așa încît
și pășunile dețin suprafețe restrînse. Slaba fertilitate a solurilor precum
și insuficiența pășunilor și furajelor au determinat practicarea mește
șugurilor.
Meșteșugurile țărănești au înregistrat o mare dezvoltare nu numai
aici, ci în tot cuprinsul regiunii2.
Gospodăriile din Budureasa au valorificat două elemente pe care le
oferea natura: apa și lemnul. Meșteșugul prelucrării lemnului a fost între
git cu iscusința în finisarea pănurii pentru sumane. în lungul văii, după
cum spun bătrînii, pe la începutul secolului nostru au fost peste 30 de
știeze (pive). Acestea au satisfăcut cerințele unei arii întinse care cuprin
1 Nicolae Iorga, Istoria românilor din Ardeal și Ungaria, vol. I, București,
1915, p. 285—286.
2 Tancred Bănățeanu, Arta populară în satele specializate din sudul raionului
Beiuș, reg. Oradea, în Studii și cercetări de istoria artei, București, 1954, 1—2, p. 21:
„Regiunea din sudul raionului Beiuș, mai ales malul drept al Crișului Negru, are
aspectul unei mari uzine cu multe ateliere“.
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dea nu numai satele dinspre Beiuș, din zona de dealuri din nord-vestul
depresiunii, ci și cele ale Cîmpiei Tisei, dintre Oradea și Arad3.
Informații scrise despre vechimea piuăritului la Budureasa nu avem.
Mențiunea asupra celor două pive construite la Oradea în anul 1342 „după
un meșteșug nou“ acreditează ipoteza că în ținut trebue să fi existat astfel
de instalații tehnice, însă cu o construcție mai simplă, a căror vechime și
origine populară pare să fie confirmată și subliniată chiar de expresia de
mai sus, folosită de diacul episcopului Andrei în scrisoarea privilegială4.
Lemnul pădurilor întinse, care îmbracă versantul apusean al Bihariei, a devenit materia primă pentru confecționarea lăzilor, lădoaielor,
hambarelor, războaielor de țesut, roților și elementelor de car, șindrile
lor etc., produse pe care meșterii țărani le-au schimbat pe cereale sau bani,
în zona de dealuri ori de cîmpie.
Sat cu populație românească, așa cum se prezintă, în general, întregul
ținut al Beiușului, Budureasa este amintită pentru prima oară într-un do
cument datînd din anul 15885. într-o mențiune documentară mai amplă
și conținînd informații prețioase despre ocupațiile populației și raportu
rile feudale pe domeniul Beiușului în anul 16006, figurează atît Budu
reasa cît și Cărbunari, dintre care primul cu 44 înscriși. Printre informa
țiile privind diverse aspecte ale relațiilor feudale în cuprinsul raionului
Beiuș, urbariul de la 1600 menționează obligația locuitorilor din satele
Burda, Cresuia, Cărbunari, Budureasa, Gurani și Pietroasa de a confec
ționa „șindrilă, scînduri (scandulas, asseres) și alte lucrări sau unelte de
lemn (lignea instrumenta) necesare cetății“7. Același urbariu precizează
de asemenea că, în schimbul prestațiilor amintite, locuitorii celor șase
sate erau scutiți de alte obligații, ceea ce duce la concluzia că meșteșugul
lemnăritului era practicat — dacă nu de întreaga populație a satelor —
cel puțin de o majoritate covîrșitoare care a determinat în felul acesta
regimul și cantitatea obligațiilor impuse. Menționarea obligației de a căra
șindrilă, scînduri și lemne la Beiuș sau Oradea89presupune de asemenea
existența unui cărăușit intens de care se leagă, probabil, specializarea tim
purie a locuitorilor din Budureasa și Cărbunari și în rotărit sau confecțio
narea altor elemente necesare carelor și căruțelor.
3 Valeriu Butură, Contribuții la studiul instalațiilor tehnice țărănești din
Munții Apuseni (Mori, prese de ulei și știeze), în Revista de etnografie și folclor,
București, 1964, nr. 6, p. 612.
4 Documente privind istoria României, veacul XIV. C. Transilvania, vol, IV
(1341—1350), București, 1955, nr. 75, 1342, mai 1, Oradea, Andrei, episcopul de
Oradea.
s Coriolan Suciu, „Dicționar istoric al localităților din Transilvania“, I—IV,
manuscris, s.v.
6 David Prodan, Domeniul Beiușului la 1600, în Anuarul Institutului de istorie
din Cluj, 1962, V, p. 24 și urm.
7 Ibid., p. 45.
8 Ibid., p. 45.
9 Tancred Bănățeanu, op. cit., p. 24—25.
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Informațiile cuprinse în urbariul de ia 1600 demonstrează că în satele
Budureasa și Cărbunari trebuie să fi existat o specializare și diversificare
străveche a meșteșugurilor, ceea ce constituie de altfel singura explicație
posibilă pentru impunerea acestor obligații în termeni atît de categorici
și preciși. Menținîndu-se pe linia tradițională a vechilor meșteșugari,
lemnarii din Budureasa au continuat să fie specializați multilateral, confecționînd hambare de două dimensiuni, lăzi de zestre ornamentate și
lădoaie pentru făină, precum și roate de car și războaie de țesut.
Șindrilăritul a fost părăsit, deoarece nu numai în orașe, ci și la sate
locul șindrilelor l-au luat țiglele, mai durabile și mai ieftine.
Pentru confecționarea produselor amintite mai sus, lemnul de fag era
tăiat din primăvară pînă-n toamnă în pădurile înconjurătoare. Lemnul
necesar confbcționării lăzilor, lădoaielor și hambarelor se pregătea în inter
valul aprilie—octombrie, cînd meșterul mergea la pădure unde alegea
trunchiurile în grosime de aproximativ 1 m pe care le tăia cu firezul.
Trunchiul aborît (doborît) era apoi trunțălit, adică segmentat în bucăți
de cîte 1,5—2 m. Bucățile astfel obținute erau crăpate în cruce cu securea
și apoi din fiecare pătrar se tăiau cu firezul un număr de 10—15 scînduri,
fasonate și uniformizate din bardă. Se confecționau scînduri de 2 dimen
siuni: pentru pereți, mai lungi și pentru căpătîie și capetele scîndurilor,
mai scurte. în faza următoare de prelucrare a scîndurilor, era nevoie de
o unealtă specială și anume de scaunul de mezdrit (scand) pe care meș
terul îl confecționa în pădure, unde și fasona scîndurile, cu o mezdreauă
dreaptă. Scîndurile erau apoi horjite în lung, pe latura mai groasă, care
se îmbina cu latura mai subțire a scîndurei din josul ei.
Din bucățile mai scurte, rezultate din segmentarea lemnului, șe ciop
leau cu barda picioarele hambarelor, lăzilor și lădoaielor, apoi se|;horjau
și acestea pe laturile unde trebuiau introduse în capetele scîndurilor.
Lemnul cioplit era uscat și afumat pe loc. în acest scop meșterul
își construia un suport, bătînd în pămînt patru capre la înălțimea de cca.
1,20 m de la sol, care nu erau altceva decît niște pari ascuțiți la capătul
care se înfingea în pămînt și cu o crăcană la celălalt. Acestea susțiii'eau
două bucăți de lemn orizontale pe care se clădeau scîndurile, căpătîiele și
picioarele. Distanța, dintre capre era de cca. 1,50—2 m pe latura mare și
1 m pe cea mică. Scîndurile se așezau în dungă cu mici intervale între
ele, pentru a permite fumului să circule și să le usuce. Peste materialul
astfel clădit se puneau scînduri mai lungi, încheiate, care serveau drept
acoperiș, reținînd căldura și ferind lemnele, în același timp, de ploaie.
Dedesubtul materialului clădit se făcea foc cu așchii, rezultate din ciopli
rea lemnului, și frunzar, pentru a produce căldura necesară uscării scîn
durilor și afumării lor. Meșterul avea grijă să întrețină focul timp de
o zi vara și o noapte sau chiar mai mult pe timp de toamnă. Toate aceste
operațiuni se executau pentru material de o căruță, care după ce se usca
era transportat acasă, unde se încheiau lăzile și lădoaiele.
Unelte folosite la confecționarea hambarelor și lădoaielor erau: secure
pentru aborît și despicat lemnul; mai de lemn (cu care se bătea în capul
24 — Anuarul Muzeului etnografic
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securii pentru a crăpa butucul); două icuri din lemn de fag pentru cră
pat; bardă pentru cioplit și îndreptat lemnul; scand de mezdrit; mezdreaua;
horj mare; scleder mic (sfredel) de făcut găurile pentru cuiele de lemn;
firez de mînă; ghișeu (daltă) pentru căpătîie și picioare (fig. 1).
Hambarele, lăzi mari pentru păstrat cereale, lucrate la Budureasa
erau de trei feluri: hambare cu brîu, tipul cel mai vechi, „din bătrîni“;
hambare cu jug, mari de 10—12 măji (1 majă = 100 kg.); hambare simple
cu o capacitate de cca. 6 măji.
La încheierea unui hambar, meșterul proceda în felul următor: se
alegeau mai întîi picioarele care se legau 2 cîte 2 cu gărdinuțe (primele
seînduri ale pereților laterali) introdueîndu-se în horjituri și apoi fixîndu-se cu cuie de lemn de fag. Cele două perechi de picioare erau apoi
unite prin două gardini (primele seînduri din lungime) fixate în horji
turi ca și gărdinuțele. După această operație se ridicau pereții. Laturile
lungi ale hambarelor erau încheiate din 4—5 seînduri. Dimensiunile lor
erau calculate în funcție de capacitatea hambarului și erau fixate în
picioare prin introducerea capetelor în horjituri. în laturile scurte, între
gărdinuța (de jos) și jundășelul din partea de sus se puneau 4—5 seîn
duri mici numite mănînțele. Lățimea mănînțelelor, ca și în cazul seîndu
rilor lungi, varia după capacitatea proiectată a hambarelor. Capacul sau
cuperișul era format din 5 seînduri fixate în horjiturile celor două căpă
tîie. Operația de încheiere a capacului începea cu fixarea în horjiturile
căpătîielor a cuperișului dinainte (prima seîndură), după care urma un
pui (o seîndură mai îngustă), apoi spinarea (seîndură mai lată, centrală),
al doilea pui și în cele din urmă cuperișul dinapoi. Fixarea capacului de
lada propriu zisă se face prin două țîțîni executate în prelungirea seîndurei de sus din peretele din spate, care se introduc în cele două găuri sfre
delite în căpătîiele lui.
în timpuri mai vechi, hambarele erau făcute cu un brîu rezultat din
intercalarea în peretele din față a unei seînduri mai groase. Acest brîu,
pe care-1 executau atît la hambarele mari cît și la cele mici, avea me
nirea de a le face mai solide și de a creea un punct de sprijin cînd tre
buiau să se urce ca să ia din ele cereale sau să le curățe. Sistemul acesta
însă a fost abandonat, în prezent lucrîndu-se numai tipul descris mai sus.
După relatările informatorilor, în Budureasa se ocupau foarte mulți
meșteri cu lucratul hambarelor. „Odată, cîndva, erau 70 de căși care
făceau hambare“, putînd fi amintiți încă și acum nominal meșterii Buligău Teodor, Nistor Gheorghe, Nistor Vasile, Goina Ion, Laza Florea,
Laza Nicolae, Laza Dumitru, Nistor Simion, Nistor loan, Nistor Gheorghe,
Casa Teodor, Casa Costan, Goina Vasile, Goina Gavrilă, Buț Petru, Mitran
Ilie. Astăzi mai lucrează doar cîțiva și numai pentru comenzile primite.
Meșterii își desfăceau singuri marfa, transportînd-o cu căruțele la
tîrguri sau prin sate. Cei care aveau căruțele lor își duceau marfa cu
acestea, iar ceilalți se întovărășeau cu un căruțaș, înțelegîndu-se ca trei
părți din cîștig să fie ale meșterului și una a căruțașului. în căruță se
puneau 3 hambare încheiate iar în ele bucăți pentru alte 5. între acestea
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Unelte folosite pentru confecționarea hambarelor : a. secure, b. bardă, c. mai, d. mezdrea, e. horj mare, f. sfredel
mare, g. sfredel mic, h. vișeu (daltă), i. firez, j. țîrcălam cu horj k. horj mic.
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fundurile și capacele erau încheiate, iar celelalte părți însemnate. Bucă
țile mai mici pentru părțile laterale, picioarele și cuiele, erau transpor
tate în saci. Cînd vindea unul, meșterul încheia pe loc alt hambar, astfel
că în căruță avea întotdeauna 3 încheiate și tot așa proceda pînă le vindea
pe toate.
Aria de desfacere a hambarelor de Budureasa era destul de întinsă.
Meșterii își desfăceau produsele lor fie la tîrgurile din împrejurimi, ducîndu-le la piaț’ — la Beiuș, Vașcău, Ceica, Ținea —, fie prin sate schimbîndu-le ca ciubărarii moți, olarii etc., pe bucate. Satele frecvent circu
late au fost: Șicula, Gurba, Chereluș, Sîntea Mare și Mică, Adea, Socodor,
Chișineu-Criș, Batăr, Tăut, Talpoș etc. De la Oradea ajungeau cu ele
pînă la Valea lui Mihai și Secuieni (fig. 2).
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Vînzarea se făcea pe bani și pe cereale. Cantitatea de cereale ce se
plătea pentru un hambar nu era întotdeauna aceeași, ea variind în funcție
de recolta din anul respectiv. De obicei un hambar de 6 măji se schimba
pe 1,5 majă de grîu. în vorbirea locală veche se folosește și termenul
de căbel pentru o majă (100 kg.) de grîu, ei exprimîndu-se astfel: „am
un hambar de 6 căbele“. Un hambar de 12 căbele îl tîrguiau pentru 2,5
căbele de grîu. Pentru porumb (tenchiu) tot așa se tîrguiau, primind însă
o cantitate cu ceva mai mare. Cînd erau însă bucate mai puține, scădea
și prețul hambarelor, astfel că, de exemplu, vindeau hambare de 6 căbele
pe 1 căbel de grîu și așa mai departe.
Tot aici se lucrau și lădoaiele pentru făină și lăzile de zestre pentru
haine (fig. 3). Pentru ele se foloseau aceleași unelte și comportau aceleași
operațiuni ca și hambarele, cu deosebirea că la lăzi dimensiunile sînt mai
mici, iar ca format sînt mai joase, dar mai lungi decît cele din alte centre.
Părțile componente și denumirea lor la lăzi și lădoaie sînt aceleași ca și
la hambare. Deosebirea esențială constă în faptul că lăzile fiind făcute
pentru a fi date ca lăzi de zestre, ca și unele lădoaie, sînt frumos orna
mentate cu diverse motive geometrice numite împistrituri (fig. 4).
Uneltele cu care se ornamentează lăzile sînt: horj mic pentru făcut
pene, cu care se realizează liniile cu sensuri diferite și horj cu țîrcălam
(compas) pentru roate (cercurile și rozetele). Cu ajutorul acestora se face
atît împodobirea pereților, cît și a capacului. Ca motive mai vechi erau

Fig 3. Ladă de zestre.
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Fig. 4. Detaliu de ornament pe lăzile de zestre.
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cocîrlele care se făceau pe aripa dinainte, gardina dinainte, cuperișul din
față și cuperișul dinapoi, bucăți ce încadrează scîndură centrală a capa
cului, pe care se fac potcoave (jumătăți de cocîrle). Un alt motiv asociat
cu cocîrlele este bradul. Latura din față era încleștată cu motivul numit
jura, iar pe fundășelele și gărdinuțele laterale se făceau grupuri de cîte
3 linii paralele.
Lăzile de zestre erau transportate de asemenea cu căruțele. Erau
vîndute în tîrguri la Beiuș, Ceica, Ținea sau chiar în piaț’ la Oradea, unde
mergeau o dată pe lună. Cînd nu erau vîndute în tîrg, se transportau prin
sate, vînzîndu-se pe bani sau pe cereale.
într-o căruță se transportau 12—14 lăzi încheiate și așezate pe că
ruța lărgită ca pentru fîn. Două lăzi se puneau pe fundul căruței cap la
cap, peste ele și de-acurmezișul se așezau altele patru, peste care se pu
neau un număr egal, însă cu picioarele în sus. Ultimul rînd era format
din două lăzi așezate tot cap la cap, ca și cele de pe fundul căruței. în
cărcătura era legată apoi solid cu o frînghie sau lanț pentru a nu se pră
buși din cauza zdruncinăturii.
în cercetările efectuate în vara anului 1963, am găsit încă în Budu
reasa meșteri care lucrau roate de car și de căruță (cocie). Pentru confec
ționarea lor alegeau la pădure lemnul și odată doborît îl aduceau acasă
unde se făcea prelucrarea lui. Nu întreaga roată se făcea din aceeași esență
de lemn, ci fiecare parte trebuia lucrată din esența cea mai potrivită.
Astfel pentru butucul roții cel mai indicat era lemnul de frasin din care
se măsura o bucată de-o palmă și-un căluș, pentru spițe stejarul (gorun)

Fig. 5. Strung pentru butucii de roată.
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care era segmentat în bucăți de două palmi de lung pentru fiecare spiță
în parte, iar pentru folu (obada) lemnul de fag, lung de două palmi și
lat de-o brîncă (mînă).
Confecționarea se făcea întotdeauna ținîndu-se seamă de o anumită
succesiune a operațiunilor. Mai întîi se lucra butucul, apoi spițele și în
cele din urmă folurile. Odată măsurată, bucata de lemn necesară butu
cului era tăiată cu custura și cioplită, în mare, din secure. Apoi îl fixează
în scandul de roate (scaunul de rotar) transformat în strung și-1 strunjește
(fig. 5). Scandul este o unealtă pe cît de ingenioasă, pe atît de simplă,
folosită nu numai pentru strunjitul butucilor, ci și pentru cioplitul roate
lor încheiate. El se adaptează foarte ușor pentru efectuarea acestor faze de
cioplire a roților. Este format din două bucăți de grinzi masive, lungi de
cca. 1,50 m și late de cca. 0,10—0,15 m. La capete au ca legătură trans
versală două chingi (stinghii) introduse în locașuri puțin mai largi, care
permit apropierea sau depărtarea lor în funcție de fazele de cioplire.
Scaunul este înălțat pe patru picioare de cca. 35—40 cm înălțime, iar ca
petele grinzilor sînt ferecate pentru a fi mai rezistente. Atunci cînd se
folosește pentru strunjit se lărgește în așa fel ca să poată fi introduse
între cele două grinzi, butucul cioplit în secure. Pentru sprijinirea lui
se aplică pe scaun un dispozitiv special, format din două juguri fixate cu
cuie de lemn în grinzile orizontale și o manivelă simplă de lemn cu care
se învîrtește butucul în timpul strunjitului.

Fig. 6. Vișuirea butucului cu dalta și ciocanul.
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Fig. 7. Desenarea obezii cu țîrcălamul.
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La strung lucrează doi oameni: unul învîrtește manivela, iar celălalt
cioplește butucul cu horjul dîndu-i profilul specific, după care vine nete
zit cu scoaba. Operația următoare este sfredelirea butucului cu lingura
(un fel de burghiu lat), ca apoi suprafața lui să fie împărțită la numărul
de spițe necesar. La Budureasa, pentru butucul roții dinainte se soco
teau 10 spițe, iar pentru roata dinapoi 12. După ce a făcut împărțirea și
a însemnat locul spițelor, meșterul le făcea vișuitura cu dalta și ciocanul,
scoțînd afară partea delimitată prin liniile trase cu creionul (fig. 6). Apoi
se lucrează spițele, pe care le cioplesc întîi cu securea și după aceea cu
mezdreala. După ce erau cioplite la dimensiunile scobiturilor din butuc,
spițele se băteau în locurile respective. Ultima operație care se face este
cioplirea și fixarea obezilor. Roțile dinainte fiind mai mici au numai 5
obezi, iar cele dinapoi 6, astfel la fiecare dintre obezile prinse între ele cu
cuie de lemn, revin cîte două spițe. Lemnul destinat confecționării obezi
lor este cioplit mai întîi în mare cu securea, după care îi desenează curbura
cu țîrcălamul (compas, fig. 7). Acesta este de fapt un leaț de cca. trei pălmi
lungime, cu mai multe găuri. La un capăt se fixează printr-un cui de lemn
introdus într-una din aceste găuri, iar la distanța potrivită (raza propriuzis a roții, măsurată cu o ață) i se pune creionul pentru marcarea curburii.
Lățimea obezii este măsurată tot cu țîrcălamul. Pentru cioplit, o parte
din meșteri au folosit scaune speciale cu o scobitură în care se introduceau
bucățile de lemn (fig. 8). Apoi obezile sînt uniformizate, așezate cîte cinci

Fig. 8. Scaun pentru cioplit obezi (făcut dintr-un mai de piuă).
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Fig. 9. Sfredelirea obezilor.
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Fig. 10. Netezirea obezilor cu mezdreala.
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odată în scand, unde sînt sflederite pentru a putea fi fixate în capătul
subțiat al spițelor (fig. 9). Pentru finisarea roților se folosește scaunul
de roate, întrebuințat într-o fază anterioară ca baza strungului. Atunci
cînd se folosește pentru cioplit, se strîmtează în așa fel ca să se poată
sprijini capetele butucului pe cele două grinzi ușor scobite la mijloc.
Pentru a se putea monta spițele și obezile, butucul se fixează în scaun
prin două coarde (bote) trecute peste capetele butucului și înțepenite sub
cuie de lemn tare, de pe laturile interioare ale grinzilor. Odată încheiată,
roata se dă pe margini cu gilăul, pentru a se înlătura asperitățile și dife
rențele de grosime dintre obezi, iar pe locul unde se va fixa raful de fier
se netezește cu mezdreala (fig. 10).
In forma aceasta, roata este terminată din partea rotarului și se duce
la fierar unde i se trage raful și i se pun verigile de fier la butuc.
Rotarii de obicei lucrau la comanda clientului, uneori din materialul
acestuia, alteori din materialul lor; mai de mult însă lucrau și pentru vînzare și le duceau la piaț’ la Beiuș.

Fig. 11. Război de țesut lucrat la Budureasa.
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Pe linia valorificării acestor bogății naturale, se înscrie și confecțio
narea războaielor de țesut. După informațiile obținute, au existat mai
mulți meșteri care lucrau războaie de țesut din lemn de fag. Cantitatea
produsă de aceștia depășea nevoile satului și atunci, ca și îh cazul celor
lalte produse, restul era vîndut prin sate în schimbul bucatelor. Războaiele
de țesut confecționate la Budureasa au construcția asemănătoare cu răz
boaiele folosite în alte părți ale Transilvaniei (fig. 11).
Numeroasele categorii de obiecte și unelte confecționate la Budureasa
demonstrează cu prisosință că — datorită terenului agricol puțin și nepro
ductiv — locuitorii din sat s-au specializat de timpuriu în diverse mește
șuguri în scopul obținerii unor venituri suplimentare care să le asigure
traiul zilnic. în urma progreselor realizate în industrializarea țării și a
regiunii, vechile meșteșuguri din Budureasa sînt practicate de un număr
tot mai redus de locuitori. Economia s-a orientat spre o valorificare mai
intensă a resurselor solului și subsolului.
Produsele de mai sus ale meșterilor țărani din Budureasa au consti
tuit, la vremea respectivă, o contribuție importantă în completarea inven
tarului gospodăresc al satelor din împrejurimi.

Aypejiua Tuqa, KjiyMc.

K nCCJIEflOBAHUIO KYCTAPHOH ÜEPEPABOTKH ßEPEBA B
CEJIE BYTYPHCA
(KpaTKoe coRepjKaHHe)
B paMKax 3aMKHyToâ bkohomhh, enje bo BpeMH (țieojtajibHoro CTpon,
MHoroHMCJieHHMe ceJia Ha hh3mchhocth Beionia, HaxoHHiqeiicH Ha 3anap,e
3anagHi>ix PyMMHCKiix rop, Hanajin npaKTHKOBaTb pa3JiHHHBie peMecJia b
KanecTBe HonojiHHTeJibHMx 3aHHTHH. TauiiM o6pa3OM ohh ysoBJieTBopnjiH
He TOJibKO TpeßoBaHHHM ftBopa (țieo^ajia, ho h hgoSxorhmocthm Rpyriix
X03HÖCTB 30H nOfflHOJKbH TOp, TäK KBK HX H3geJIHH HBJIHJIHCB ßeHCTBeHHMM
cpegCTBOM oÔMeHa h nonoJiHeHnn He/tocTaTKa cejibCKoxo3HHCTBeHHux npoJțyKTOB.
JKmtcjui cejia Bysypnca, oÔJiacTH KpnniaHa, paHO cneițHajiH3HpoBajiHCb b nr30T0BJieHHH Jiapeii h cyHjțyKOB, KOJiec h nacTeh bo3ob, TKarțKnx
CTaHKOB, a TaKHte h b oôpaSoTKe KpecTbHHCKoro cyKHa b MiioroaiicjieHHHx cTynax, HSBecTHMx b 3tom paftOHe ențe c 1342 rojța, Korp;a b ropote
Opa^HH QbiJiH nocTpoeHbi jțBe ycTaHOBKH ”no HOBOMy ncKyccTBy”.
B flOKyMeHTe oôJiacTH Beioma c 1600 rojța roBopHTCH, ht o b 3aMeH
H3r0T0BjieHHH „jțpaHOK, flocoK h npyrnx aepeBHHHbix opyjuiii hjih paöoT”
jKHTejiH cejia Byjțypnca ocBoSoJK^aJincb ot jțpyrnx o6H3aHHOCTeö. Ü3
3Toro BMTeKaeT tot bhbor, ht o peMccjio iisroTOBJieiinH gpaHOK h nepepaSoTKn gepeBa npaKTHKOBanocb noffiaBJiHFonțHM öojibhihhctbom /kiitc-icm
h 3TO onpegejiHJio peïKHM h rojiiihcctbo ynoMHHyTux 0ÔH3aHH0CTeô.
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IlepenaBan MacTcpcTBO H3 iiokojichiih b noKOJieHiie, MacTepa cejia
ByTypnca npononîKajiH H3roTOBJinTb jiapn, cynnynH, jwjieca h nacTH bo3ob,
a TaK®e TKaițraie CTaHKH, KOTopue ohm MeHHjin b 3anajțHMx 30Hax 3ananHHX PyMHHCKMX TOp Ha 3epH0 HJIH Ha HeHbTH.
JlecoMaTepnaji, HeoSxojțHMMft hjih H3roTOBJieHHH 3thx naneJiiiii, ohh
c BecHM ho no3«HeM: oceHH öpajin H3 pacTynțnx b OKpecTHOCTHx Svkobmx
jiecoB. Ctbojim, npeHHasHaBeiiHtie hjih H3roTOBjieHHH jiapeiî, cyHjjyKOB,
aMÔapoB ht. n., pa3pyôajiHCb no HeoôxoflHMHM pa3MepaM, a noTOM KycKH
pacKajiMBajiHCb, oT^eJiMBajmct h npHBOflHJiHct k OfliiHaKOBbiM pa3MepaM
npn noMOiqn cooTBeTCTByiomero HHCTpyMeHTa: niuibi, KonyHa, njioTHHHbero
Tonopa, cKOÔejin, na3HHKa. OßpaöoTaB MaTepnaji ho onpeneneHHOß cTaHHH, MacTepa cyniHJin h Konrann ero npn noMoiqn oneHb npocToro oôopyHOBaHHH Ha MecTe, b Jiecy, rne ero nocTaBaan. Ohh o6pa6aTHBajiH CTOJibKo MaTepnajia, ckojibko BMemajiocb b ohhh bo3, npn noMonțn KOToporo
B03HJIH 3T0T MaTepnan homoü, rne npoH3BOHHJiHCb ocTajibHHe onepaijHn:
oôflejiKa, côopua pasjinratix cocTaBiiaix nacTeft h yicpaineHne (b cjiynae
HeoôxoHHMQCTH, Kan, HanpHMep, b cjiynae cyHHynoB h-hh npHnaHoro).
KpoMe Toro, b cene Bynypnca H3roTOBjinjiH Tpn rana aMÔapoB, pa3jiHnHMX
no KOHCTpyKițHH h oèbeMy. TpaHcnopT arax aMÔapoB b 3ohm, rne npoH3BOHHJICH oÔMeH, ocynțecTBJinjicn npH noMonțn bo3ob, b KOTopue noMențajiHCb Tpn coôpaHHMx aMÔapa, a b hhx cTaBHJiii eiqe cocTaBHue nacra npyrnx
nHTH aMÔapoB. -9th aMÔapbi mchhjihcb Ha aepHO hjih nponaBajincb Ha
HeHbrn. IțeHa ycTaHaBJiHBajiacb b 3aBHCHM0CTH ot oßbeMa aMÔapa, h ot
SoraTCTBa ypoîKan cooTBeTCTByionțero rona. B otjih'îhc ot aMÔapoB, jiapn
h cyHHyKH TpaHcnoprapoBajiHcb b coßpaHHOM
BHHe h Ha KaatHMö bo3
rpy3HJiH no 12—14 niTyn.

fljIH H3r0T0BJieHHH KOJieC B030B MaCTepa n0nb30BajIHCb pa3JIHHHbIMH
BHHaMH jiecHMx nopoH- Tau, cTynnpa oômhho H3roTOBJinjiacb H3 nceHH,
cnnixbi — H3 nyôa, a oöohm — H3 6yna.
KpeCTbHHCKHe TKaiJKHe CTaHKH IțeJIHKOM H3r0T0BJIHJIHCb H3 ßyna H
MeHHJiHCb HJiH nponaBajincb Tan æe. m h ocTajibHbie h3hcjihh.
Bjiaronapn HCKyccTBy h aKKyparaocra H3roTOBjieHHH, h3hojihh MacTepoB-KpecTbHH cejia Bynypnca ôhjih nnipoKO H3BecTHM h bhcoko hchhjihcb
ÎKHTeJIHMH 3OH nOHHOJKBH TOp, Tfle OHH IHHpOKO paCnpOCTpaHHHHCb. B
anoxy KannTajiH3Ma cnpoc arax TpanHițHOHHbix H3Hennft yMeHbinancn h
MacTepcTBO nepepaôoTKH nepeBa jKHTejieft cejia Bynypnca nijio k ynanny.

CnHCOK HJIJIIOCTPAIinB
Phc. 1. HHCTpyMeHT, npHMeMeMbifi b H3roTOBJieHHHTeJier: a) KOJiyH, 6) apothk, b)
mojiot, r) CKOÔejib, n) jioipHJiKa, e) ôojibuioe CBepjio, >k) MajieiibKoe CBepjio, 3) noaoTO,
h) nn.na, k) unpKyjib, ji) JionjHJiKa.
Phc. 2. 3ona côbiTa aMÔapOB H3roTOBneHHbix b Bynypnca.
Phc. 3. CyHnyx hjih npnnaHoro
Phc. 4. JleTajib opHaMeHTaijHH Ha cyHnyxe nnsi npHnaHoro.
Phc. 5. ToKapHbiö ct3hok rjir H3roTOBJieHHH CTynmibi KOJieca.
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6. ripoÔMBaHHe CTynrnm ripn noMoipH AOJioTa n MOJioTKa.
7. PepieHRe c6oia Koaeca unpKyjieM.
8. Cryji ;rin Ebipe3biBaHMH o6o.ua (cAeaaHHbifi H3 6a6bi CTynbi)
10. OqHCTKa 060,5a CKOôejieM.
11. TKauKHH CT3HOK, n3roTOBjieHHbiH b By^ypaca.

Aurelia Tița, Cluj
BEITRÄGE ZUM STUDIUN DER HOLZARBEITEN
AUS BUDUREASA

(Auszug)
Zur Zeit der Feudalordnung nahmen viele Dörfer aus der Beiușsenke
(westlich der Westkarpaten) innerhalb der Naturalwirtschaft verschiedene
Handwerke als Zusatzbeschäftigungen an. Damit taten sie nicht nur den
Forderungen des Feudalhofes Genüge, sondern auch den Ansprüchen
anderer Wirtschaften aus tiefer gelegenen Gebieten. Die Erzeugnisse des
Handwerks waren wertvolle Tauschmittel, die die fehlenden landwirt
schaftlichen Produkte einbringen konnten.
Die Einwohner des Dorfes Budureasa in der Region Crișana haben
sich schon früh in der Herstellung, von Truhen, Webstühlen, Rädern oder
anderen Bestandteilen des Wagens und in der Bearbeitung des Tuches
mit Walkmühlen spezialisiert. Dieses letzte Verfahren war in der Gegend
schon im Jahre 1342 bekannt, als man in Oradea (Grosswardein) zwei
Anlagen „nach einer neuen Handwerksmethode“ baute.
In einem Grundbuch des Bezirkes Beiuș aus dem Jahre 1600 wird
angeführt, dass die Bewohner aus Budureasa von andern Abgaben befreit
waren, wenn sie dafür Schindeln, Bretter und andere Holzgegenstände
herstellten. Daraus geht hervor, dass der Grossteil der Bevölkerung sich
mit der Herstellung von Schindeln und anderen Holzarbeiten beschäftigte,
wonach die Art und die Menge ihrerer Abgaben bestimmt wurde.
Das Handwerk wurde vom Vater auf den Sohn vererbt, so dass die
Holzarbeiter aus Budureasa auch später Truhen, Räder, Wagenteile und
Webstühle herstellen, die sie in den Gebieten westlich der Westkarpaten
gegen Getreide oder Geld eintauschten.
Das nötige Werkholz wurde aus den Buchenwäldern der Umgebung
besorgt, vom Frühjahr bis spät in den Herbst hinein. Die für Truhen
oder Getreidekästen auserlesenen Baumstämme wurden nach Mass gesägt,
in Stücke gespalten, zugeschnitten und bearbeitet, wobei Schrotsäge, Axt,
Schlichtbeil, Ziehklinge, Wirkmesser als Werkzeug dienten. Das teilweise
bearbeitete Holz wurde mit Hilfe einer einfachen Anlage noch im Holz
schlag getrocknet. Man besorgte soviel Werkholz, wie auf einen Wagen
ging, dann wurde es nach Hause befördert, wo die übriggebliebenen Ar
beiten ausgeführt wurden: das Zurichten und Verzapfen der Bestandteile
oder auch das Verzieren, besonders bei Brauttruhen. In Budureasa wurden
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auch drei Arten von Getreidespeichern hergestellt, die sich dem Typus
oder dem Umfang nach unterschieden. Auf den Markt wurden sie mit
dem Wagen gebracht, je drei Getreidetruhen auf einem Wagen und darin
legte man die Bestandteile für weitere fünf. Sie wurden gegen Getreide
oder Geld eingetauscht, der Preis schwankte nicht nur nach der Grösse der
Truhen, sondern auch entsprechend der Ernte in dem betreffenden Jahr.
Zum Unterschied von Getreidespeichern wurden die kleineren Brauttru
hen fertig verzapft auf den Markt gebracht, indem 12—14 Stückt auf
einen Wagen geladen wurden.
Für die Wagenräder verwendeten die Meister verschiedene Holzarten:
die Nabe machte man aus Eschenholz, die Speichen aus Eiche und die
Felge aus Buchenholz.
Die Hauswebstühle wurden insgesamt aus Buchenholz hergestellt und
ebenso wie die übrigen Erzeugnisse abgesetzt.
Die Handwerker aus Budureasa wurden ihrer Geschicklichkeit wegen
von den Talbewohnern hochgeschätzt und ihre tadellos ausgeführten Ar
beiten fanden ein breites Absatzgebiet. Im Kapitalismus aber fanden die
überlieferten Erzeugnisse schwache Nachfrage, und in Budureasa verfiel
das Handwerk.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1. Werkzeuge, mit denen Truhen und Kästen hergestellt werden: a) Beil, b) Schlicht
beil, c) Klöpfel, d) Schabhobel, e) Schnitzmesser, f) grosser Bohrer, g) kleiner
Bohrer, h) Stemmeisen, i) Handsäge, j) Zirkelschneider, k) Kleines Schnitz
messer.
2. Absatzgebiete für die Getreidekästen aus Budureasa
3. Brauttruhe
4. Ornamentdetail auf Brauttruhen
5. Drechselbank für Radnaben
6. Bearbeiten des Klotzes mit Stemmeisen und Hammer
7. Zeichnen der Radfelge mit den Zirkel
8. Schneidbank auf der man die Felgen arbeitet
9. Durchbohren der Felgen
10. Glätten der Felgen mit dem Schabhobel
11. In Budureasa hergestellter Webstuhl

25 — Anuarul Muzeului etnografic
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Pompei Mure șan, Cluj

ASPECTE ETNOGRAFICE DIN EXPLOATAREA SĂRII
ÎN TRECUT LA OCNA-DEJ
Așezarea prielnică la răscruce de drumuri și bogăția subsolului tran
silvănean au constituit încă din timpuri străvechi o țintă spre care năzuiau
cu forțe mereu sporite diverse triburi și popoare istorice în căutare de
mijloace de schimb în relațiile economice cu alte regiuni. Aceste consi
derente, la care se adaugă faptul că exploatarea zăcămintelor minerale pre
supune, cel puțin pentru timpuri apropiate de era noastră, existența în
jurul lor a unor așezări cu populații sedentare, ne-a sugerat încercarea de
a reconstitui în cele ce urmează cîteva aspecte etnografice legate de exploa
tarea sării în trecut la Ocna-Dej.
Masivul de sare de la Ocna-Dejului este situat în zona cutelor diapire
cu structură monoclinală din marginea de Nord a Depresiunii Transilva
niei și are forma unei lentile alungite pe o distanță de 18 km. Din punct
de vedere al epocii de formare, lentila de sare de la Dej-Ocna-Dej se în
cadrează în faza lagunară tortoniană care suprapune orizontului gros de
tufuri dacitice orizontul argilelor cu sare1. Datorită climatului cald și uscat
precum și procentului ridicat de sare din apele lagunelor tortoniene, ma
sivul de la Ocna-Dejului s-a sedimentat în straturi groase, curate și bine
cristalizate, separate unele de altele doar prin slabe impurități argiloase
sau gipsoase aduse de vînturi și curenți prin comunicații ce se stabileau
vremelnic între lagune și mare2. Prezența unei pînze de apă la nivelul ori
zontului de tufuri pc care este așezat masivul de sare, a determinat apa
riția izvoarelor de slatină folosite în epocile care au premers în timp per
fecționările uneltelor aduse de neolitic și eneolitic. Numeroase urme de așe
zări și exploatări de suprafață care datează din eneolitic și epoca de bronz3
ilustrează intensa locuire a împrejurimilor Dejului și Ocnei-Dejului de
către populații sedentare, în economia cărora un loc foarte important îl
1 Monografia geografică a R.P.R., Geografia Fizică, București, 1960, p. 129—130.
2 Rheinhardt, V., etc., Monografie, Salina Ocna-Dej, 1962 (în manuscris), 30 p.
3 Roska, M., Thesaurus antiquitarum transilvanicarum, I, Praehistorica, Cluj,
1942, p. 66, No. 33; p. 67, No. 34.
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ocupa extracția și valorificarea sării pentru necesitățile de consum intern
ale comunităților sau pentru schimburile în natură.
Datorită generalizării folosirii fierului în confecționarea uneltelor și
legăturilor cu lumea sclavagistă greco-romană, extracția sării este mult
intensificată atît în cadrul obștilor sătești formate în procesul destrămării
celor gentilice, cît și în salinele aparținătoare regilor daci unde se folosea,
probabil, munca forțată a prizonierilor de război4.
în timpul cît Dacia se afla sub ocupația romană, regimul de proprietate
a ocnelor de sare se modifică în sensul că, alături de pășuni și minele de
aur, ele devin proprietate a statului putînd fi arendate unor întreprinzători
particulari, sau exploatate în regie prin procuratori imperiali5. La rîndul
lor, întreprinzătorii particulari — ..conductores pascui, salinarum et commercii‘; — puteau subarenda altor persoane venitul pășunatului și al drep
tului de a vinde sarea îmbogățindu-se și devenind personaje influente cum
a fost Publius Aelius Strenuus, amintit într-o inscripție de la începutul
secolului al III-lea e.n.6. Bogăția și onorurile sacerdotale de care s-a bucu
rat acest personaj, precum și alegerea lui ca „patronus“7 al mai multor
„collegii“ arată că în epoca romană se practica o exploatare susținută, pe
locul salinelor din perioada dacică a Transilvaniei, la Turda, Ocna-Mureș,
Cojocna etc., unde au apărut de altfel numeroase urme antice.
Date sigure despre o activitate minieră la Dej în epoca ocupației ro
mane nu avem, dar contactul permanent al cuceritorilor cu localnicii care
cunoșteau condițiile avantajoase de zăcămînt a fost în măsură să deter
mine valorificarea timpurie a masivului de sare prin gropi de suprafață
sau galerii așezate în apropierea exploatărilor din epoca bronzului, pe
panta dinspre oraș a dealului Rompaș (Cabdic). Sarea extrasă aici nu este
exclus să fi fost transportată pe drumul de uscat care făcea legătura între
castrele de la Gherla și Ilișua cu cel de la Samus (Cășei), sau pe acela
care mărginea panta dinspre oraș a dealului Rompaș îndreptîndu-se apoi
în direcția unui port la Someș8.
Epoca tulbure a retragerii aureliene și migrația popoarelor au însem
nat, incontestabil, o stagnare sau am putea spune un regres în activitatea
populației autohtone care a rămas, însă, pe la vetrele ei, organizîndu-și
viața în funcție de noile condiții istorice create. Decăderea meșteșugurilor
orășenești și a negoțului în prima fază a migrațiilor a determinat îmbi
narea mineritului și meșteșugurilor cu necesitățile în unelte agricole ale
obștiilor sătești9. Descoperirea la Dej, lîngă piciorul podului vechi de peste
Someș, a vasului de inventar funerar care își găsește analogii perfecte
i Daicoviciu, C., Pascu, St. etc, Din istoria Transilvaniei, I. București 1963,
p. 32.

5
6
7
8
tit o
:J

Ibid., p. 49.
Istoria României, I, București, 1960, p. 403.
C.I.L., III, 1209, ci. Istoria României, I, București, 1960, pg. 403, nota 2.
în timpul primului război mondial mai exista în apropierea traseului amin
stradă numită „Rév-uteza“.
Daicoviciu, C., Pascu, St., etc., op. cit., p. 93.
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în ceramica indigenă de la Morești din sec. al VI-lea e.n.10, arată că popu
lația autohtonă a continuat să locuiască împrejurimile orașului producîndu-și cele necesare traiului în cadrul restrîns al economiei obștilor te
ritoriale care își recapătă importanța socială în noul sistem de exploatare
a populației prin tribut adus de popoarele migratoare11.
Contopirea slavilor în masa autohtonilor a contribuit mai întîi la
consolidarea acestor obștii încă libere și apoi la apariția noilor relații de
producție sesizabilă în cristalizarea lentă a unei pături conducătoare care
va da în secolele următoare un conținut specific legat de apariția stăpînirii feudale asupra pămîntului și aservirea obștilor. Dacă într-o perioadă
premergătoare acestui proces, distribuirea loturilor de pămînt se făcea
în adunarea generală a tuturor locuitorilor din sat, începînd cu sec. al
X-lea, aceasta este făcută de către elementele care începeau să se dife
rențieze în sînul obștilor acaparînd cele mai bune pămînturi și controlînd
producția gospodăriilor țărănești spre a le prelua plusprodusele pentru
nevoile lor de consum12. Importanța covîrșitoare pe care o avea în hrana
oamenilor și animalelor a făcut ca sarea să fie unul din cele mai apre
ciate plusproduse cerute de pătura feudală obștiilor sătești care o extrăgeau din salinele proprii în asemenea cantități încît, în jurul anului 892,
vindeau o parte din ea și principatului morav13.
Regimul de proprietate asupra zăcămintelor minerale se va modifica
odată cu ocuparea Transilvaniei de către regatul maghiar cînd, în calitate
de cel mai mare feudal al țării, regele devine implicit stăpînul „de iure“
al solului și bogățiilor subsolului.
Fiind la origine o populație nomadă, la fel ca altele despre care
Engels spunea că vedeau în războaiele permanente un mijloc de îmbogă
țire pe seama vecinilor14, triburile maghiare au fost atrase spre Transil
vania. încă din secolul al X-lea cînd, după o primă incursiune mai mult
cu caracter de recunoaștere, ele se retrag luînd un mare număr de
bogății și lăsînd urme slabe de trecere la Cluj, Biharea, Șiclău, Gîmbaș și
Lopadea-Aiud15. Conviețuirea alături de populația slavă din Panonia a
intensificat procesul de feudalizare și trecere la viața sedentară a triburilor
maghiare determinînd, în același timp, creșterea necesităților în produse
miniere și, prin aceasta, orientarea firească spre politica de cucerire efec
tivă a Transilvaniei unde populația românească le avea din belșug. însăși
direcția de pătrundere a triburilor maghiare în Transilvania în ultimul
sfert al sec. al XI-lea și organizarea primelor unități administrative în
10 Horedt, K., Valea Someșului Mic în sec. V—VI, în Activitatea muzeelor, Cluj,
1956, pg. 142.
11 Daicoviciu,' C., Pascu, St., etc., op. cit, p. 59—60.
12 Ibid., p. 95.
13 Horedt, K., Contribuții la istoria Transilvaniei în sec. IV—XIII, București,
1958, p. 133.
14 Marx, K., — Engels, Fr., Opere alese în două volume, Vol. II. București,
1952, p. 285.
15 Daicoviciu, C., Pascu, St., etc., op. cit., p. 101.
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nord-vestul regiunii — la Dăbîca, Cluj și Turda — arată marea importanță
pentru cuceritori a salinelor de aici și intenția lor de a ocupa exploatările
de la Dej, Sic, Cojocna și Turda16.
Cucerirea definitivă a Transilvaniei de către statul feudal maghiar a
dus la modificarea substanțială a regimului proprietății „de iure“ a tere
nurilor salifere situate în hotarul satelor. Potrivit normativelor dreptului
feudal de tip apusean adus de noii cuceritori, atît solul cît și bogățiile sub
solului erau considerate proprietăți ale casei regale putînd fi folosite după
împrejurări și după cum dictau interesele imediate sau mai îndepărtate
ale regelui. Datorită unor cauze obiective cum a fost lipsa unor posibili
tăți proprii de exploatare și un minim de prudență necesar în relațiile
cu obștiile autohtone care mai erau încă destul de puternice, regele nu a
preluat de la început administrarea și exploatarea ocnelor pe seama pro
priei sale vistierii mulțumindu-se, cîtva timp, cu o soluție de compromis.
Motivele mai sus menționate au făcut ca locurile cu sare să mai rămînă
o vreme în administrarea și exploatarea localnicilor, iar regele — în cali
tatea lui de mare stăpîn feudal și proprietar al bogățiilor subsolului —
beneficia doar de o anumită cotă-parte din cantitatea extrasă de ob
știle producătoare. Ipoteza noastră este confirmată de documentul prin
care Geza I17 donează în anul 1075 mănăstirii Sf. Benedict ca vamă din
sare doar o jumătate „din partea ce se cuvine regelui“. Cu alte cuvinte,
documentul menționează existența a două părți de sare dintre care
numai una „se cuvenea regelui“, ceea ce duce obligatoriu la concluzia că
în anul 1075 regalitatea maghiară nu preluase de la obștiile autohtone ro
mânești administrarea și exploatarea ocnelor pentru ca întreaga producție
a acestora să-i aparțină în exclusivitate. Această stare de lucruri se va
menține în vigoare și în prima jumătate a sec. al XII-lea cînd actul de
danie18 al regelui Bela II către mănăstirea Dömis din Slovacia sta
bilește atît quantumul unei cote-părți din sare, cît și apartenența etnică
a contribuabililor19 dependenți împreună cu satele lor de beneficiarul indi
cat: „în părțile Transilvaniei se află gospodăriile care trebuie să dea sare,
adică douăzecișipatru de mii de bolovani de sare“. Enumerarea celor 30
de capi de gospodării „care trebuie să dea“ cîte 800 bolovani de sare anual
confirmă încăodată faptul că regele beneficia de cota-parte numai în cali
tatea lui de stăpîn al bogățiilor subsolului, nu în aceea de beneficiar direct
al ocnelor de sare.
16 Horedt, K., Contribuții la istoria Transilvaniei în sec. IV—XIII, București,
1958, p. 133.
17 Documente privind istoria României. Veacul XI, XII, și XIII. C. Transilva
nia, Vol. I (1075—1250), București, 1951, No. 1, p. 1—1075, Geza I.
18 Ibid., No. 4, p. 2 — Bela II, 1138, IX, 3 ■— Székesfehérvàr.
19 Printre numele celor 30 de capi de gospodării menționați în document există
trei nume românești: So col, Simeon și Isac, — cf. Iorga, N., Histoire des
Roumains et de la românite orientale, Vol. Ill, Les fondateurs d’état, București,
1937, p. 99. Probabil românești sînt și numele Kinis (Cneaz), Senin, Uza, Vir (Băr
bat) și Wasil, precum și numele unor „aducători de sare“ din satul Sahtu: I wa
ți us, Sima, Bise și Gu cur (Bucur, poate).

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

5

Exploatarea sării de la Ocna Dej

391

Absența știrilor documentare despre colonizări de „oaspeți“ mineri,
precum și aceea a „slujbașilor sării“ care ar fi putut dovedi organizarea
„regală“ a exploatării salinelor explică apariția inscrisurilor care men
ționează existența cotei-„părți cuvenită regelui“ în perioada dintre
anii 1075—1138. In același timp, aceste documente exclud prin ele înseși
presupunerea că vistieria regelui ar fi preluat administrarea și exploata
rea ocnelor de la populația autohtonă. Existența acestor documente precum
și faptul că abia în anul 1222 se menționează prima donație de ocne20,
sînt tot atîtea dovezi că în a doua jumătate a sec. al XII-lea salinele mai
erau încă exploatate și administrate de localnici și că regele era nevoit
să-și procure sarea necesară sau veniturile realizate din comercializarea
ei prin mijloace de felul celui arătat mai sus. Dacă situația ar fi fost alta
și exploatarea lor ar fi fost făcută exclusiv pe seama și în folosul regelui,
acesta nu ar fi avut motive să perceapă pentru vistieria proprie o cotăparte dintr-o sursă de venituri care i-ar fi aparținut în întregime și, în
vederea consolidării pozițiilor sale, ar fi dăruit marilor feudali clericali
sau laici ocne de sare și în anii anteriori primei mențiuni documentare
amintită mai sus. Or, documentele arată că acestea nu s-au făcut decît
începînd cu anul 1222 și sfîrșind cu 1313, perioadă de timp în care un
număr de cîteva ocne din Transilvania au fost dăruite sau reconfirmate
mănăstirilor și episcopiilor21, precum și diverselor instituții feudale22 că
rora regii Ungariei le solicitau ajutorul armat împotriva băștinașilor sau
agresorilor externi.
Din această perioadă datează și primul document 23 care menționează
că, după ce preluase pe seama vistieriei cu puțin timp mai înainte admi
nistrarea ocnelor de sare, regele avea dreptul să numească în fruntea lor
pe ori cine, înafară de „iudei, saracini și izmaieliți“.
Intr-o ultimă categorie de documente care delimitează în timp sfîrșitul eforturilor regalității de a prelua administrarea și exploatarea ocne
lor, donațiile de vamă sau alte venituri din sare către diverse instituții
feudale sau persoane particulare sînt mai numeroase și comunicate în ter
meni care nu lasă nici o îndoială că regele își atinsese scopul. Astfel,
pentru perioada anilor 1221—1643, documentele mai caracteristice cunos
20 Documente privind istoria României. Veacul XI, XII și XIII. C. Transilvania,
Vol. I (1075—1250), București, 1951, No. p. 183 — Andrei II, 1222, a. 7 mai.
21 Ibid., No. 287, pg. 334 — Bela IV, 1248, II, 23 — Gurghiu; Documente....
C. Transilvania, Veacul XIII (1251—1300), București, 1952, No. 139, pg. 142 — Ște
fan V, 1271, V, 1 — Buda; No. 197, pg. 182 — Ladislau IV, 1276, a. IX, 14; No. 198,
pg. 183 — Matei, voivodul Trans., 1276, IX, 14 — Alba-Iulia; No. 208, pg. 190 —
Ladislau IV, 1278;- No. 212, pg. 193 Paul, ban de Severin, 1278; No. 399, pg. 366 —
Andrei III, 1291, II, 22; Documente..., Veacul XIV, C. Transilvania, Vol. I (1301—
1320), București, 1953, No. 170, p. 205 — Carol Robert, 1313.
22 Documente... Veacul XI, XII si XIII. C. Transilvania, Vol. I. (1075—1250),
București, 1951, No. 130, p. 183 — Andrei II, 1222, a. V, 7; No. 134, p. 187 — Honoriu III, 1222, XII, 19 — Lateran; No. 285, pg. 329 — Bela IV, 1247, VI, 2 —
Alba Regală.
23 Ibid., No. 223, p. 265 — Andrei II, 1233, IX.
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cute pînă în prezent atestă 6 cazuri în care regele sau principii donează
vama în bolovani de sare24 și altele 9 cînd, pentru a răsplăti serviciile unor
particulari sau instituții, le dăruiește echivalentul în bani sau alte venituri
din producția ocnelor25, insă fără a mai menționa de astă dată că donația
este făcută din „jumătatea părții ce se cuvine regelui“.
Foarte semnificativ în sensul celor arătate mai sus trebuie considerat
și faptul că —■ spre deosebire de perioada anterioară — înscrisurile ema
nate din cancelariile curții după anii 1200—1222, asupra cărora vom mai
reveni pe parcurs, nu mai confirmă in nici un fel existența obișnuitei
cote-părți care se cuvenea vistieriei regale, ceea ce constituie încă o dovadă
că regele preluase administrarea și exploatarea ocnelor abia în prima
sau a doua decadă a sec. al XIII-lea, și nu putea, deci, impune un venit
pe care membrii obștiilor nu-1 mai aveau. Tăcerea acestor documente în
jurul „părții“ de sare „ce se cuvine regelui“ trebuie înțeleasă ca firească
din moment ce acesta devenise între timp stăpînul „de facto“ al unei surse
de venituri ce-i aparținea în exclusivitate și cu drepturi inviolabile.
Preluarea administrării și exploatării ocnelor pe seama regelui nu
a putut fi desăvîrșită fără o minuțioasă pregătire a condițiilor în care
trebuia să se desfășoare acest proces și fără a se oferi autohtonilor iluzia
că s-a ținut seama de străvechiul drept obștesc asupra terenurilor salifere
din hotarul satelor. Lipsa de pricepere a maghiarilor în probleme de mi
nerit precum și necesitatea consolidării autorității regale prin crearea unui
punct de sprijin în sînul unei mase de locuitori obligați față de rege a
determinat la sfîrșitul celei de a doua jumătăți a sec. al XII-lea așezarea
populațiilor de origină germană alături de băștinași, pe locurile unde
aceștia din urmă extrăgeau din timpuri străvechi sarea, aurul, argintul,
arama și fierul. Așezarea lor pe aceste locuri și deschiderea unor noi ex
ploatări a fost mult ușurată de asaltul general al feudalilor asupra liber
tăților țărănimii autohtone și de întinderea zăcămintelor care nu impunea
— cel puțin pentru început — uzurparea imediată a sătenilor din drep
turile pe care le mai aveau asupra ocnelor deschise pentru folosința obștii
lor. în afară de faptul că aceste „colonizări“ măreau randamentul exploa
24 Ibid., No. 121, p. 178 — Andrei II, 1221; No. 223, p. 265—268 — Andrei II,
1233, IX. Documente ... Veacul XIII. C. Transilvania, Vol. II (1251—1300), București,
1952, No. 431, p. 390 — Andrei III, 1292, VI, 22; Documente..., Veacul XIV,
C. Transilvania, Vol. I (1301—1320), București, 1953, No. 130, p. 180 — Carol Ro
bert, 1310, XII, 8; No. 210, p. 228 — loan, provincialul Augustinilor, 1315; A.O.B.,
No. 5/1555, XI, 30 — Gh. Hamvay de Gilău; A.O.B., No. 130/1643, VIII, 16 — Gh.
Rakoczi I.
"’Documente... Veacul XI, XII si XIII. C. Transilvania, Vol. I (1075—1250),
București, 1951, No. 220, p. 263 — Andrei II, 1232; No. 223, p. 265—268 Andrei II,
1233, IX; No. 242, p. 289 — Andrei II, 1205—1235; No. 246, p. 292 — Grigore IX, 1236,
II, 8 — Viterbo; No. 258, pg. 305 — Bela IV, 1238, I, 29; Documente... Veacul XIII.
C. Transilvania. Vol. II (1251—1300), București, 1952, No. 349, p. 309 — Ladislau IV
1289, după august 6; Documente... Veacul XIV. C. Transilvania, Vol. I (1301—
1320), București, 1953, No. 131, p. 181 — Carol Robert, 1310, XII, 8; A.O.D.,
No. 48/1468, XII, 27 — Matei Corvin, Buda; A.O.D., 1568, IV, 3 — Ioan (al Il-lea
Sig. Zapolya).
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tării și valorificării zăcămintelor, ele au oferit regilor posibilitatea foarte
comodă de a-și însuși pe deplin administrarea și valorificarea terenurilor
salifere, mai întîi prin „transferul“ tacit de la autohtoni la noii veniți,
și apoi prin răscumpărarea lor sub formă de ocne de la aceștia pe seama
vistieriei regale. Procesul „transferării administrației și exploatării ocne
lor de sare la „oaspeți“, și apoi de la aceștia pe seama casei regale, ne
este dezvăluit de un document26 prin care Andrei al III-lea, la cererea
locuitorilor din Ocna-Dej, reconfirmă și întărește privilegiile pierdute de
către „oaspeți“ precizînd că „toate acestea mai sus orînduite de noi, fuseră
date și hotărîte numiților oaspeți și de regele Bela și Ștefan, regi ai Un
gariei“. După ce enumeră o serie de privilegii juridice, printre care și
acela de a fi judecați de propriii lor juzi, documentul dezvăluie felul în
care regalitatea maghiară a intrat în stăpînirea terenurilor salifere și a
ocnelor: „de asemenea hotărîm ca numiții comiți ai cămării noastre să
fie obligați în fiecare an pînă la sărbătoarea sf. loan Botezătorul să răs
cumpere de la zișii oaspeți ai noștri orice ocnă de sare, pe prețul de
7 mărci după evaluare și tot astfel de la sărbătoarea sf. loan Botezătorul
pînă la sărbătoarea sf. Martin, să răscumpere orice ocnă de sare pentru
suma de 7 mărci, după evaluare“.
Interpretarea justă a documentului arată că după ce au fost așezați
pe teritoriile obștiilor și au deschis noi exploatări, „oaspeții“ au fost siliți
să le cedeze vistieriei regale pentru suma de 7 mărci în fiecare an. Impor
tanța exploatării și tranzacțiilor cu sare ne face să credem că fragmentul
privitor la obligația comiților cămării de a „răscumpăra“ orice ocnă de sare
a fost impus de către regii maghiari tocmai în scopul amintit mai sus și
că el era de natură să nu convină „oaspeților“. De altfel, drept compen
sație în schimbul acestui aranjament, pasajul imediat următor arată că
— pe lîngă alte privilegii — oaspeții l-au primit și pe acela ca „trei zile
înainte de sărbătoarea sf. Martin și de asemenea alte trei zile după această
sărbătoare, afară dacă acestea sînt zile nelucrătoare, oaspeții să aibă slo
bodă voie a tăia sare pentru ei în ocna noastră, fără a da dijmă sau altă
dare, astfel că nici voievodul, nici cornițele de Szolnok al acestuia să nu
cuteze să supere pe numiții noștri oaspeți pentru această sare cînd o vor
scoate la vînzare“.
Privită prin optica documentelor existente, așezarea oaspeților pe
locul zăcămintelor de la Dej și Ocna-Dej apare doar ca o simplă măsură
luată de regalitate în vederea consolidării propriilor sale poziții prin in
tensificarea exploatării zăcămintelor pe seama vistieriei și nu o „colo
nizare“ în accepțiunea restrînsă a cuvîntului. Dată fiind originea migratorie din care rezultă în mod firesc pînă tîrziu lipsa de pricepere a maghia
rilor în probleme miniere, așezarea „oaspeților“ aproximativ în același
timp tocmai pe locul celor mai importante zăcăminte la Baia Mare, Rodna,
26 Documente... Veacul XIII. C. Transilvania. Vol. II (1251—1300), București,
1952, No. 390, p. 354 — Andrei III, 1291, I, 6.
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Dej, Turda, Abrud și Zlatna27 nu ar fi fost posibilă fără existența unei
tradiții locale de minerit, singura în măsură să atragă atenția unor cuce
ritori neexperimentați asupra bogățiilor subsolului regiunilor respective
încă din primele timpuri ale venirii lor în Transilvania28. Nivelul general
redus al dezvoltării tehnicii miniere din perioada sec. XI—XIV exclude și
posibilitatea ca aceste „colonizări“ să fie puse pe seama rezultatelor acti
vității de prospectare a „oaspeților“ care, de altfel, au fost aduși din țările
lor de baștină și așezați direct în regiunile mai sus amintite, fără a mai
avea — deci —■ timpul fizic necesar pentru o asemenea îndeletnicire.
Deși nu atît de perfecționată pentru a facilita descoperirea acestor
zăcăminte în răstimpul foarte scurt dintre chemarea și așezarea oaspeți
lor pe locurile mai sus amintite, tehnica minieră a noilor veniți era mai
avansată decît aceea a băștinașilor care foloseau — probabil — mai mult
exploatările de suprafață. Rezultatele aplicării acestei tehnici pot fi apre
ciate în lumina faptului că la Ocna-Dejului, într-un interval de 600 de ani
(1242—1872), s-a tăiat în cîteva zeci de ocne un strat de sare evaluat de
specialiști la cîteva zeci de mii de m.p.29
în acest timp, sarea de la Ocna-Dej a fost exploatată pe teritoriul dea
lului Rompaș (Cabdic) și a vetrei actualei așezări în mai multe saline a
căror urme au aspectul caracteristic al craterelor vulcanice de formă ro
tundă sau ovală, în diametru de 60—80 m, cu marginile înălțate și fundul
neted format din pămînt mocirlos rezultat din inundații și prăbușirea cir
culară a pereților pe diametrul fundului (fig. 1 — urmă de salină veche).
Din aspectul deosebit de caracteristic al acestor urme, rezultă că „oaspe
ții“ au adus cu ei tehnica mai perfecționată a exploatărilor în formă de
con, clopot sau butelie, care •— deși necesita investiții substanțiale — avea
marele avantaj că tăierea sării nu era limitată în timp de apropierea pere
ților spre fundul ocnei, cum se întîmpla la exploatările de suprafață ale
localnicilor.
Pentru prima fază a lucrărilor de deschidere a unei exploatări în for
mă de „clopot“ sau „butelie“, era necesar un mare număr de lucrători
care trebuiau să înlăture stratul steril și să sape puțurile în stînca de
sare pînă la adîncimea potrivită pentru o lărgire progresivă a circumfe27 Daicoviciu, C., Pascu, St., etc., op. cit., p. 116.
28 „Atunci tata Ogmand, iscoada lui Tuhutum, ocolind după năravul vulpii, a
ispitit vrednicia și bunătatea țării și pe locuitorii ei..., i-a plăcut peste măsură
și s-a întors la domnul său... i-a vorbit domnului său despre bunătatea acelei
țări..., și că din nisipul acelora se culege aur și aurul acelei țări ar fi foarte bun,
și că acolo s-ar scoate sare și materii sărate“ —- Anonymus, Faptele ungurilor, XXV,
cf. Pascu, St. și Hanga, V., Crestomație pentru studiul istoriei statului și dreptului
R.P.R., II, Feudalismul, I, București, Ed. Științifică, 1958, p. 69, No. 73.; „Dicitur
autem regnum illud hungarice Erdelw, quod irrigatur plurimis fluviis, in quarum
arenis aurum colligitur, et aurum terre illius optimum est“ — Chron, pict. Vind.,
XXXVII, cf. Popa—Lisseanu, Românii în izvoarele istorice medievale, București,
1939, p. 229.
22 Rheinhardt, V., etc., op. cit., p. 24.
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Fig. 1. — Urmă de salină veche pe dealul Rompaș (Cabdic).

rinței. Documentele30 care menționează existența acestei categorii, nu pre
cizează dacă lucrătorii folosiți la săpături erau specializați sau proveniau
din rîndul unor oameni cu diverse profesii. în primul dintre aceste docu
mente care datează din anul 1262, se arată doar că — potrivit înțelegerii
dintre Ștefan, ducele Transilvaniei, și Bela IV, regele Ungariei — jumă
tate din „oamenii numiți săpători de sare („populi, qui salifossores vocantur“) vor ține“ de slujbașul primului, iar cealaltă jumătate de slujbașul
■celui de al doilea, fără a preciza, însă, proveniența lor, sau — ceace este
mai important —■ durata lucrărilor necesare pentru deschiderea unei ocne.
Date precise despre durata acestor lucrări nu avem decît după 373 de
ani cînd principele Gheorghe Râkoczy I scria de la Gherla magistratului de
Bistrița cerîndu-i să trimită la Cojocna un număr de 50 de oameni pe
timp de două săptămîni pentru a ajuta la deschiderea unei noi ocne, în
locul celei mari a cărei gură este gata să se surpe31. Referindu-se la scri
soarea lui Gheorghe Râkoczy I, în ziua următoare, Ștefan Erdely — cămărașul de Cojocna, — scrie și el magistratului de Bistrița arătînd că pentru
30 Documente ... Veacul XIII. C. Transilvania, Vol. II (1251—1300), București.
1952, No. 39, p. 46 — Ștefan, ducele Transilvaniei, 1262, XII, 5 — Poroszlo; A.O.B.
No. 126/1635, VII, 11 — Gh. Rakoczi si A.O.B. No. 129/1635, VII, 12 — Ștefan Erdély.
31 A.O.B., No. 126/1635, VII, li.
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lucrările amintite îi sînt necesari 50 de oameni cu sape și frînghii de ridi
cat pe timp de două săptămîni, sau 100 pe timp de o săptămînă32. Numă
rul de oameni cerut pentru lucrările din prima fază a deschiderii unei
ocne indică în mod sigur că pentru aceasta era necesară o cantitate de
muncă apreciată la cîteva mii de ore total. Afirmația nu va părea exa
gerată dacă se are în vedere mai întîi faptul că tehnica minieră a epocii
avea un nivel general redus, și apoi cantitatea lucrărilor care trebuiau
executate.
în primul rînd trebuia înlăturat stratul steril a cărui grosime varia
de la zăcămînt la zăcămînt, apoi săpate în masivul de sare pînă la adîncimea cerută 2—3 puțuri din care două serveau pentru extracția sării și
transportul materialelor, iar celălalt pentru aeraj și circulația lucrătorilor.
Urmele arheologice și diversele documente privitoare la sarea de la OcnaDej arată fără putință de tăgadă că și aici — la fel cu alte masive de unde
avem descrieri destul de precise33 — lucrările se desfășurau în modul amin
tit mai sus. Din păcate, informații mai detaliate despre felul în care se
desfășurau lucrările la Ocna-Dej încă nu s-au descoperit, dar pe baza
nivelului general al tehnicii miniere și analogiilor cu alte regiuni salifere,
putem presupune că la deschiderea unei ocne se executau peste tot ace
leași operații. în lipsa descrierilor contemporane despre mersul lucrărilor
la Ocna-Dej, credem că pot fi folositoare unele informații după docu
mente medievale din Țara Românească citate la Broșteanu34.
După ce arată că „săpătorii de sare“ erau împărțiți în două echipe
care începeau lucrările concomitent la ambele puțuri dintre care unul
servea și ca „răsuflătoare“, autorul citat menționează că laturile lor aveau
lungimea cuprinsă între 1—1,5 stînjeni și erau situate la o depărtare de
cca. 3 stînjeni unul de altul35. Odată cu săpătura în pămînt, lucrătorii
armau pereții puțurilor cu bîrne pe care Broșteanu le numește „ghizdele,
cu deosebire că ele sînt mai bine închegate și făcute din bîrne mari în
patru muchii“36. Adîncirea și armarea progresivă a pereților puțurilor cu
traverse cioplite continua pînă la 18—20 m în adîncimea zăcămîntului,
apoi echipele înaintau cu săpătura una spre alta pentru a forma „cerul“
sau „bolta“ ocnei37.
Din observațiile unei comisii de specialiști care în anul 1934 a făcut
cercetări asupra cauzelor alunecărilor de teren pe locul unei exploatări
medievale din panta dealului Rompaș (Cabdic) de la Dej38, s-a constatat
32 A.O.B., No., 129/1635, VII, 12.
33 Sultzer, F. I., Geschichte des transalpinischen Daciens das ist: der Walachei
und Moldau, 1781—1782, cf. Broșteanu, C., Salinele noastre, București, 1901, pg. 139.
34 Salinele noastre, București, 1901, p. 250.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
33 Informația tov. inginer pensionar Augustin Olariu, fost director al Saline
lor Ocna-Dej, care a făcut parte din comisie.
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că și aici armătura puțurilor era formată din bîrne de stejar39 cioplite în
patru fețe, cu capetele tăiate în „coadă de rîndunică“ pentru a se îmbuca
mai bine una în alta și fixate din loc în loc în stînca de sare. Constatările
de pe teren ale comisiei amintite sînt confirmate de existența unui număr
de 9 documente datate între anii 1572 și 179140 prin care diverse cămări
de sare sau oficialități din Transilvania se adresează mai cu seamă magistraților de Bistrița pentru a le trimite lemnăria necesară armăturii și
altor instalații tehnice de pe lîngă ocne. Unul dintre documentele cele
mai caracteristice din perioada sus menționată41 arată că datorită stării
în care se găseau ocnele vechi de la Turda, era necesar să se deschidă
una nouă pentru care trebuiau 1000 de stîlpi de ocnă sau „garda fa“ —
cum sînt numiți în scrisoarea cămărașului către judele orașului Bistrița.
Cunoscînd faptul că salinele medievale aveau o formă conică cu deschi
derea mai largă amplasată în adîncimea zăcămîntului și că datorită aces
teia ele erau expuse surpării pereților spre centrul fundului, se poate trage
concluzia că cei 1000 de stîlpi amintiți în document serveau numai la
consolidarea și armarea puțurilor în scopul prevenirii presiunilor laterale.
Pe de altă parte, rugămintea cămărașului de Turda ca acești stîlpi să fie
în prealabil ciopliți și să aibă dimensiunile pe care i le va da aducătorul
scrisorii arată — în primul rînd — că la lucrările de deschidere ale ocne
lor, în afara celor 50 sau 100 de „săpători de sare“, participau și lemnarii,
și — în al doilea rînd — că dimensiunile puțurilor puteau fi stabilite în
funcție de anumiți factori variabili. După cum dovedește un alt document42
prin care Ștefan Korosbânyai, cămărașul de la Sic, cere judelui de Bistrița
patru stîlpi de lemn din pădurea Lechința necesari pentru ocnă, armă
tura puțurilor era consolidată la colțuri cu piloni speciali.
Armarea puțurilor pe toată adîncimea lor cu traverse bine îmbucate
la capete nu era singura încercare de prevenire a surpărilor care puteau
fi provocate, în egală măsură, și de existența unor condiții de zăcămînt
specifice cum ar fi pînza de apă subterană sau infiltrațiile de la supra
față pe lîngă armătură. Cercetările aceleiași comisii au stabilit că pentru
prevenirea infiltrațiilor de suprafață, în spatele armăturii de lemn, „oas
peții“ de la Ocna-Dejului bătuceau un strat gros de 20—30 cm de argilă
amestecată cu o substanță grasă a cărei natură n-a putut fi stabilită
39 în surpătură s-au descoperit numeroase fragmente de bîrne din lemn de
stejar.
40 A.O.B., No. 28/1572, III, 31 — Cristofor Kerestury, cămăraș de Dej; A.O.B.,
No. 39/1572, V,' 6 — Cristofor Kerestury; A.O.B., No. 57/1645, VI, 29 — Stefan Bardi,
cămăraș de Turda; A.O.B., No. 34/1646, III, 19 —■ Gh. Rakoczi I; A.O.B., No. 37/1646,
III, 23 — Gh. Rakoczi I; A.O.B., No. 45/1646, p. IV, 5 — magistratul orașului Bis
trița; A.O.B., No. 175/1646, XI, 7 — Ștefan Korosbânyai, cămăraș, de Sic; A.O.B.,
No. 96/1601, V, 13 — Petru Eradony, cămăraș de Dej și A.O.D., No. 481/1791, IX, 14
— Guberniul transilvan.
41 A.O.B., No. 57/1645, VI, 29 — Stefan Bardi, cămăraș de Turda.
42 A.O.B., No. 175/1646, XI, 7.
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prin analizele făcute în laboratoarele fabricii de ciment „Trasia“ din Dej43.
Măsura de precauție — după cîte s-a constatat aceeași la toate salinele a
căror urme s-au păstrat pe dealul Rompaș — denotă o experiență cîștigată în urma contactului permanent cu localnicii care cunoșteau din tim
puri străvechi condițiile de zăcămînt ale masivului.
Exploatarea propriuzisă începea abia după ce puțurile și armătura lor
atingeau adîncimea de 18—20 m și se forma „cerul“ sau „bolta“ ocnei
în scopul obținerii unei spațiu mai mare pentru mișcarea nestînjenită a
lucrătorilor. Formarea acestui spațiu marca sfîrșitul primei etape a lucră
rilor de valorificare a zăcămîntului, iar locul „săpătorilor“ era luat de „tă
ietorii de sare“ —■ categorie de lucrători specializați proveniți fie din rîndul „oaspeților“, fie din acela al băștinașilor. în cel mai vechi dintre docu
mentele44 care menționează existența lor, se prevede că „tăietorii de sare
(„salium incisores“) vor fi „tocmiți pe cheltuiala“ părților contractante,
ceeace constituie — de asemenea — o altă dovadă concludentă că rega
litatea preluase de la localnici administrarea și exploatarea salinelor avînd
de acum dreptul să angajeze și obligația de a-i plăti după munca prestată.
Munca acestor lucrători începea cu lărgirea și adîncirea în masiv a ceru
lui sau boitei după un profil care amintea pe acela al clopotului, al unui
con cu deschiderea mai largă în jos, sau al unei butelii (fig. 2).
La tăierea sării în salinele de acest tip exista o limită de adîncimecare nu putea fi depășită din cauza rezistenței reduse a stratului la for
mele de ocne amintite dar, mai ales, din cauza greutăților întîmpinate la.
scosul bolovanilor spre suprafață de la o asemenea adîncime. La salinele
de la Ocna-Dej adîncimea varia — după cum s-a spus în funcție de aceste
elemente — între 30 și 80 de stînjeni (60—160 m). Astfel, „Ocna mică“
deschisă în anul 1746 și exploatată timp de 26 de ani, a avut o adîncime
de 30 de stînjeni45. Ocnele „Iosif“ și „Holdvilâg“ deschise în 1768 au fost
închise în anul 1785 la o adîncime de 40 de stînjeni46, iar „Ciciri“ părăsită
în 1754 la adîncimea de 70 de stînjeni47. Cea mai mare adîncime la OcnaDej a fost atinsă în „Ocna mare“ părăsită din cauza inundației în anul
1773 la 80 de stînjeni48.
„Tăietorii de sare“ sau „ciocănașii“ — cum mai erau numiți acești
lucrători pe la mijlocul sec. trecut49 cînd sarea se extrăgea încă după
'*•' Specialiștii de la „Trasia“ vroiau să folosească argilele descoperite pe locul
salinelor medievale la un amestec necesar fabricării cărămizilor refractare. Cum
analizele chimice au identificat un procent prea mare de grăsimi în argile, s-a
renunțat la această ideie. Informația tov. ing. Augustin Olariu căruia îi mulțumim
și pe această cale.
44 Documente... Veacul XIII. C. Transilvania. Vol. II (1251—1300), București,
1952, No. 39, pg. 46 — Ștefan, ducele Transilvaniei, 1262, XII, 5 — Poroszlô.
4i> Kâdâr Jdzsef, Szolnok—Dobokavărmegye monographiăja, III, Deés, (Dej),
1900, p. 228.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Informația tov. Alexandru Pop — 66 de ani — miner pensionar la Ocna-Dej.
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procedeie străvechi — aveau la dispoziția lor un număr relativ redus de
unelte a căror întrebuințare cerea eforturi fizice deosebite. Principala
unealtă a tăietorilor de sare era „ciocanul de bătut făgașe“ (fig. 3) format
dintr-un fier în lungime de 21 cm care la o margine avea o „gură“
călită și ascuțită pe tocilă, iar la cealaltă, un vîrf de formă piramidală.
Ciocanul avea o coadă de lemn elastic de măr gutui în lungime de 34 cm,
terminată cu un capăt cioplit dintr-o bucată de lemn lungă de 12 cm
și învelită în sfoară pentru a putea fi ținut mai bine în mînă. Unealta
era folosită pentru a se „bate făgașele“ adînci de 10 cm care delimitau
în stînca de sare suprafața bolovanului mare —■ „brazdă“, „pod“, „tulcău“

Fig. 3. — Ciocan de „bătut făgașe”.
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sau „sămăitaș“50 —■ ce trebuia desprins. După amintirile celor doi mineri
pensionari, la Ocna-Dej aceste banchize sau „brazde“ aveau în general
lungimea de 3—4 m, lățimea de 1—1,5 m și grosimea de la 0,3 la 0,5 m
(fig- 4), cu mici variațiuni impuse de numărul tăietorilor de sare prezenți la lucru sau de clivajul zăcămîntului. în „făgașul“ tăiat la baza
feței libere a brazdei se introduceau cîte trei pene sau „picoane“ de oțel
(fig. 5) în fiecare din cele 10—20 găuri făcute cu vîrful ascuțit al cioca
nului la o distanță de 10 cm una de alta. O echipă de lucrători, cu baroase
obișnuite în greutate de cîte 5 kg, urcată pe bloc bătea, apoi, în mod rit
mic cite 2—3 pene din mijloc, mai întîi lent, apoi din ce în ce mai
puternic pînă cînd brazda se desprindea de masiv cu un sunet caracte
ristic a cărui tonalitate joasă sau înaltă indica ruptura pe „făgașe“ sau
în alte direcții. După desprinderea brazdei de masiv, în aproape fiecare
din găurile în care au fost bătute „picoanele“ se introduceau capetele
îndoite în formă de bot de talpă de sanie al unor „rude“ de metal în lun
gime de 2 m și greutate de 50 kg cu ajutorul cărora tăietorii de sare
ridicau „brazda“ pregătindu-se, astfel, pentru operația următoare. Trei
sau patru dintre rudele folosite la ridicarea brazdei erau împinse mult
înăuntru sub ea pentru a o ținea ridicată fără eforturi fizice în plus, apoi
tăietorii de sare tăiau pe suprafața ei alte făgașe pentru a o împărți în
60 Informația tov. Lukăcs Francise, 60 de ani, și Alexandru Pop.
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Fig. 5. — Schema amplasării „picoanelor” în făgașe”.

Fig. 6. — Schema împărțirii brazdei în suprafețe egale prin făgașe.

bucăți aproximativ egale (fig. 6). Pentru crăparea brazdei în porțiuni
mai mici, pe sensul lățimii, în „făgașe“ se făceau cîte două găuri în care
se băteau picoanele după același procedeu ca mai înainte. Porțiunea astfel
rezultată, era ruptă apoi în fragmente mai mici prin tăierea altor „făgașe“
perpendiculare pe latura mai lungă (v. fig. 6).
în timpuri mai vechi, bolovanii rezultați din fărâmițarea brazdelor
nu erau cîntăriți ci socotiți fiecare la o greutate convențională de cca.
40—50 kg. După ce administrația ocnelor a fost mai bine pusă la punct,
bolovanii de sare au început să fie cîntăriți de către o categorie specială
de lucrători cu ajutorul unor balanțe (fig. 7), din care se păstrează un
exemplar la Muzeul raional din Dej. Operația amintită este confirmată
documentar în anul 1638 cînd Mihail Erdeös, cămărașul din Dej, scrie
judelui primar de Bistrița51 anunțîndu-1 că trimite pe diacul Francise
— măsurător de sare, „maglaș“ — după o frînghie de macara împletită
din 34 de fire și lungă de 40 de stînjeni.
51 A.O.B., No. 116/1638, IV, 24.

26 —Anuarul

Muzeului etnografic
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Fig. 7. — Balanță pentru cîntărit bolovanii de sare.

Odată cu spargerea brazdei în fragmente de greutate și dimensiuni
aproximativ egale, munca tăietorilor de sare înceta, iar bolovanii erau
cărați spre centrul ocnei de către o altă categorie de lucrători cunoscuți la Ocna-Dejului pînă tîrziu sub numele de „mileri din lontru“52.
Munca tăietorilor de sare în toate ocnele timpului era deosebit de
grea și comporta numeroase pericole. Incepînd de la coborîrea în subteran
pe scări de frînghie cu fustei de lemn sau în cutia macaralei acționată
de cai53, și pînă la desprinderea brazdelor la o lumină mai mult decît insu
ficientă, tăietorii de sare erau în permanență expuși tuturor accidentelor
de muncă posibile. Iluminatul ocnelor era făcut cu „ștearțuri“ (fig. 8) pe
care tăietorii de sare puteau să le umple în fiecare zi de tîrg săptămînal
cînd primeau liber pînă la orele 1254.
Pentru munca efectuată, tăietorii de sare primeau o plată — în bani
sau produse alimentare ■—■ mai bună decît a altor categorii de lucrători.
Folosind un termen modern, s-ar putea spune că salarizarea lor a fost
reglementată prin dispoziții precise și categorice încă din primele tim
puri de după perioada în care regalitatea a preluat de la populația lo
cală administrația și exploatarea ocnelor. Cel mai vechi dintre documen
tele care menționează că tăietorii de sare primeau o plată a cărei natură
nu era precizată, este înțelegerea dintre Ștefan — ducele Transilvaniei —
și Bela IV55 din anul 1262. Abia după 29 de ani, un alt document56 pre
cizează obligația cămării de la Dej de a plăti „tăietorilor sau cioplito
rilor de sare din Ocna-Dejului pentru fiecare sută de bolovani de sare
patru pondere în dinari dintre cei ce umblă în Transilvania“. Documen
tele de mai tîrziu arată că, în afară de plata în bani, tăietorii de sare mai
52 Informația tov. Lukăcs Francise.
53 Sultzer, Fr. I., op. cit., cf. Broșteanu, C., op, cit., p. 139.
54 A.O.D., No. 23/1774, XII, 15 — Guberniul transilvan, Sibiu.
55 Documente... Veacul XIII. C. Transilvania, Vol. II (1251—1300), București,
1952, No. 39, p. 46 — 1262, XII, 5 — Poroszlö.
58 Ibid., No. 390, p. 354 — Andrei III, 1291, I. 6.
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Fig. 8. — „Ștearț” pentru iluminat în interiorul ocnelor.

primeau postav și fier57 sau îmbrăcăminte de postav cu ocazia sărbătorii
Petru și Pavel de la 29 iunie58.
Pentru transportul spre punctul din interiorul ocnei unde cobora cu
tia mecanismului de extracție la suprafață, „milerii din lontru“ foloseau
„căruțe“ în lungime de 1,18 m, cu o roată de lemn cu raf de fier în dia
metru de 23 cm (fig. 9), pe care încărcau cîte unu,l sau doi bolovani
de sare.
Documentele transilvănene nu precizează numărul bolovanilor care
puteau fi scoși într-un singur circuit al cutiei, dar la salinele din Moldova
și Valahia unde se folosea același tip de macara, știm că erau necesare
10—15 minute pentru a scoate la suprafață cîte patru bolovani odată59.
La salinele medievale din Transilvania •— inclusiv Ocna-Dej — mecanis
mul pentru scoaterea bolovanilor la suprafață cuprindea două categorii
stabilite și folosite în funcție de adîncimea de la care trebuia extrasă
sarea tăiată. In prima fază a lucrărilor de deschidere a unei noi exploa
tări —■ în speță săpătura de la suprafața masivului pînă la cerul sau bolta
67 A.O.D., No. 27/1427, III, 18 — Sigismund, Brasov.
58 A.O.D., No., 342/1613, V, I — S. (Bathory), Sibiu.
89 Broșteanu, C., op. cit., p. 252.
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Fig. 9. — „Căruță” pentru transportul bolovanilor în interiorul ocnei

ocnei — se folosea un sistem de extracție format dintr-un scripet simplu
și o frînghie mai subțire de capătul căreia era legată o „punte“ de lemn
(fig. 10) în lungime de 0,63 m și lățime de 0,46 m, cu patru cîrlige de
fier la colțuri, pe care se încărcau cîte doi bolovani, deci cca. 80—100 kg.
Ipoteza noastră este confirmată de concluziile aceleiași comisii care în
surpătura din anul 1934 de pe dealul Rompaș a descoperit, alături de
resturi din armătură, o roată de scripet din lemn60. Pe de altă parte, un
număr de 14 scrisori și documente61 ale diverselor personalități intere
sate direct în exploatările de sare menționează că frînghierii din Bistrița
au confecționat pentru macaralele ocnelor din Transilvania mai multe zeci
de odgoane speciale — „geppel Seiller“62 — în lungime de 60—360 stînjeni, dar numai într-un singur caz unul lung de 40 stînjeni63, după co
manda cămării de sare de la Dej. Din aceasta rezultă că al doilea sistem
de extracție — macaraua sau crivacul cu odgoane speciale numită aici
„/cepei“64 — sau „geppel“ era folosit începînd cu adîncimea de 40 m, cu
alte cuvinte numai după ce tăierea sării înainta spre interiorul masivului
cu cca. 20 m de la bolta sau cerul ocnei.
60 Informația tov. ing. Augustin Olariu.
61 A.O.B., No., 32/1615, VII, 31 — Ștefan Bethlen; A.O.B., No. 33/1615, VIII, 6
— G. Bethlen; A.O.B., No. 34/1615, VIII, 9 — Augustin Desy; A.O.B., No. 40/1620,
V, 24 — St. Budy de Beölse; A.O.B., No. 37/1623, V, 2 — St. Vasarhely; A.O.B.,
No. 138/1627, IX, 10 — Ioan Bonczhiday; A.O.B., No. 15/1628, II, 23 — loan Tholdalagi; A.O.B., No. 89/1629, V, 27 — St. Bethlen; A.O.B., No. 94/1629, VI, 1 — Grigore
Felseö Banyay; A.O.B., No. 116/1638, IV, 24 — Mihail Erdeös; A.O.B., No. 172/1638,
VI, 17 — Andrei Alvinczy; A.O.B., No. 250/1640, IV, 7 — magistratul orașului Bis
trița; A.O.B., No. 251/1642, X, 1 — magistratul oraș Bistrița; A.O.B., No. 172/1643,
IX, 10 — magistrat oraș Bistrița.
62 A.O.B., No., 172/1643, IX, 10 — magistrat oraș Bistrița.
63 A.O.B., No. 116/1638, IV 24 — Mihail Erdeös. '
64 A.O.B., No. 47/1642, IV, 13 —■ Petru Senas de Bale.
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Fig. 10. — „Punte” pentru ridicat bolovanii de sare la suprafață.

Al doilea sistem de extracție la suprafață folosit la Ocna-Dej ca și la
salinele de același tip din alte regiuni ale patriei noastre65, consta dintr-o
clădire de bîrne de stejar în centrul căreia se amplasa tamburul macaralei
format dintr-o grindă mare cu capătul de jos prins pe un postament și
cel de sus fixat printr-un dispozitiv în cheia bolții construcției (fig. 11).
Spre capătul de sus al tamburului se afla o porțiune mai groasă, de forma
unei roți, pe care se înfășură și desfășura frînghia, iar jos, spre podea
se afla o bîrnă groasă de capetele căreia erau prinse cîte două cîrlige de
fier. Frînghia pleca de la roata tamburului prin două orificii tăiate în
acoperișul construcției spre gurile puțurilor la marginile cărora se gă
seau alte două roți de lemn care serveau la îndreptarea și sprijinirea ei
în circuitul spre adîncurile ocnei. Macaraua sau „crivacul“ care, după
amintirile unui pensionar de la Ocna-Dej, putea fi amplasată și într-o
„viglă“ tăiată în masivul de sare în apropierea puțurilor66, era acționată
05 Stamatiu, M., Monografia salinei Slănic, București, 1942, p. 46 — fig.
“ Alexandru Pop, 66 ani, miner pensionar la Ocna-Dej.
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Fig. 11. — Reconstituirea , .crivacului” (după M. Stamatiu,).

de patru cai care trăgeau de bîrna de jos învîrtindu-se pe o suprafață
numită „chipele“67, probabil de la germanul „kepel“68 în documentele
vremii.
După cum s-a amintit mai sus, macaraua propriu zisă și clădirea
care o adăpostea, erau construite din lemn și în acest sens stau dovadă
numeroasele resturi lemnoase apărute în surpăturile salinelor vechi. Măr
turiile arheologice sînt confirmate, pe de altă parte, de existența cîtorva
documente în care diverși cămărași de sare arată necesarul de materiale
pentru construcția macaralei. Astfel, Petru Eradony — cămărașul din
Dej — scrie69 lui loan Budaky, jude primar de Bistrița, că fiind obligat
să deschidă din porunca principelui o nouă ocnă în hotarul comunei, a
început să cioplească lemnele necesare pentru macara și îl roagă să-i
trimită 10.000 de șindrile pentru acoperiș. Din document aflăm, în primul
rînd, că această clădire era construită din lemn, și că — ținînd seamă de
numărul șindrilelor cerute — ea trebuie să fi fost de dimensiuni foarte
07 Ibid.
68 Vezi mai sus nota no. 64.
69 A.O.B., No. 96/1601, V, 13 — Petru Eradony, Dej.
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mari, ceea ce ne permite să tragem o concluzie similară pentru dimen
siunile macaralei propriu zise. Interesant și din alte puncte de vedere,
este și un al doilea document70 prin care Ștefan Alvinczi — cămăraș de
Dej — scrie lui Martin Schwlcz — jude de Bistrița — arătîndu-i că a
primit scrisoarea prin care îl anunță că au fost transportate pînă la Mocod
cele 20.000 de șindrile necesare pentru repararea caselor, a celor patru
ocne și a macaralei. în acest document, Ștefan Alvinczi scrie judelui de
Bistrița că ar mai avea nevoie de încă 25.000 bucăți de șindrilă, însă fără
a menționa — din păcate — la ce-i erau necesare. în afară de faptul că
acest document confirmă conținutul celui dintîi privitor la clădirea și
acoperișul care adăposteau macaraua, el mai arată că în anul 1651, la
Ocna-Dej, sarea se exploata în patru ocne în jurul cărora erau ampla
sate diverse clădiri printre care și case de locuit.
Dimensiunile macaralei impuse de forma ocnelor necesitau odgoane
speciale, de mari dimensiuni, confecționate — după cum arată documen
tele vremii — de breasla frînghierilor de origină germană sau cehă din
Bistrița. Pentru a rezista solicitărilor și tracțiunilor necontenite, aceste
odgoane speciale trebuiau să fie împletite — cele mai groase — din cîte
20071 și 30072, sau 34 și 6 473 de sfori de „cînepă bună“74 la cele mai
subțiri, înmuiate în seu de calitate de asemenea bună75, procurat fie de
către cămările de sare, fie de frînghierii bistrițeni de la măcelarii din
oraș. Cantitatea de seu folosită la confecționarea odgoanelor varia după
numărul și lungimea sforilor, sau după indicațiile cămărașilor care cereau
—■ de obicei — ca acestea să fie împletite cu seu cît mai „mult și mai
bun“ pentru a nu se zdrențui. Din documente știm că pentru confec
ționarea unei frînghii în lungime de 150 de stînjeni erau necesare 6 măji
de seu care costau 42 de florini76, sau 9 măji și 53 de funți în preț de
61 florini și 50 dinari pentru una de 330 stînjeni77.
Lungimile comandate la frînghierii din Bistrița precum și precizarea
unui document contemporan78, arată că odgoanele — care uneori trebuiau
transportate cu cîte 8 cai79 — erau răsucite pe roata tamburului în așa
70 A.O.B., No. 65/1651, VIII, 4 — St. Alvinczi, Dej.
71A.O.B., No. 34/1615, VIII, 9 — Augustin Desy, Maramureș.
72 A.O.B., No. 138/1627, IX, 10 — loan Boncziday, Turda.
73 A.O.B., No. 116/1638, IV, 24 — Mihail Erdeös, Dej.
74 A.O.B., No. 37/1623, V, 2 — St. Vasarhely’, Bona; A.O.B., No. 67/1635, VIII, 15
— Mihail Thury, Cojocna; A.O.B., No. 172/1638, VI, 17 — Andrei Alvinczi, Turda.
75 A.O.B., No. 56/1570 ,V, 31 — Martin Literatus, Dej; A.O.B., No. 38/1575,
VI, 17 — Toma Zygethy, Rona; A.O.B., No. 37/1623, V, 2 — St. Vasarhely, Rona:
A.O.B., No. 89/1629, V, 27 — St. Bethlen, Vîrghis; A.O.B., No. 197/1629, XI, 7 —
Gh. Thorday, Dej; A.O.B., No. 231/1628, VIII, 6 — Gaspar Ujfalui, Turda.
76 A.O.B., No. 250/1640, IV, 7 — magistrat oraș Bistrița.
77 A.O.B., No. 251/1642, X, 1 — magistrat oraș Bistrița.
78 A.O.B., No. 40/1620, V, 24 — St. Budy de Beölse, Maramureș: „80 stînjeni
de fiecare parte“.
79 A.O.B., No. 66/1635, IV, 12 — Mihail Geöde, Sighet.
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fel ca cele două jumătăți rămase să aibă lungimi egale80. De capetele jumă
tăților odgonului atîrnau doi saci din piele în care se încărcau la început
bolovanii, iar mai tîrziu și sarea măruntă rezultată din fragmentarea
brazdelor sau chiar slatina. Mărturii arheologice despre întrebuințarea
pieilor la extracția sării nu s-au descoperit pînă în prezent; există însă
cîteva documente care atestă folosirea lor în scopul amintit. în primul
dintre aceste documente81, Martin Literatus — cămăraș de Dej — îl roagă
pe Gaspar Zechij, jude primar, să îngăduie cumpărarea la Bistrița a piei
lor necesare pentru saci la ocne. într-o scrisoare de la Deva82, principele
Gh. Râkoczy I poruncește magistratului de Bistrița să livreze la cererea
cămării din Dej un număr de 25 de piei — „malha beör“ ■— pentru
povară. După trei săptămîni83 cămărașul de la Dej scrie judelui primar
de Bistrița — Andrei Vegh — că urmînd porunca principelui, trimite
pe omul său cu treizeci de florini și o căruță pentru a cumpăra 25 de
piei de bou și vacă necesare exploatărilor de la Ocna-Dej. Mențiunile
documentare despre folosirea acestora la extracția sării sînt confirmate
de amintirile cîtorva mineri pensionari de la Ocna-Dej84 care au aflat
de la bunicii și părinții lor că în secolul trecut slatina era extrasă cu maca
raua în saci de piele.
După cum reiese din documentele timpului85 și amintirile bătrînilor
de la Ocna-Dej86 macaraua ocnelor era acționată de patru cai a căror
șleauri erau prinse în cîrligele de la capătul grinzii de jos a tamburului.
După ce sacul de piele din fundul ocnei era încărcat cu doi bolovani de
sare, macaragiul — sau „gepless“ în documentele vremii87 — pornea caii
care răsuceau tamburul aducînd sacul plin spre suprafață și coborînd pe
cel gol spre fund.
Odată cu scoaterea bolovanilor și a sării mărunte la suprafață, munca
personalului legat de exploatarea propriu zisă a ocnelor înceta. Este foarte
probabil că după scoaterea la suprafață, bolovanii erau preluați și numă
rați de către o categorie de slujbași a căror atribuții erau stabilite undeva
pe la mijlocul ierarhiei personalului, între „măsurători“ și „macaragii“.
Documentele cercetate nu confirmă existența unei astfel de categorii de
80 Dacă s-ar scădea dintr-o astfel de jumătate încă 25—30 stînjeni contînd
pentru porțiunea înfășurată pe tambur, și de la acesta pînă la gura puțurilor, s-ar
putea obține o cifră de evaluare aproximativă a adîncimii ocnelor pentru care
s-au comandat odgoanele. Astfel, o jumătate de odgon în lungime de 75 stînjeni ar
indica — după acest calcul — o adîncime a ocnei de cca. 90 m.
81 A.O.B., No. 56/1570, V, 31 — Martin Literatus, Dej.
82 A.O.B., No. 85/1642, V, 17, Deva.
83 A.O.B., No. 98/1642, VI, 10 — Andrei Alvinczi, Dej.
84 Alexandru Pop, 66 de ani; Alexandru Pop — „Crengosu“ — socrul acestuia,
98 de ani și Lukacs Francise, 60 de ani.
85 A.Ö.B., No. 43/1629, III, 10 — Grigore Felseö Banyay, Maramureș; A.O.B.,
No. 218/1642, XI, 23 — Andrei Alvinczi, Dej.
86 Vezi mai sus nota 84.
87 A.O.B., No. 43/1623, V, 9 — Nicolae Kosay, macaragiu la ocna din Mara
mureș; A.O.B., No. 157/1636, XI, 26 — loan Dombhaty de Baia Sprie, Bona.
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slujbași, dar precizarea despre plata ciocănașilor în 1291 cu „patru pon
dere în dinari dintre cei ce umblă pentru 100 de bolovani“ tăiați, arată
că se ținea o evidență strictă tocmai pentru stabilirea valorii retribuției
după cantitatea tăiată.
Bolovanii scoși la suprafață erau preluați de către cărăuși de care nu
ne vom ocupa decît în măsura în care obligațiile și drepturile lor se în
scriu în fondul concluziilor impuse de analiza documentelor citate în par
tea introductivă a materialului nostru. Cărăușii sării pe drumurile de
uscat sînt amintiți intr-un mare număr de documente a căror cercetare
mai atentă furnizează cîteva date interesante și în ceea ce privește pro
blema administrării și exploatării terenurilor salifere înainte și după pe
rioada anilor 1200—1222. în perioada anterioară anilor amintiți, cînd te
renurile salifere și ocnele erau „de facto“ administrate și exploatate de
către membrii obștilor autohtone, fiecare din documentele privitoare la
sare precizează în termeni categorici că acești cărăuși erau obligați a preda
din cota — „parte ce se cuvine regelui“ o cantitate oarecare de bolovani
sau echivalentul lor în bani drept vamă către beneficiarii indicați de rege.
Deosebit de semnificativ în acest sens este — după cum am mai amintit
— documentul lui Geza I din anul 1075 la care revenim citînd întregul
fragment privitor la vama din sare: „în Transilvania la cetatea ce se chea
mă Turda, am dat mănăstirii vama ocnelor de sare în locul ce se cheamă
în ungurește Aranas, iar în latinește Aureus, adică am dat jumătate din
partea ce se cuvine regelui“. Textul precizează, deci, că regele nu preluase
încă de la localnici terenurile salifere și, în scopul procurării acestui con
diment indispensabil sau al veniturilor realizate din valorificarea lui, el
trebuia să se mulțumească cu „partea“ impusă obștiilor producătoare.
Ținînd seamă de prevederile similare cuprinse într-un alt document re
dactat după 90 de ani88, nu încape îndoiala că actul din 1075 ar constitui
o abatere de la o regulă stabilită anterior. în actul de danie al lui Ștefan
al III-lea din anul 1165 către „mănăstirea ducelui Almus, zidită în Meseș“
se arată în mod clar că „toți cărăușii de sare ce vor trece prin poarta
Meseș să dea de fiecare car pomenitei mănăstiri cîte un bolovan de sare
din cea aparținătoare regelui“. O frază din continuarea fragmentului mai
sus citat arată, de asemenea, că regalitatea a fost probabil nevoită să
accepte o condiție pusă de autohtonii care extrăgeau sarea din timpuri
străvechi, și anume: „de se va întîmpla ca numita sare să fie plătită rege
lui în bani, să se plătească totdeauna numitei mănăstiri din partea regelui
de fiecare car prețul unui bolovan de sare“. Or, dacă mai înainte sau în
timpul anului 1165 regele maghiar ar fi preluat pe seama sa exploatarea
terenurilor salifere, în speță administrarea ocnelor și deci întreaga pro
ducție a acestora, atunci documentul nu mai trebuia să precizeze că do
nația se face din cota-parte de sare „aparținătoare regelui“ sau din „partea
regelui“. De altfel, însăși expresia „aparținătoare regelui“ sau „partea
88 Documente... Veacul XI, XII si XIII. C. Transilvania. Vol. I (1075—1250),
București, 1951, No. 8, p. 4 — Ștefan III, 1165.
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regelui“ presupune existența unei alte părți care nu putea aparține nici
populației maghiare — novice în tehnica exploatărilor —, nici oaspeților
deoarece aceștia au fost aduși în țară abia către sfîrșitul celei de a doua
jumătăți a sec. al XII-lea.
Documentele privitoare la cărăuși, emanate din cancelariile regale
în perioada anilor 1200—1222 sau mai tîrziu, se caracterizează mai ales
prin faptul că ele nu mai confirmă existența acelei cote-părți cuvenită
vistieriei regale și nu arată, deci, că donațiile de vamă din sare se făceau
„din partea ce se cuvine regelui“, ceea ce constituie un semn neîndoielnic
că au fost înlăturate motivele pentru care trebuia să se facă o astfel de
deosebire. Dăruind Capitlului din Strigoniu vama de sare de la carele
ce trec prin Vințul de jos89, Andrei II spune: „am hotărît ca de la fie
care car, al oricui ar fi, care trece și duce sare prin locul ce se cheamă
Vinț... să se dea capitlului un bolovan de sare adică două găleți ca
despăgubire pentru daunele suferite de arhiepiscop și de canonici pentru
noi în timp ce ne găseam în slujba lui Cristos“ (adică în cruciada dintre
1217—1218). Un înscris a lui Carol Robert90 arată că . .. „am hotărît să
hărăzim pe veci călugărilor bisericii fericitei Maria din Dej, din ordinul
fraților eremiți ai sf. Augustin, această milostivire, ca orice car ce duce
sare de la Ocna-Dejului la Dej să fie dator a plăti sau a da fraților bise
ricii fericitei fecioare din acel oraș Dej cîte doi bolovani de sare“ . ..
Intr-un alt document, redactat la aceeași dată ca precedentul91, Caro]
Robert face magistrului Nicolae de Agriș o „osebită milostivire“ hărăzindu-i ca „de fiecare car încărcat ducînd sare sau alte mărfuri“ ..., să i
„se dea și să se plătească drept vamă ... doi dinari din cei ce vor umbla
atunci“. O primă constatare care se desprinde din cele trei documente
citate mai sus este, deci, faptul că ele nu mai atestă existența unui quan
tum pe care obștile producătoare de sare trebuiau să-l plătească celui
mai mare feudal al țării. Ele menționează doar existența unor puncte pe
drumurile sării în care regele — ca „osebită milostivire“ din partea unui
stăpîn care avea de acuma largi posibilități de răsplătire — dăruiește
Capitlului din Strigoniu, bisericii sf. Maria din Dej și magistrului Nicolae
de Agriș vamă de sare, însă fără a mai face precizarea „din cea aparțină
toare regelui“, sau „jumătatea din partea ce se cuvine regelui“. Lipsa
acestei precizări confirmă ipoteza după care regalitatea maghiară a reușit
să devină stăpîna deplină a terenurilor salifere abia în perioada anilor
1200—1222.
Documentele privitoare la cărăușii de sare cuprind date interesante
atît în privința salarului acestora, cît și în stabilirea aproximativă a celor
mai importante trasee pe drumurile sării, de care nu ne vom ocupa în
acest loc decît în strînsă legătură cu exploatările de pe dealul Rom89 Ibid., No. 121, pg. 178 — Andrei II, 1221.
90 Documente... Veacul XIV. C. Transilvania, Vol. I
1953. No. 130, p. 180 — 1310, XII, 8.
91 Ibid., No. 131, pg. 181 — Carol Robert, 1310, XII, 8.

(1301—1320), București,
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paș. Dacă într-o perioadă anterioară se menționa doar existența și obli
gația lor de a da vamă unor instituții „din partea ce se cuvine regelui“
— fără a se vorbi, însă, despre o retribuire a muncii efectuate —, după
anii 1200—1222, documentele arată că acești cărăuși primeau o plată pe
care cămara de sare o stabilea în funcție de numărul bolovanilor de sare
și distanța pe care erau transportați. Apariția înscrisurilor care regle
mentau plata cărăușilor își găsește explicația în schimbările intervenite
în modul de administrare și exploatare a terenurilor salifere în perioada
1200—1222 cînd — spre deosebire de cea anterioară — regelui îi revenea
și obligația de a plăti pe aceia care trasportau o marfă ce-i aparținea în
întregime. Astfel din înscrisul care menționează pentru a doua oară exis
tența „cămării de sare“92, aflăm că ... „cărăușilor acestor bolovani de sare
pînă la numărul de 100, să le plătească două pondere, tot în dinari ce
umblă“. Dintr-un alt document privitor la plata cărăușilor, datat la 300
de ani după Andrei al II-lea93, aflăm că transportul a 100 de bolovani de
sare de la ocne pînă la portul Someșului se plătea cu 25 de dinari, sau
20 dinari de la prima ocnă numită „Cher“ pînă la portul amintit. Intere
sant atît prin faptul că fixează în dispoziții precise plata cărăușilor, acest
document cu caracter statutar oferă un prim indiciu scris pentru fixarea
locului salinelor pe panta dealului Rompaș. Menționarea retribuirii tran
sporturilor cu 25 dinari arată ■— așa după cum s-a stabilit și prin cerce
tarea urmelor actuale — că ocnele erau situate în apropierea coamei
dealului amintit. Suma de 20 dinari care se plătea pentru transportul de
la ocna numită „Cher“ a fost stabilită, desigur, în funcție de relativa
apropiere a acesteia de portul de pe Someș. Ținînd seamă de indicația
documentului și configurația actuală a terenului credem că locul acestei
ocne poate fi stabilit cu aproximație în regiunea actualei fîntîni de slatină
(fig. 12) de la poalele dealului Rompaș, la marginea orașului Dej unde
exista în trecut o stradă numită Rév-utca.
Sarea de foarte bună calitate extrasă din ocnele de pe dealul Rom
paș a fost transportată încă din timpuri vechi și pe numeroasele drumuri
de apă a căror trasee pot fi, de asemenea, stabilite după documentele des
coperite pînă în prezent. Avînd în față exemplul tradiției autohtonilor
de la care au împrumutat și numele rîului din apropierea zăcămîntului,
administrația salinelor a folosit intens posibilitățile avantajoase de tran
sport pe Someș unde exista — după cum am mai amintit — un „port
regal“ pînă la care sarea era adusă în care trase de boi. Cea mai veche
mențiune a portului regal pe Someș cît și a localității Ocna-Dej datează
din prima jumătate a sec. al XIII-lea94, cînd Bela IV confirmă privilegiile
mai vechi ale locuitorilor din Dej fixîndu-le, în schimb obligația de a
transporta în primul drum de primăvară o treime din „sarea regală“ cu
92 Ibid., Veacul XIII. C. Transilvania. Vol.
No. 390, p. 354 — Andrei al III-lea, 1291, I. 6.
9i A.O.D., 1591, VII — S. Bathory, Alba-Iulia.
94 A.O.D., No. 1/1236 — Bela IV, insula Erch.

II

(1251—1300),

București, 1952,
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Fig. 12. — Fîntînă de slatină de la poala dealului Rompaș.

plutele lor numite ,,kurb“. Informații mai detaliate asupra construcției
acestor tipuri de plute nu găsim în documentele timpului, deși ele amin
tesc în repetate rînduri despre existența lor. Singurele informații — și
acestea vagi și nesemnificative — sînt două documente95 care le clasifică
după dimensiuni: mare, mijlocie și mică. Dintr-un alt document prin care
Anton Zobo și cei 12 jurați ai orașului Dej întăresc statutul breslei cîrmacilor de plute — „kalendatus“96 — aflăm că aceste nave aveau un sistem
oarecare de cîrmuire, de menținere a direcției pe firul apei.
95 Documente ... Veacul XI, XII și XIII. C. Transilvania. Vol. I (1075—1250),
București, 1951, No. 242, p. 289 — Andrei II, 1205 — 1235; Documente... Volu
mul II (1251—1300), București, 1952, No. 349, p. 309 — Ladislau IV, 1289, după
august 6.
96 A.O.D., No. 72/1500, XII, 16 — Anton Zobo, Dej.
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Privitor la forma năvilor, nu se pot face decît ipoteze legate de na
tura mărfurilor transportate. Năvile destinate transporturilor de sare
— „kurb“ în documentul din 1236 — trebuie să fi avut bordurile înălțate
pentru a se înlătura pericolul inundării și dizolvării bolovanilor. în legă
tură cu acestea, foarte interesante sînt un număr de 11 documente97 în
care personalul însărcinat cu manevrarea lor este amintit sub numele de
„celleristae“, „cellerones“ și „nautis“. în două din aceste cazuri98, plu
tașii apar sub numele de „czelery“ și, respectiv, „celler“; o deformare
•evidentă a latinescului „celleristae — cellerones“ care a dat mai tîrziu,
în limba maghiară veche, forma „cellér“ cu sensul de „vînzător de sare“
-— „so arös“99. Apariția acestui cuvînt într-o perioadă relativ tîrzie a
istoriei medievale este deosebit de semnificativă și concludentă în ceea
•ce privește vechimea ocupației transportului și vînzării sării cu bărcile
la populația maghiară. Lipsa unui termen propriu care să denumească
-ocupația, precum și originea latin-medievală incontestabilă a cuvîntului
..cellér“ demonstrează că plutăritul sării la populația maghiară nu este
mai vechi decît apariția cuvintelor „celleristae“ și „cellerones“ în docu
mentele despre exploatarea ocnelor.
După cum rezultă din interpretarea numeroaselor documente privi
toare la ocnele din Transilvania, populația românească — chiar după ce
regalitatea a preluat organizarea și exploatarea terenurilor salifere pe
seama propriei sale vistierii — a continuat să fie tot timpul prezentă în
exploatarea acestui prețios condiment, împrumutînd limbii maghiare vechi
o serie de termeni tehnici dintre care cel mai concludent este acela de
,,m agi as“ — „măsurător de sare“, atestat într-un document al cămării
de sare de la Dej din anul 1638100. Cuvîntul maghiar „maglas“ derivă din
românescul „mîglă— maglă“ („grămadă — morman“) de origină
slavă veche101, ipoteză pentru care pledează — de altfel — numeroase
corespondente în bulgară, sîrbo-croată, slovenă, rusă, ruteană și po
lonă102. Originea cuvîntului maghiar „maglas“ în românescul „mîglă—
maglă“ este confirmată, pe de altă parte, și de existența termenului
„m î g 1 a ș“ în documentele privitoare la exploatările de sare de la Slănic,
97 A.O.D., No. 33/1439, III, 16 — Janko de Tallawcz, Dej; A.O.D., No. 37/1453,
VIII, 15 — Ioan de Hunedoara, Dej; A. O. D., No. 40/1458, IX, 1 — Matei Corvin,
Szegedin; A.O.D., No. 43/1466, XI, 5 — Matei Corvin, Komarno; A.O.D., No. 51/1471,
V, 12 — Matei Corvin, Cluj; A.O.D., No. 52/1473, VIII, 10 — Matei Corvin, Buda,
A.O.D., No. 83/1507, VII, 15 — Vladislav II, Buda; A.O.D., No. 145/1552, IV, 8 —
Ferdinand, Viena; A.O.D., 1591, VII — S. Bathory, Alba-Iulia; A.O.D., 1599, I, 3 —
S. Bathory; A.O.D., No. 273/1603, XII, 5 — Gheorghe Basta, Cluj.
98 A.O.D., No. 33/1439, III, 16 — Janko de Tallawcz și A.O.D., No. 43/1466 XI, 5
— Matei Corvin. Komarno.
99 Magyar nyelvtôrténeti szôtâr, Elsö kötet, A — I, Szerkesztették Szarvas Ga
bor és Simonyi Zsigmond, Budapest, 1890, p. 346.
100 A.O.B., No. 116/1638, IV, 24 — Mihail Erdeös, cămăraș de Dej.
101 Scriban, A., Dicționarul limbii românești, Iași, 1939, s.v.
192 Barezi Géza, Magyar szôfejtô szôtâr, Budapest, 1941, s.v.
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Ocnele Mari, Telega și Ocna Mare (Vîlcea)103. Prezența populației româ
nești în exploatările de sare medievale de la Ocna-Dej a fost atît de ma
sivă, încît printre numele unor ocne străvechi ca „Büdös“ — „Puturoasa“,
„Sos“ —• „Sărata“ se întîlnește și numele de „Mirom“104, nume de origine
evident românească.
După cum reiese din documentele vremii, obștile românești au reu
șit să-și păstreze dreptul de a administra și exploata ocnele în ciuda a
cca. 200 de ani de căutări a regalității maghiare de a găsi o soluție potri
vită și avantajoasă pentru a-și însuși întreaga producție a salinelor.
Deposedarea obștilor românești de drepturile de exploatare a terenurilor
salifere nu a putut fi desăvîrșită decît în momentul cînd —• printr-o ma
nevră abilă — regalitatea a „răscumpărat“ de la oaspeți ocnele pe care
aceștia le-au deschis alături de cele ale localnicilor. însă chiar în aceste
condiții, regalitatea nu putea trece peste niște ultime rămășițe de auto
nomii ale localnicilor cărora trebuia, într-un fel, să le ofere iluzia că de
posedarea nu a fost făcută fără a se respecta — cel puțin — condițiile
unui „tîrg“ impus, pe de o parte, și acceptat de nevoie, pe de alta. In
acest sens trebuie considerat faptul că încă și pe la mijlocul secolului tre
cut fiecare locuitor din Ocna-Dej avea dreptul să primească din partea sali
nei cîte 25 kg sare anual „pîntru că ocnele erau pă locurile comunale“105.
Pe de altă parte, dintr-o scrisoare a lui Ștefan Alvinczi către judele de
Bistrița106 reiese că unii dintre locuitori transportă sarea pentru nevoile
lor sau pentru vînzare de la „Ocna de Sus“ într-o astfel de măsură, în
cît la ocna principelui — într-un an —■ au venit numai unul sau doi cum
părători. Arătînd că această stare de lucruri este în dauna veniturilor
principelui și a fiscului, cămărașul de Dej cere judelui primar al Bistriței
să interzică transportul și vînzarea sării în mod ilegal și să pedepsească
aspru pe cei în cauză. Cu alte cuvinte scrisoarea cămărașului de Dej arată
fie că locuitorii luau sarea din ocna principelui în virtutea unor autonomii
străvechi pe care, în pofida situației create prin înstăpînirea deplină a
regelui asupra terenurilor salifere, le mai considerau încă în vigoare, fie
că ei extrăgeau această sare dintr-o exploatare deschisă în mod clandestin
pentru folosința lor.
După cum reiese din numeroasele documente privitoare la exploa
tarea și valorificarea acestui prețios condiment, în salinele medievale
existau un mare număr de lucrători specializați care — datorită condi
țiilor grele de muncă și neachitării drepturilor de plată sau din cauza
exploatării la care erau supuși — și-au exprimat nemulțumirile în nume
roase ocazii sau chiar au participat la marile frămîntări sociale și răscoale
ale timpului. Astfel, la plîngerea lui Grigore Sôos — jude de Dej, —■ și
103 Giurescu, Const. C., Istoria românilor, Vol. III, partea II-a, București 1946,
p. 710.
104 Kădăr Jozsef, op. cit., pg. 229.
1U5 Informația tov. Alexandru Pop, 66 ani și Alexandru Pop — „Crengosu“,
98 de ani, mineri pensonari la Ocna-Dej.
106 A.O.B., No. 1/1652, I, 3 — Ștefan Alvinczi, Dej.
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a lui Matei Palus împotriva lui loan și Mihail Jakch de Cășei care au
impus obligații noi, Sigismund poruncește de la Pojon107 ca atunci cînd
oaspeții taie sarea și o transportă cu carele lor pînă la plute, sau
cînd construiesc plute, să fie plătiți de cămara de sare de la Dej. în anul
1478108, Matei Corvin este nevoit să ordone în termeni deosebit de severi
lui Ștefan de Izbugya și Mihai Hangach — foști comiți ai cămării de sare
din Dej — să plătească imediat salarul cuvenit cetățenilor din Dej pentru
tăiatul și transportul sării regale. După 29 de ani109 — la cererea lui
Benedict de Bathyan, tezaurar, și Ludovic Zerechen de Mesthegnew, co
mite al cămării de sare din Transilvania — Vladislav II poruncește jude
lui și juraților de Dej să nu judece ei „pricina de infidelitate“ a lui Be
nedict Geröczi deoarece aceasta este de competența cămării de sare.
Lucrătorii de la ocnele din Transilvania — români, maghiari și de origină
germană, înfrățiți prin condițiile grele de muncă și nemulțumirile co
mune — au participat, după cum reiese din documente, alături de țăranii
iobagi la marea răscoală din 1514. Astfel, la plîngerea locuitorilor din Dej
și Turda, Vladislav II cere lui Ioan de Zapolya110 ca lucrătorii ocnelor care
au participat la răscoală să fie judecați de proprii lor juzi, potrivit vechi
lor privilegii acordate de către regii Ungariei. La cererea lui Ștefan Ida
— comitetele cămării de sare din Transilvania — după o săptămînă, loan
Zapolya111 iartă pe locuitorii din Dej care au luat parte la răscoală cu
condiția ca ei să întoarcă pagubele făcute. în schimbul acestei iertări —
care în fond a fost acordată cu scopul de a nu stînjeni extracția sării —
prin actul amintit Ioan de Zapolya a cerut să fie prins Ioan Nagy. Un
document112 prin care tezaurariatul transilvan răspunde la un raport al
consilierilor din Dej dă dispoziția ca tăietorul de sare măruntă Bogdan
Mundra să fie dat afară din ocnă pentru motivul că nu a respectat pre
vederile contractului de tăiere a sării și, în plus, se pare că el îndemna
pe ceilalți tăietori să ridice pretenții față de administrație. Documentul
este important atît prin faptul că arată prezența populației românești în
muncile „calificate“ din ocne, cît și prin faptul că el reprezintă una dintre
primele mărturii transilvănene despre forma neorganizată de exprimare
a nemulțumirilor lucrătorilor.
Studierea în continuare a documentelor despre sare113 va oferi, cre
dem, noi și importante posibilități de a se reconstitui și alte aspecte ale
tehnicii folosită la extracția ei în Transilvania.
107 A.O.D., No. 30/1429, VII, 25 — Sigismund.
108 A.O.D., No. 58/1478, VIII, 27 — Matei Corvin, Buda.
109 A.O.D., No. 84/1507, IX, 14 — Vladislav II, Buda.
110 A.O.D., No. 95/1514, XII, 9 — Vladislav II, Buda.
111 A.O.D., No. 97/1514, XII, 15 — Ioan Zapolya, Buda.
112 A.O.D., No. 210/1792, III, 15 — Tezaurariatul transilvan ,Cluj.
113 Autorul ține să exprime mulțumirile sale Arhivelor Statului din Cluj — și
în special tov. Kiss Andrei — pentru bunăvoința cu care au pus la dispoziție docu
mentele necesare.
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IIoMneu, Myperuan, Kjiyatc.
BTHOrPAcDUHECKUE CTOPOHEI ßOEblMH COJIM B
nPOniJIOM B OKHA-JJEÎK.
(KpaTKoe cojțepîKaHHe)
cojim b 3ajieîKax OKHa-^eœ OepeT Hanajio b rjiyöoKoö jțpeBHOCTii n ßecnpepuBHO nponojiîKaeTCH c jțaKCKoii anoxn ho 3aBoeBaHMH TpaHClIJIBBaHlIH BeHrepCKMM $COHajIbHBIM KOpOJieBCTBOM.
H3-3a HeHMeHMH COÖCTBOIIIILIX BO3MOJKHOCTeÖ JțJIH HOßblBaHMH M c6blTa cojim ÉeHrepcKoe KopojieBCTBO He b3hjio cpa3y aflMnHncTpnpoBaHne
n noObiBaHMe cojim 3a chct CBoeö coôcTBeHHOÜ Ka3HM. IIo 3toh npii’iiiHe
HeKOTopoe BpeMH HOÖHBaHne cojim npOHOJUKaJio ocyipecTBJiHTbCH MecTHMM
pyMMHCKHM HacejieHneM, a Kopojib — b KanecTBe KpynHoro $eoflajia —
nojiynaji tojibko HenoTopyio hojiio hoômtom cojim. 9to npennojioJKeHiie
nOflTBepJKHaCTCH HCKOTOpblMM HOKyMCHTaMM, CpCHM KOTOpblX CaMbie BaJKHblC
HaTnpyioTCH 1075, 1138 n 1165 r.
B CBH3M c nepeceJieHMeM ropHopaôonnx „rocTcii” HeMeițKoro nponcXOMîflCHHH Ha MCCTa 3ajieîKen, B flOÔHBaHMM COJIM B OKHa-^eiK M B apyriix
MeCTax TpaHCMJibBaHMM HaMenaoTCH hobhm no^neM. MpeflnojiaraeTCH, hto
nepeceJieHne othx „rocTeö” npH6jiM3HTeJibHO b ohho m to œe BpeMH b
TJiaBHbie ropHbie SaccefiHbi TpaHCMJibBaHMM He Obijio 6bi bosmojkhmm 6e3
cyipecTBOBaHMM MecTHoft Tpa^npHn ropHbix paöoT, noTOMy tito tojibko
Hanan TpannipiH Morjia 6m npnBJienb BHiiMame 3aBoeBaTeJieiî Ha 6oraTCTBO
noJie3Hbix ncKonaeMMx aaHHHX paiioHOB.
TexHMKa ropHMX paöoT, npnMeHHeMaH ,,rocTHMn” 6biJia jiy Hine Tex HHKH, npeMeHHeMoil pyMMHCKHM MecTHMM HacejieHneM. CpcHHeBeKOBbie
maxTM 6mjih b biiho KOHyca, KOJioKOJia mjim ôyTbiJiKn, rjiyoinibi 30—80
caMæHen (60—160 MeTpoß). fljiH ocyipecTBJieHMH TaKHx Koneii 6hji HeoöxoflMM Tpyn 50 — 100 jHOßefi Ha npoTHJKeHMH 1—2 Heaejib. IIIaxTbi hjih
noHxona k komm KpenjiHJincb jiecoMaTepnajioM, npnBe3eHHHM m3 jiecoB,
HaxoHHipnxcH BOKpyr ropo^a BncTpnijM. ”Pe3aHne” cojim ocyipecTBHJiocb
cneițMajiH3MpoBaHHMMH paôouimii — ’’cojieceKaMn” hjih salium incisores”
— npn noMonțn Tanoro MHCTpyMeHTa, KaK ,,mojiot hjih npooiiBaHiiH bm6ohh”, ,.nKKa”. CTajibHMe „mojiotm h MeTajniHHecKne ’’jiomm”. Cojib oTßejiHJiacb OT MaccnBa no HanpaBJieHnio KJinBarKa 3aJie?Kn b SoJiBinne tjibiSm
fljiMHM 3 — 4 m., innpoTH 1—1,5 m., h tojiihhhh 0,3—0,5 m Tjimöm, KOTopue
HOCMJiM Ha3BaHMH ,,6pa3Ho” (6opo3p;a, KJiyMÖa) h. tm ,,noa” (moct), pa3ÖMBajincb noTOM Ha ,,KycKM” ycjioBHoro Beca b 40—50 kt. Mo3Mie oth ,,Kyckm” CTajin B3BeinnBaTbCH n noHCHMTHBaTbcn cnepnajibHMMH paßonnMM,
KOTOpMX JiaTMHCKMe M BeHrepCKMe HOKyMeHTM ynOMMHaiOT nofl CJiaBHHOpyMNHCKHM Ha3BaHneM „Marjiain”.
,,KycKM” cojim BHTacKHBajin Ha noBepxHOCTb 3eMJin npn noMOipn
HepeBHHHMX nOHT>eMHHX KpaHOB, npMBOflHMHX B fleÖCTBHe JIOHiaHbMH.
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JlecoMaTepnaji ajut 9thx KpaHOB npnB03HJin ii3 JiecoB BiiOTpupu nocpejțcTBOM
rjias ropo,na, KOTOpwe 3aKa3HBajin 3tot jiecoMarepiiaji coraacHO yna3aHHHM , jK.JITOHHIIKOb” COJIM. /1,JIH KpaHOB HCnOJIb3OBajHI KOHOHJIHHIIblC KaHaTbl, npOnMTaHHBIO ÎKHBOTHblM îKHpOM, CnjieTeHHbie H3 34.64.200 HJIH 300
SeneBOK Kopnopan,neft iie.Mcu,Kiix hjim mciuckiix KaHaTHMKOB M3 BncTpnpM.
Ha noBepxHOCTH 3eMJiH cojim npnHHMajin JiOMOBbie m3B03hhkh, kotopbie nepeBO3HJin ee Ha BO3ax b , ,kopojiobckhh nopT” Ha pene CoMeni,
ynoMHHyTHH b HeKOTopbix ROKyMeHTax. 3gecb cojib npnHHMajia KopnopaițnH njioTOBiițHKOB M3 JJ,e>Ka, KOTopue nepeBO3Mjin ee b BeHrpnio.
PyMbiHCKoe HacejieHHe npoaojiMiajio paßoTaTb b Konnx cojih h ot
Hero npoHHKjin b BöHrepcKHü h3mk cTapbie TexmiaecKiio TepMHHH KaK,
HanpHMep, ,,Marjiani”, KOTopuft BCTpenaoTCH b HOKyMeirrax, KacaioigHxCH h Konen c apyroro CKjioHa KapnaT.
H3-3a 3KcnjiyaTaipin, KOTopoö nogBeprajiH mx, paSoane H3 cojihhmx
Koneiî OKHM-^eiKa HeojțHOKpaTHo BbipaïKajin cBoe HegoBOJibCTBO h name
ynacTBOBajin b KpynHOM HapogHOM 3BH?KeHMH non pyKOBOgcTBOM IVopriiH
ßOMUI.

CI1HCOK hjuhoctparhB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cjiejibi cïapofi cojmhoh Konn Ha xojiMe PoMnain (Ksöhhk).
ripo0HjiH cpeflHeßeKOBbix cojihhmx Koneft.
MOJIOT AJIH „npoÔHBaHHH bhôohh”.
CxeMa h pa3Mepbi ,,6opo3«”.
CxeMa pacnojionœHM „nex” b „BbiôoÜHax”.
CxeMa jțcJientiH ,,ôopo3jibi” Ha paBHbie njioma^H npn noMouin ,,bhôohh”.
Been fljia B3BemHBaHHH rjibiô cojih.
CTeapHHOBblfi CBeTHJIbHHK AJIfl OCBeiH.eHHH COJIHHOH KOIIH.
„noABo^a” AJiH TpaHcnopTa rjibiô cojih b koiih.
,,Moct” ajih noAteMa cojih Ha noBepxHOCTb 3eMJiH.
BoccTaHOBJieHHbift j.KpHBaK” (no M. CraMaTHy).
KoJioAeii paccojia bôjih3h xojiMa PoMnam.

Pompei Mureșan, Cluj
VOLKSKUNDLICHES BEI DER FRÜHEN
SALZAUSBEUTUNG IN OCNA-DEJ

(Auszug)
Die Ausbeutung der Salzgruben von Ocna-Dej reicht in die ältes
ten Zeiten zurück und wurde von der Dakerzeit bis zur Eroberung Sie
benbürgens durch die ungarische Feudalmacht ununterbrochen betrieben.
Aus mangelnden Möglichkeiten verzichtete die ungarische Krone zunächst
darauf, Verwaltung und Ausbeutung der Salzgruben auf eigene Kosten
zu übernehmen; so wurden sie noch eine Zeitlang durch die dort ansäs
sige rumänische Bevölkerung ausgebeutet und der König, als hoher Feu27 —Anuarul Muzeului etnografic
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dalherr, erhielt eine Quote der gewonnenen Salzmenge. Diese Annahme
wird durch Urkunden bestätigt; die wichtigsten stammen aus den Jah
ren 1075, 1138 und 1165.
Die Salzausbeutung in Ocna-Dej und in anderen Teilen Siebenbür
gens erlebte einen Aufschwung, als „Gäste“, nämlich deutsche Bergleute,
in der Gegend der Salzgruben angesiedelt wurden. Es wird angenommen,
dass ohne eine lokale Tradition des Bergbaus, welche die Eroberer auf
die Bodenschätze dieser Region aufmerksam machte, diese „Gäste“, wel
che ungefähr gleichzeitig in die wichtigsten Bergbaugebiete Siebenbür
gens kamen, nicht angesiedelt worden wären.
Die „Gäste“ kannten eine besser entwickelte Technik als die autoch
thone rumänische Bevölkerung. Die mittelalterlichen Salinen hatten die
Form eines Kegels, einer Glocke oder einer Flasche und waren 30—80
Klafter (60—160 m) tief. Um den Abbau eines solchen Salzwerkes in
Angriff zu nehmen, mussten 50—100 Menschen 1—2 Wcchen lang ar
beiten. Die Zugangsstollen wurden mit Holzwerk aus den um Bistritz
liegenden Wäldern ausgebaut. Das „Schneiden“ des Salzes besorgten spe
zialisierte Arbeiter, die „Salzschneider“ oder „salium incisores“. Sie be
nützten Werkzeuge wie z.B. „Ciocanul de bătut făgașe“ (Gleishammer),
„picou“ (Picke), „baros“ (Schmiedehammer) u.a.
Die Salzblöcke wurden aus dem Massiv als Salzbänke gespalten, die
3—4 m lang, 1—1,5 m breit und 0,3—0,5 m dick waren. Diese Salzbänke
nannte man „brazdă“ (Furche, Scholle) oder „pod“ (Brücke); sie wurden
nachher in „bolovani“ (Blöcke) geteilt, welche 40—50 kg wogen. In einer
späteren Epoche wurden diese Blöcke von Arbeitern abgewogen, die in
lateinischen und ungarischen Urkunden jener Zeit unter dem Namen
„maglaș“ genannt werden.
Um die Salzblöcke aus dem Bergwerk zu befördern, benützte man
Holzkräne. Das Holzwerk dieser Kräne besorgte man aus den Wäldern
von Bistritz auf dem Umweg über die Stadtrichter, welche Bestellungen
von den Salzverwaltern erhielten. Man benützte Hanftaue, die mit Unschlitt bestrichen waren und aus 34, 64, 200 oder gar 300 Fäden bestan
den. Sie wurden von der Zunft der deutschen oder der tschechischen Sei
ler in Bistritz hergestellt. Über Tag wurde das Salz von den Fuhrleuten
übernommen und auf ihren Fuhrwerken zum „königlichen Hafen“ am
Somesch gebracht, der in einigen Urkunden erwähnt ist. Hier wurde das
Salz der Flösserzunft von Dej anvertraut, und von dieser nach Ungarn
befördert.
Die rumänische Bevölkerung bewies ihre Anwesenheit auch weiter
hin, indem sie z.B. der ungarischen Sprache Fachwörter lieh u.a. „mag
laș“, das die Urkunden auch in den Bergwerken jenseits der Karpaten
belegen.
Der Ausbeutung wegen, der sie unterworfen waren, haben die Berg
leute aus den Salzgruben von Ocna-Dej oft ihre Unzufriedenheit geäussert, ja sie nahmen auch an der grossen Volkserhebung unter der Führung
von Gh. Doja teil.
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alte Salzgrube auf dem Berge Rompaș
Querschnitt mittelalterlicher Salzgruben
Gleishammer
Schema und Ausmasse der „brazde“ (Schollen)
Anordnung der Pickeleisen („picoane“) in den Gleisen (făgașe)
Gleichmässige Aufteilung der Schollen durch Gleise
Waage zum Wägen der Salzblöcke
„Staerf“ zum Beleuchten der Salzgruben
„Căruța“ (Schiebekarren) zur Beförderung der Salzblöcke in den Salzgruben
„Punte“ (Steg) zum Heraufheben der Salzblöcke
Rekonstruktion des „crivac“ (nach M. Stamatiu)
Salzbrunnen am Fusse des Berges Rompaș
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Atanasie Popa, Cluj

BISERICA DE LEMN DIN CHIRALEȘ
Stăruințele Muzeului etnografic al Transilvaniei de a dezvolta secția
în aer liber din Hoia a găsit un larg sprijin din partea Direcției Monu
mentelor Istorice din București, cu concursul căreia a fost adusă și re
construită biserica de lemn din Chiraleș, raionul Bistrița reg. Cluj. Ea
se situează între cele mai valoroase realizări ale arhitecturii populare tran
silvănene din părțile Bistriței, prin elementele tehnice și ornamentale de
factură veche (fig. 1).
Satul Chiraleș este o așezare veche. Ca loc de hotar este amintit pe
la 1077—99 Kirileis1, iar în 1332 figurează în listele papale, sătenii fiind
obligați să plătească dijmă papală, cu toate că nu erau pe acolo credin
cioși romano-catolici. în foarte multe cazuri și satele curat românești au
fost supuse acestor obligații. Era suficient ca moșierul să aibă o capelă cu
capelan, ca satul să fie socotit catolic.
Biserica nu este datată, dar după elementele arhitecturale și orna
mentale se presupune că a fost construită în urmă cu cel puțin 300 de
ani. în lipsa datelor istorice, încercăm datarea ei după elementele stilis
tice ale construcției. Acestea sînt:
1. Planul bisericii în formă de corabie, adică și pronaosul poligonal,
este o caracteristică a bisericilor vechi de prin secolele XIV—XVIII.
2. Nu are prispă. Aceasta s-a introdus în arhitectura bisericească de
lemn în prima jumătate a secolului XVIII. La biserica din Chiraleș strea
șină de sud a fost puțin lărgită, de aceea coama acoperișului din axa
bisericii nu este în axa aparentă a acoperișului.
3. Are un singur acoperiș pentru întreaga construcție, cu muchiile
distincte față de planul altarului și pronaosului.
4. Forma țuguiată, înaltă a acoperișului.
5. Forma turnului cu coiful relativ mic, baza octogonală.
6. Arcadele frumos cioplite de la streașină turnului.
7. Decorul sculptural al usciorilor de la ușa de acces în pronaos și
de trecere din pronaos în naos compus din elemente vechi.
1 Kădăr I. Szolnok-Doboka vărmegye monographiăja. Dej 1900, V. p. 312.
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8. Cununa din naos care ține bolta are de asemenea elemente deco
rative vechi; iar ca decor aparte menționăm funia cioplită în bîrne, care
încinge întreaga construcție.
9. Decorul frumos în aripi de la încheieturile bîrnelor la altar și
pronaos.
10. Tehnica construcției, îmbinarea grinzilor, tăierea, cioplirea bîr
nelor și teșirea lor numai în secure, încă este un element prețios de
vechime.
11. Un element important este stilul bisericii, care se încadrează în
cel caracteristic nordului Transilvaniei.
12. Raportul dintre înălțime (14—15 m) și lungimea bisericii (12 m)
fiind aproape de unitate încă o încadrează în tipul mai vechi, suplu, ele
gant, armonios.
Un alt element de vechime pe care îl găsim și în jurul Lăpușului,
Jibouțui, sînt răsuflătoarele din dreptul stranei, ori altarului, cu tăietură
în formă aparte, de dimensiuni mici, prin care intra și puțină lumină ca
să se orienteze mai ușor pînă se aprindeau luminile (fig. 2). Acestea s-au
făcut pe vremea cînd ferestrele erau fixe și nu se puteau deschide. S-ar
putea ca inițial, în loc de geamuri să fi avut ochiuri din burduf de oaie,
mai transparente decît alte materiale. La Agîrbici, lîngă Gilău, s-au păs
trat pînă în 1957 astfel de ochiuri de fereastră la o casă veche.
Toate aceste elemente sînt caracteristice bisericilor mai vechi păs
trate din sec. XVII, cum sînt cele de la Păușa-Sălaj, Barca-Hida, Bretea
Mureșană-Ilia, Nicula-Gherla și alte cîteva. Alte construcții în această
perioadă au suferit transformări ulterioare odată cu restaurarea lor, lărgindu-se prispele sau înălțîndu-se turnurile, după cerințele și gusturile
epocii și a stării economice a oamenilor.
Mărturii scrise despre data construcției bisericii nu avem. Șematismul episcopiei din Gherla din 1900 o datează în 17002, dată aproximativă
pe baza tradițiilor locale păstrate din bătrîni. Cert e că în 1700, apoi în
1733, biserica exista. E sigur că înaintea ei era alta, satul fiind o așezare
veche, iar românii nu se lăsau fără lăcaș. în foarte multe cazuri o mînă
de oameni, cu brațele și securile, în cîteva săptămîni au ridicat biserici,
pe locul unde au fost tăiate lemnele (Bălan-Jibou).
în conscripția episcopului Inochentie Clain din 1733, Chiraleșul avea
biserică cu preot și credincioși. De atunci încoace nu se mai știe să se
mai fi distrus cea „bătrînă“ și să se zidească alta, în afară de cea nouă
actuală din zid, din sec. XX și care a pus-o în umbră și în afară de ros
turi pe cea „bătrînă“, pînă ce a venit rîndul să se refacă, să se înnoiască
și să-i fie dat să mai trăiască încă alte sute de ani aici în Cluj.
în ce privește planul, nu este dintre cele mai simple, cu altarul pe
lățimea naosului, sau de formă pătrată ori dreptunghiulară. La Chiraleș
altarul mai mic are 5 fețe, tot atîtea cîte are și pronaosul-tinda. La alte
biserici, tot vechi — poate chiar mai vechi — altarul are tot 5 fețe ca
2 Șem. Gherlei, 1900, p. 131, nota.
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și pronaosul, dar pe lățimea naosului, avînd intr-adevăr formă de corabie.
Planul în formă de corabie ca stil este mai evoluat decît cel de formă
dreptunghiulară, adică cu două încăperi, cum au fost și planurile caselor
țărănești. Unele biserici vechi, mici — Bretea-Mureșană, Ilia —, nu au
avut pronaos, ele au servit de paraclis, fie pentru mănăstiri, fie pentru
unul sau doi călugări pripășiți pe acolo. Avem cazuri — Straja-Cluj, cînd
s-a mărit pronaosul, — tinda —, clădirea nefiind încăpătoare pentru bise
rică parohială.
Prispa la unele biserici este un adaos ulterior, urmărindu-se două
scopuri: ocrotirea pereților precum și a credincioșilor. La formele vechi
prispa este un tîrnaț deschis, pentru popas și pălării, precum și pentru
femeile care nu pot pătrunde în biserică la sărbători mai mari. La bise
ricile mai vechi — sec. XVII — Cremenea-Dej, Agîrbici-Gilău, prispa
este construcție ulterioară și din această pricină coama acoperișului nu
mai este în axa bisericii, iar biserica prezintă o ușoară asimetrie, fapt ce
nu i-a deranjat nici pe meșterii constructori nici pe credincioși. La cei
din satele mai mici utilul primează esteticului. Dacă se pot combina, cu
atît mai bine (ex.: Cizer — Sălaj, Păușa — Sălaj,). La unele biserici, tot
vechi, tălpile transversale, cu toate că nu au prispă, sînt mai lungi și au
și talpa care susține „șoșii“ stîlpilor cu cunună — cosoroabă — pe care
se reazămă acoperișul lărgit (fig. 3). Fără îndoială, prispa a venit fie de
la construcția civilă din piatră — case mari, boierești — fie din cea de
lemn de la țară, de pildă în Maramureș, unde găsim prispa în toată fru
musețea ei cu coloane cioplite, arcuite, cu încrestături artistice. Este gus
tul sec. XVIII. Ca model avem casa din Berbești (din parcul Muzeului).
O frumoasă și plăcută impresie ne face decorul exterior; în primul
rînd aripile bogate în pene de la altar și pronaos, consolele exterioare
care corespund cununilor de pe bolta naosului și pereților despărțitori de
la tîmplă și pronaos; apoi frumosul brîu din funie împletită care are din
loc în loc o cruce cioplită în bîrnă, decorativă, măiestrită, care înconjură
toată biserica și în fine ușa de intrare cu încrestături, cioplituri și mai
ales acolada dublă frumos și cu gust lucrată în partea de deasupra ușii.
Ușa de intrare are caracter monumental prin masivitatea ușciorilor
și a motivelor decorative, cu cadrul superior tot din împletituri, la fel și
cadrul interior, tot în partea superioară a ușii de intrare. Aceste podoabe
n-au fost puse la întîmplare, ci au un scop bine determinat: meșterul
să-și arate iscusința sa în a împodobi cît mai bogat biserica satului. Pro
babil cea veche va fi fost cu mult mai modestă ca înfățișare și dimensiuni
și spre sfîrșitul sec. XVII cînd limba românească ajunge să fie singură
stăpînă și în biserică, iar poporul nădăjduia și în alte slobozenii de sub
jugul politic și bisericesc mai ales calvin. Cînd au fost hărțuielile insti
gate de străini, catolicii vienezi, cu concursul celor din Ardeal, nu se
prea zidesc biserici findcă pe cele existente le luau uniții, iar ortodocșii
rămîneau să-și facă slujbele în șuri sau prin casele oamenilor. Abea după
pîrjoala lui Bucov din 1760—1762 și în preajma răscoalei lui Horia încep
să se construiască biserici mai ales din lemn, ajungînd multe sate cu cîte
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două biserici pentru puținii credincioși fie uniți — minoritate — fie vechi
ortodocși.
în ce privește turnul, și acesta bine proporționat, balconașul din scîn
duri ajurate în partea de jos, ca la foișoarele caselor mai înstărite, iar
galeria deschisă, în care au fost clopotele, are pe fiecare latură cîte două
perechi de arcade măiestrit îmbinate cu streașină bazei octogonale puțin
lărgită, și ușor răsfrîntă, coiful octogonal modest, nu țuguiat „gotic“ sau
cum se zice și azi „ca-n Maramureș“, caracterizare necorectă, fiindcă tur
nuri înalte, țuguiate nu sînt în Maramureș, ci pe Someș, Cluj și în parte
în Bihor, apoi în Chioar, dar acestea în cea mai mare parte sînt construc
ții din sec. XVIII, în special de prin ultimele decenii.
După această cunoștință cu exteriorul, să prezentăm interiorul deoa
rece a fost distrus în întregime — de la data efectuării cercetării mele
pînă la aducerea bisericii la Cluj. Interiorul a fost zugrăvit peste tot. în
ultimii 30 de ani, umezeala a stricat mult, astfel încît azi puțin a mai
rămas din pictura făcută în 1760 de Cusaiu și Stențel. Vom semnala cum
a fost în 1921 și 1937 pe bază de date și fotografii care încă se mai păs
trează. Întrucît avem puncte comune, atît în ce privește arhitectura cît
și pictura, cu biserica de peste apă la Țigău, adusă din Șarul Dornei în
1760 și zugrăvită de Stențel tot prin acest timp, putem face și compa
rația stilistică și de epocă între aceste două monumente de artă populară.
Astfel :
1. Planul la amîndouă este același, formă de corabie.
2. Cea din Țigău are prispă deschisă, tîrnaț, care pare să fie con
struit ulterior.
3. Turnul, la Țigău, cu galerie, fără arcade, baza tot octogonală, coi
ful însă e mai mic, mai greoi.
4. Construcția nu este atît de proporționată ca cea de la Chiraleș.
5. Nu are cioplituri decorative.
Din aceste date comparative rezultă că biserica din Țigău poate avea
vechimea celei din Chiraleș, dar n-a influențat-o pe aceasta din urmă, ci
este în stilul epocii cu mai puține pretenții artistice, după știința meș
terului și banii credincioșilor. Cei din Țigău au compensat modestia de
corului în lemn cu bogăția și frumusețea picturii interioare, care fără
îndoială este superioară celei din Chiraleș. în spre Bucovina bisericile de
lemn nu sînt atît de frumoase ca în Ardeal. Am făcut această paranteză
pentru fixarea raporturilor de vechime și a formei arhitectonice ale aces
tor biserici, care împreună formau o parohie din cele mai vechi timpuri,
Țigăul fiind filie la Chiraleș.
Să cercetăm podoaba interioară a bisericii noastre.
I. Altarul. Bolta altarului se acomodează planului și este de construc
ție mai simplă. Porțiunea cilindrică se ridică pe cei doi pereți paraleli
de nord și de sud, iar pe ceilalți trei este tavan plan, care formează un
trapez și de pe care se ridică un perete central. Prin aceasta s-a redus
mult suprafața pentru zugrăvit.
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Peretele vertical de formă plană semicirculară, a fost zugrăvit pe
trei porțiuni: lateral cu sfinți ori îngeri, iar la bază, bandă decorativă cu
motive geometrice. Tavanul plan a fost zugrăvit cu îngeri.
Pe bolta cilindrică în axă este zugrăvită Sf. Treime, încadrată într-o
cunună cu medalioane cu prooroci iar pe pereții de nord și de sud cu
îngeri, la bază motiv decorativ tot geometric, rombul. Pe cel de sud sînt
îngeri avînd în mîini potirul.
Dintre cei 8 prooroci, se mai puteau distinge numele lui Daniil, Solo
mon, ultimul Samoil. Execuția, desenul, înfățișarea destul de bune.
Pereților laterali li s-a dat o mai mare atenție fiindcă ansamblul de
ierarhi, mai ales autorii biblici, împreună cu alți ierarhi și părinți biseri
cești, creează o atmosferă vie, liniștitoare. Pe peretele de nord a fost pus
tabloul destul de frecvent și anume: Hristos cu vița încadrat spre tîmplă
cu un decor vegetal, iar spre răsărit, în colțuri la mijloc, cu capete de
îngeri. în partea de jos decorul din arbori și culori vii, verdele și roșu
fiind mai tari.
Pe peretele următor, cel înclinat, ierarhi biblici: Vasile cel Mare, apoi
Grigorie Bogoslav, corect: Dvoeslev — Dialogul, fiecare cu o carte în mînă,
în ornate arhierești. Pe cartea lui Grigorie este textul: Eu sînt ușa, care
de altfel aparține ev. loan. Sus, friză cu capete de îngeri. Pe peretele de
est în axă, unde este și fereastra, dincoace Ioan Zlatoust — Ioan Gură de
Aur, iar dincolo Atanasie cel Mare. Deasupra ferestrei flori. Fereastra
este cea veche, mică, n-a fost tăiată ulterior, ca în alte locuri, altcum ar
fi tăiată și pictura figurală. în general toți ierarhii sînt aproape în mărime
naturală. Pe peretele următor, cel înclinat, sînt ierarhii Ciril (alexandri
nul) și Porfirie episcopul Gâzei. Odăjdiile la toți din stofă de brocard. Pe
ultimul perete care are și fereastră, sînt Sf. Macarie și Sofronie, iar în
colț Spiridon, care la sinodul din Niceia cu cărămida făcută din pămînt
din care iese foc și curge apa, vrea să demonstreze, închipuit, ființa Treimei. Pe marginea ferestrei, însemnarea că aceste ferestre s-au făcut în
1798. Atunci se va fi mărit fereastra sudică și se vor fi pus și obloanele.
Pe dosul tîmplei în partea de sus, cu tăietură semicirculară, este tabloul
cu Constantin și Elena încadrat cu decor vegetal. Deasupra ușilor o bandă
decorativă cu motive de flori și bobocei.
Piciorul prestolului este din piatră cioplită, în mijloc pe pereții de
est și vest o cruce, iar deasupra în mijlocul plăcii de piatră, o mică
săpătură în care au fost puse moaștele la sfințirea bisericii, care cu sigu
ranță s-a făcut cu mult mai tîrziu. Locul este astupat cu dop și peste el
învelitoarele mesei de prestol, cele prescrise de ritual.
Zugravul nostru Cusaiu, la 1777, în zugrăvirea altarului s-a condus
după prescripțiile Erminiei, tratat de iconografie, care cuprinde regulile
de lucru, de tehnică, precum și repartizarea subiectelor, descrierea fie
cărui tablou și persoană, indicînd forma, motivele, culoarea, înfățișarea,
structura, manual păstrat în manuscrise și în colecțiile de îndrumări ale
zugravului. Erminie este de origine bizantină, deci normativă, respectîndu-se tot ce se scrie fără schimbări, mai ales în compoziție. Zugravii

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

9

Biserica din Chiraleș

429

noștri cu știință de zografie au, respectat normativele. In ce privește teh
nica, stilul și mai ales desenul, l-au făcut cum au putut și cît au știut.
II. Naosul. La fel de bogat împodobit ca și altarul, zugrăvit cu 10—12
ani mai devreme — prin 1775 tot de Cusaiu, la vremea sa a fost o po
doabă a bisericii. Orientat tot de Erminia, s-a acomodat spațiului dispo
nibil. Partea centrală o formează bolta.
Timpla, care probabil se va fi zugrăvit în 1775, este după rînduială
iconografică. La bază este șirul apostolilor, în mijloc Hristos ca arhiereu,
avînd la dreapta și la stînga pe Maica Domnului și loan Botezătorul. Acest
tablou în iconografie poartă numirea De Isis — rugăciunea. Apostolii
sînt încadrați de cîte o bandă colorată, ei sînt aproape de mărime na
turală. Desenul este slab, greoi, mai primitiv, cu mult mai slab decît al
persoanelor din altar. Deasupra în arcul bolții este Răstignirea, tablou
mare, dar din care s-a păstrat prea puțin. Abia se distinge ceva din
cetatea Ierusalimului, iar dintre persoane numai Maica Domnului, Sf. loan
și poate ostașul Long hin. Tîlharii Gesta și Dismos nu se mai disting. La
baza tîmplei este inscripția pe întreagă lățimea ei. Tot la baza tîmplei
este cioplită o bîrnă îngustă cu zimți. Deasupra ușilor, schițat, decor ve
getal și capete de îngeri. Pe stîlpi — bîrnele late dintre uși, tot motive
vegetale, dovadă că erau icoane mobile pentru iconostas, azi dispărute.
Deasupra ușii de S. năframa Veronicăi cu chipul lui Isus. Au fost puse
și cîteva icoane mai mici care servesc de prăznicare, dintre care se păs
trează cîteva. Ușile împărătești în partea superioară sînt sculptate. în
medalioanele mici îngerul și Maica Domnului din Buna Vestire, iar în
cele mai mari, ovale, evangheliștii. Deasupra ușii de nord un cap de înger
în desen ușor, schițat. Crucea ușilor împărătești este după modelul
vechi, oriental — troița — fiecare brad fiind o cruce.
Bolta naosului, bogată în teme și subiecte. în axa centrală într-un
medalion mare, în compoziție, tema Toți sfinții, cu toate că această temă
nu se pune pe boltă, ci în pronaos, cu cetele sfinților și mucenicilor, a
drepților, păcătoșilor, păgînilor etc. și se pune în legătură cu judecata
de apoi. Tabloul pe vest și lateral este încadrat de motive decorative ve
getale. In centru, Hristos — Pantocrator, șezînd pe scaun din curcubeu,
pe norii cerului. In colțuri spre vest, Soarele și Luna, iar în interiorul cer
cului sînt cetele arhanghelilor, ale apostolilor, ale proorocilor, ale împă
raților, ale mucenicilor, ale evangheliștilor, ale călugărilor, ale muierilor
mucenice, iar în colțul de vest Avram ținînd în poală sufletele drepților.
Bolta se sprijină pe o cunună frumos cioplită cu rozete, frînghie și vop
sită. Lateral, console, ca aripile, care au corespondență și în exterior. Jur
împrejur, în cadrul tabloului este textul din care se mai poate descifra:
„Ce la ce poartă vremile și anii întru stăpînire, Hristos, blagoslovește
cu .. . bunătățile tale doamne ... și biserica ta cu rugăciunile Născătoarei
de Dumnezeu și ne mîntuiește pre noi făcătoriule a toată făptura“. Me
dalionul ocupă aproape jumătate din axa bolții. Pe cealaltă jumătate sînt
momente din viața apostolilor Andrei și Pavel.
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Bolta de nord, dinspre altar, are trei registre. în registrul de sus:
Cina, Floriile și Învierea lui Lazăr. în registrul al doilea, tot dinspre
altar, Mironosițele la mormînt, cu „ îngerul pre piatră șezînd“. Hristos
ține în mînă un steag, în formă de prapor, motiv apusean; urmează Dumi
nica Tomii, apoi o minune, probabil vindecarea orbului. în registrul de
jos, al treilea, Înălțarea, Isus, Samarineanca și Vindecarea slăbănogului.
Pe partea sudică a bolții, tot dinspre altar, în registrul de sus: Isus în
grădină, cu text lung, din evanghelia patimilor, urmează Prinderea lui
Isus, al treilea tablou nu se mai distinge, probabil este încununarea cu
spini. în registrul al doilea: Imbrăcarea lui Isus cu hlamidă roșie, Înaintea
lui Caiafa și Isus este bătut. în registrul de jos, al treilea: Cînd Isus duce
crucea, Cînd l-a pus pe cruce și Punerea în mormînt.
Cununa desparte bolta în două părți mari. în partea spre vest nu mai
sînt subiecte din tema Patimilor, care este cea mai importantă pentru
ilustrarea lor, ci momente din viața sfinților mucenici. Astfel dincolo de
cunună la nord este prinderea lui Gheorghe, tabloul stricat de umeazeală,
apoi Schimbarea la față, ca o completare din viața lui Isus. în registrul
al doilea: Mucenicul Gheorghe slobozind fata împăratului, după legenda
luată din hagiografii, în care mucenicul Gheorghe omoară balaurul și
scapă fata împăratului care era sortită să fie înghițită de balaur. în pri
mul plan al tabloului este fata împăratului în fața turnului cetății. în
continuare, au fost două tablouri din care nu putem desluși nimic clar,
în registrul al treilea Nașterea lui loan Botezătorul, Zaharia, tatăl lui
loan, fiind mut, scrie pe o tăbliță ce nume să se dea pruncului.
Pe porțiunea sudică a bolții, în aceeași ordine, în primul registru
de sus, nu se mai distinge ce a fost zugrăvit. în registrul al doilea, apos
tolul Petru este răstignit, cu capul în jos, așa i-a fost mucenicia și din
ceea ce s-a mai zugrăvit, numai în registrul al treilea se mai recunoaște
ceva din Rusalii.
în continuare tot în axa bolții, nu este simetria obișnuită. în axă,
tot dincolo de cunună, este apostolul Andrei răstignit pe crucea în formă
de X și tăierea capului apostolului Pavel. Alături, în patru medalioane
mici, sînt zugrăviți sfinți.
Corul bisericii, pus ulterior, acoperă întreaga jumătate a bolții spre
vest, pictura este stricată nu numai de umezeală, ci și de frecarea pere
ților de hainele tineretului, întrucît pentru ei s-a construit acest pod,
biserica fiind neîncăpătoare.
Pereții laterali ai naosului au fost zugrăviți în întregime. De obicei
aici se pune șirul celor patruzeci de mucenici uciși la Sevastia. Pe pere
tele de vest, unde a lucrat „puțin“ și Stențel, este un înger cu aripile des
făcute și balaurul. Este arhanghelul Mihail care ucide balaurul. în partea
de nord, pe peretele lateral, se mai distinge Botezul, apoi Obrezania (tăie
rea împrejur), cîteva femei mucenițe și Nașterea Domnului cu filozofii,
în partea de jos, draperie, care este ștearsă de sumanele oamenilor. Pe
peretele de vest în cor, nu se mai distinge nimic, totul este șters de su
manele tinerilor.
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Pronaosul — tinda femeilor — cu pictura în parte acoperită cu hîrtie de către un oarecare Betlen (?) care văzînd-o stricată, sau poate că
reprezentau muncile păcătoșilor în iad, cu scene care produc groază, a
acoperit-o, să nu se mai vadă. Din ce a fost se mai distinge Eva, dovadă
că au fost subiecte din Testamentul vechi. Tavanul plan este nevopsit.
Cu aceasta am trecut în revistă parte din podoaba interioară, mai
ales în ce privește pictura, în felul cum aceasta era încă prin 1921 și 1937.
Iconografia temelor și subiectelor este, după compoziție, orientală,
dar sînt și influențe apusene, în special în tabloul învierii. De asemenea,
în desen și reprezentare, linia bizantină a fost lăsată mai la o parte, știința
zugravului nostru a fost prea modestă ca să se mai facă și interpretare
prin înfățișare „bizantină“. Pictura lui Cusaiu și a lui Stențel este f>arte
populară: mult primitivism, nu numai în desen, dar și în structură
și expresie. A fost o pictură cu tendință, decorativă și unde a fost cazul
simbolism și misticism, Hristos și vița de altar. Elementului decorativ
nu i-a dat prea mare importanță, tablourile nu sînt încadrate cu benzi
florale și geometrice, n-a respectat simetria în decorația bolții. S-a ser
vit de schițele pe care le-a adunat de unde a putut. Spațiul nu i-a permis
să pună ceva și din parabole, care sînt „învățăturile“, apoi teme din
testamentul vechi, sacrificiile; lipsesc momentele din viața Sf. Nicolae
atît de popular la români. Cu toate aceste lipsuri, oamenii vor fi fost
mulțumiți de opera zografilor, mai ales că ansamblul dă un aspect vioi,
plăcut, este aer și lumină în compoziții, dramatismul e mai moderat.
Zugravii noștri au avut în față, pe lîngă caietele lor de zugrăvie și
cărțile vechi de ritual din care s-au inspirat pentru unele tablouri ca:
Medalionul din axa bolții naosului, care e luat din Pentecostar, de la
Duminica tuturor sfinților, la fel Intrarea în Ierusalim, din Triod, a Ră
stignirii tot din Triod, înfățișarea sfinților ierarhi, mucenici, din Mineie,
pe lîngă altele care nu se pot identifica fiind distruse de vreme, de ume
zeală. Elementele moderne sînt introduse în stilul costumelor care sînt
ale epocii, în special al soldaților și ale femeilor mironosițe la care mînecile, gulerul, poalele rochiilor, aduc cu croiul sătencelor.
Zugravii noștri au avut cunoștințe din biblie, dovadă textele lămuritpare din tablouri, s-au străduit prin coloratură și oarecare expresivitate
să atenueze lipsurile meșteșugului de zugravi, au căutat să mulțumească
poporul, mai ales după pustiirea făcută de generalul Bucov și în aceste
părți, ale Bistriței unde în raport cu alte regiuni, ni s-au păstrat cu mult
măi puține biserici vechi.
Dar adevărata valoare artistică a acestui monument de artă țără
nească o constituie cioplitura în lemn de la uși, cununa transversală,
ușile împărătești, alături de ansamblul arhitectural cu decorul aripilor,
consolelor, arcadelor de la turn și a felului în care este construită biserica.
In special ușa de trecere din tinda femeilor în „biserica“ bărbaților
are elemente dintre cele mai vechi și caracteristice, de artă țărănească.
Rozetele cu 6 brațe, bordura în dinți, bordura în colți, bordura în frînghie împletită, care toate împreună formează cadrul ușii, prin armonia,
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varietatea, proporțiile și delicatețea lucrului, toate dovedesc un meșter
artist în cioplitul lemnului. Cum biserica datează din jumătatea a doua
a sec. XVII, aceste motive sînt moșteniri vechi, păstrate în ușciorii ușilor
sau în porțile curților, unde este cazul, și mai puțin în cusutul și înflori
tul veșmintelor fie bărbătești, fie femeiești. Mai avem uși sculptate la
unele biserici: în Bihor, Arad, în jurul Clujului, în Sălaj (Cizer, Păușa),
Lăpuș, Hunedoara, care de care mai frumoase. Cea de aici se apropie cu
ușile de la Mărtinești — Turda și aceasta fiind adusă din altă parte.
După ce am schițat destul de modest istoricul acestui monument,
vom menționa și dovezile interioare scrise care s-au păstrat pînă prin
1937 și în parte și azi și care au fost descifrate și transcrise la timpul lor.
în altar, pe dosul iconostasului: ,,Cu cheltuiala tuturor sătenilor, cu
mare dragoste am plătit ca să fie pomenire moș strămoșilor la această bi
serică și D-zeu încă să-i pomenească și să-i primească la împărăția ceriu
lui, și să la ajute, Amin.“ Pe cunună spre vest: „cu tot satul pentru a
face pomană în veci.“
Pe cunună spre sud: „în zilele cinstitului protopop Ioan de la Sic
și fiind. .. Ștefan de la Lușca... și fiind... de biserică sin (fiul?)
Marco ...“ Probabil este vorba de preotul din Lușca și ctitorul — cura
torul bisericii.
în altar tot pe iconostas: „în anul 1777 s-au zugrăvit acest altar de
robul lui D-zeu Cusaiu“.
în naos, de-a lungul iconostasului (tîmplei): „Cu darul și cu ajutorul
dumnezeesc și cu luminarea Duhului Sfînt s-au început această biserică
a se zugrăvi în anul de la Hristos 1769 în luna lui aprilie în zilele înălța
tului împărat... și era arhiereu neunit Kimovici Sofronie și era atunci...“
în naos, pe cununa de bază spre nord: „în anul 1775 în zilele înălța
tului împărat... și era arhiereu neunit Kimovici Sofronie și era atunci.. .“
Pe scîndură la cor: „zugrăvit-am acest puțintel lucru eu Stențel loan
de la Sînmarghita cînd am fost de 21 ani.“
în tindă: ,, .. . de Stențel loan zugrav“.
Din aceste inscripții reiese că zugrăvirea bisericii a început în 1769,
altarul în 1777 de către Cusaiu. în 1775 s-a lucrat la zugrăvirea naosului
și de către Stențel. Cum la Țigău, în 1776 a lucrat tot Stențel Ioan de
Sînmarghita, aici a lucrat tatăl cu fiul, tot loan, ultimul și ucenic, abia
în vîrstă de 21 ani. Din lucrarea lui Stențel care probabil a făcut tinda,
nu ni s-a păstrat aproape nimic pentru a putea aprecia aportul lui.
Sînt și erori în inscripții. Se amintește la anul 1762 de împăratul
Iosif, care este Iosif al doilea, dar care a ajuns împărat pe la 1780. Atunci
era „crăiasa“ Maria Tereza, dar cum Iosif avea atribuții de domnitor,
românii l-au socotit împărat, în caie calitate făcea drumurile și prin Tran
silvania. Pavel este mitropolitul sîrbesc Pavel Nenadovici, iar arhiereul
este Sofronie Kirilovici al Budei. în 1760—1761 în Chiraleș uniții aveau
preot și nouă credincioși fără biserică, iar ortodocșii 71 credincioși cu
preot și biserică.
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Icoanele și cărțile fiind trecute în biserica nouă, nu au intrat în evi
dența acestei biserici.
Din viața satului merită de scos în evidență figura preotului Alexan
dru Anca, care, în procesul Memorandului din 1892 a fost și el condamnat
la închisoare, fiind închis în temnița Clujului.
Cu aceasta am încercat că prezentăm după însemnări mai vechi bise
rica din Chiraleș, azi în Cluj. După restaurarea ei în secția în aer liber
a Muzeului etnografic din Cluj, este o podoabă a acesteia, un frumos
monument istoric și artistic din veacul XVII, mărturii ale comorilor spiri
tuale ale țăranilor români de pe plaiurile bistrițene.
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Amanacue Ilona, Kmjmc.
flEPEBHHHAH IțEPKOBb B KHPAJIEIIIE
(KpaTKoe cojțepjKaHiie)
Crapamia BTHorpatțauiecKoro My3CH TpaHcnjibBaHnn pa3BMBaTb oipeji
nog OTKpMTMM HeÖOM B XoH HaiHJIH HIHpOKyiO nOflgepiKKy CO CTOpOHM
YnpaBJieHnH iiCTopiiuecKiix naMHTHHKOB b ByxapecTe, npn noMOipn kotoporo 6biJi nepeBe3eH ii BOCCTaHOBJieH b My3ee pcHHwii naMUTiuiK HapopHOÖ
apxHTeKTypM — pepeBHHHan pepKOBb cena Knpaneiua, paöoHa BncTpnpa,
oßjiacTH KjiyjK. Ha nocTpoöKc He HanncaHa paTa, ho no Tpapiipiin apxHTeKTypHbix ii opHaMeHTajibHMx ajieMeHTOB npepnojiaraeTCH,
tto pepKOBb
öbiJia nocTpoeHa 300 JieT TOMy Ha3ap.
UțepKOBb oTJiHHaeTCH 3aMenaTenbHon copa3MepHocTbio, a Tannte MacTepcTBOM, KOTopbiM OHa obt.ia ynpaineHa KpecTbHHCKHMH inacTepaMH. Huait
oneHb npocr, oOmhhmh pjin Toro BpcMemi, Korpa pepKOBb GbiJia nocTpoeHa,

28 — Anuarul Muzeului etnografic
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a SaniHH He TaK BMCOKa, nan y flepeBHHHbix qepKBeö, nocTpoeHHBix no3?Ke.
Kopnyc nocTpofiKH, H3 MaccHBHtix ayôoBMX ßpeBeH, onoacaH Oopsiopon
b BHfle KaHaTa. .9tot ^eKopaTHBHMH h CHMBOJiHnecKHÖ gjieMeHT aacTO
BCTpenajicH b apxHTeKType aepeBHHHbix qepKBeö. 3aMeaaTeJibHbie opHaMCHTajibHbie KOMno3Hu,HH yKpaniaioT paMti BxosHH jțBepeiî ceHeft h He$a.
BHyTpeHHHH JKHBOHHCB He coxpaHHJiacb, ho ee H3ynnji aBTop HacTOHiiicö
CTaTbH TpMflițaTb jieT Ha3ajț, Kor^a eiqe 6bijio bo3mo?kho BoccTaHaBJiHBaTb
îKHBonHCHMe KOMno3HițHH, HanHcaHHtie b 1760 rojiy.

CnHCOK HJIJ1IOCTPAU,MR

1. U,epKoBb H3 Kupajiema, BoccTaHOBJieHHaa
2. OTBeCpTHH AJIH npOBeTpHBaHHB.
3. HeTajin BHyTpeHHefi >KHBonncH

b

oTAeJie.

Atanasie Popa, Cluj
THE WOODEN CHURCH OF CHIRALEȘ

(Summary)
The Transsylvanian Ethnographical Museum’s endeavours to develop
an out-of-door section on the Hoia Hill in Cluj have met with every sup
port on the part of the Department of Historical Monuments. Its assis
tance has enabled us to remove the wooden church of Chiraleș, Bistrița
district, region of Cluj, a valuable specimen of popular architectùre, and
to rebuild it on the premises of the out-of-door section in Cluj. The buil
ding is not dated, but its architecture and ornamentation as well as local
tradition point to an age of at least 300 years.
The construction its noteworthy for its admirable proportions and
for the art, with which it has been aborned by the peasant craftsmen. The
plan is simple and characteristic of the period, the steeple being less high
than in wooden churches of a later date. Along the body of the building,
which is made of heavy oak beams, there runs a belt carved in the form
of a twisted rope, a symbolic ornament frequently found in the archi
tecture of wooden churches. Beautiful carvings adorn the frames of the
outer doors leading into the narthex ant those of the doors which open
into the nave. The inside paintings dating from 1760 have not been pre
served, but the author was able to ascertain (describe) them some 30 years
ago when their composition could still be reconstructed.
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Viorica Pascu, Cluj

CROIURI DE CĂMĂȘI DIN COLECȚIA MUZEULUI
ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
îmbrăcămintea populară pînă acum a fost privită și studiată mai mult
din punct de vedere artistic, acordîndu-se o atenție mai mică structurii
propriu-zise, croiului.
Privite în ansamblul lor, piesele de îmbrăcăȘîinte sînt foarte variate
(culori, dimensiuni, ornamentații), în schimb după structura lor, după
croi, se pot deosebi doar cîteva tipuri. Aceasta se datorește faptului că
sub acest aspect tradiția s-a păstrat mai bine.
Tipurile inițiale au fost simple. Părțile componente au suferit puține
modificări, tăieturi, pentru a fi încheiate în îmbrăcăminte de corp ori în
îmbrăcăminte exterioară protectoare contra intemperiilor. Astfel, croiul
pieselor de îmbrăcăminte a fost adaptat în mare măsură materialelor folo
site. Multă vreme s-a bazat exclusiv pe produsele industriei casnice tex
tile. Croiul, atît al îmbrăcămintei de corp, cît și al îmbrăcămintei compli
mentare, a fost întregit în timp prin tăieturi și adăugituri urmărindu-se
prin acestea, facilitarea mișcărilor în activitățile productive. Părțile inte
grante au înlăturat îngustimea și rigiditatea inițială a pieselor, impusă
și de calitatea materialelor folosite. La cerințele practice s-au adăugat în
timp și cele de natură estetică, prin croi urmărindu-se obținerea unor
linii cît mai frumoase, la o piesă sau alta. în evoluția diferitelor piese de
îmbrăcăminte s-a accentuat, o dată cu dezvoltarea economiei de schimb,
influența orașelor, — într-o primă fază în zonele de aprovizionare cu
produse agricole ale acestora și în zone mai îndepărtate într-o a doua
fază. Adoptarea țesăturilor meșteșugărești și apoi a celor industriale a dus
nu numai la modificarea croiurilor, ci și la dispariția unor piese de îm
brăcăminte tradițională, cum a fost cazul fustelor, care au înlocuit în
multe zone catrințele, a bluzelor, care înlocuiesc acum tipurile zonale de
cămăși etc.
îmbrăcămintea tradițională se mai păstrează în zonele izolate, înde
părtate de centrele urbane, dar și acolo a fost părăsită în mare parte.
în studierea formelor tradiționale de croiuri, trebuie să avem în ve
dere piesele confecționate din textile casnice, iar dintre acestea, îmbrăcă
mintea de corp care este mai statornică, în această privință.
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Fig. 1. Aspect din depozitul de textile.
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Cele mai caracteristice piese de îmbrăcăminte, mai bogate în ele
mente tradiționale, sînt cele de pînză, în primul rînd cămășile.
Vechimea lor, la poporul nostru este confirmată și de termenii mate
rialelor din care se confecționează: „cînepa“ de la latinescul „cannabis“,
„in“ de la latinescul „linum“, „pînză“ de origină traco-dacă, „cămașă“ de
la latinescul „camisia“.
în cele ce urmează vom prezenta tipurile principale de cămăși din
bogatele colecții ale Muzeului etnografic al Transilvaniei (fig. 1). în secția
de îmbrăcăminte a Muzeului etnografic există o colecție de cămăși care
însumează 650 de piese întregi și aproape 1000 de fragmente achiziționate
pentru studiul broderiilor. Dintre piesele întregi, lăsînd la o parte cîteva
neidentificate (fără localitate-exactă sau considerate ca piese necaracteristice), 85 de cămăși sînt bărbătești iar 557 sînt femeești. Numărul aces
tora din urmă este mai mare, din cauza bogăției ornamentale, aspectul
cel mai important pentru majoritatea cercetătorilor din trecut al portului
popular.
în prezentarea principalelor tipuri de cămăși, bazîndu-ne pe croiul
lor, vom începe cu cele bărbătești și apoi vom prezenta pe cele femeești.

Cămășile bărbătești

Tipul general, caracteristic, de cămăși bărbătești este cel cu mînecile
prinse de corpul cămășii la umăr. Acest tip are 3 variante principale:
I. Ca o primă variantă socotim cămașa cu croi drept, întregită în
părțile laterale deasupra șoldului cu bucăți dreptunghiulare de pînză.
(fig. 2). Aceasta, la rîndul ei se poate subîmpărți în 3 subvariante:
a. cămașa lungă pînă la genunchi (fig. 2a).
b. cămașa scurtă peste talie (fig. 2b).
c. cămașa scurtă de asupra taliei (fig. 2c).
II. A doua variantă este aceea a cămășii încrețite (fig. 3). Și aceasta
are 2 subvariante :
a. cămașă cu mîneci încrețite la umăr (fig. 3a).
b. cămașa cu mîneci încrețite la umăr, sub guler, în fața și în spate
(fig 3b).
c. cămașa cu încrețituri simple la umăr și în spate, și cu pliseuri
în față (fig. 3c).
In unele cazuri la cămășile încrețite sub guler, pentru a se obține
o elasticitatea mai mare, se introduce în cele două părți sub guler, cîte
o bucățică de pînză.
III. A treia variantă importantă o formează cămășile cu clini, în formă
de triunghi (fig. 4), care au 3 subvariante:
a. cămașa cu clini pe ambele laturi (fig. 4a).
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Fig. 3. Cămăși bărbătești cu mîneci încrețite la umăr : a) Bîrsana, reg. Maramureș, b) Certeze, reg. Maramureș,
c) Salva, reg. Cluj.
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Fig. 4. Cămăși bărbătești cu clini : a) Bucova, reg. Hunedoara, b) Bărbătenii de Sus, reg. Hunedoara, c) Romanați,
reg. Oltenia,
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b. cămașa la care în afară de clinii laterali au fost introduși clinii
în față și în spate numiți „barburi“ (fig. 4b).
c. cămașa lungă pînă la glezne care are în partea de jos, în față, clini
mici în formă triunghiulară (fig. 4c).
Menționăm că la toate variantele de mai sus găsim atît piese fără
pahă, cît și cu pahă, aplicată la subțioară pentru a permite o mișcare
mai comodă, îndeosebi la cămășile strimte. O altă notă caracteristică a
unor cămăși din variantele II și III este încrețirea părții de jos la mîneci
într-o manșetă mică „pumnaș“.
Localizarea tipului și a variantelor lui (fig. 5). Din repartizarea teri
torială a variantelor menționate se desprind date semnificative. Astfel
se constată că dintre cămășile cu croiuri drepte, cele lungi sînt răspîndite
mai ales de-a lungul Carpaților Meridionali (pe ambele versante), precum
și în zona lașului. Răspîndirea acestui tip pe ambele versante ale Carpa
ților dovedește cel puțin două lucruri: vechimea tipului respectiv, pe în
treg teritoriul țării noastre, adică din vremuri străvechi, foarte probabil
purtate de strămoșii românilor, de traco-daci. Cea de-a doua constatare ce
se desprinde din răspîndirea acestui tip este că s-a păstrat de-alungul
veacurilor unitatea culturii materiale a poporului român, ca reflectare a
comunității psihice spirituale.
Varianta de cămăși scurte pînă peste talie este reprezentată în co
lecția Muzeului nostru numai din zona Țării Bîrsei. Aceasta nu înseamnă
că varianta s-a limitat la zona menționată. Nu s-a urmărit pînă acum, în
mod sistematic răspîndirea și achiziționarea cămășilor de acest tip din
restul țării.
Cămașa cu mîneci foarte largi și cu talie scurtă este reprezentată în
colecțiile noastre din unele localități din jurul Huedinului, din apropierea
Turzii și din vecinătatea Oradiei.
O variantă specifică românească este cămașa cu clini triunghiulari.
Dintre subvariantele acestui tip de cămașă, cele cu clini laterali (fără pahă
sau cu pahă) sînt reprezentate în Muzeul nostru de exemplarele din zona
Pădurenilor, Valea superioară a Someșului, Mărginimea Sibiului, Țara
Bîrsei, Ghimeș, Ținutul Năsăudului, Valea Arieșului, cu alte cuvinte
răspîndirea acestei subvariante permite constatarea că ea a fost cunoscută
și purtată de românii din cea mai mare parte a Transilvaniei, mai ales
din zonele muntoase. O formă caracteristică a acestei variante este cămașa
cu clini în față și în spate numită cămașă cu „barburi“. Ea este repre
zentată în colecțiile noastre prin achiziții din mai multe sate din Țara
Moților, din Mărginimea Sibiului și din Valea Gurghiului, adică tot din
zone cu relief înalt, în primul rînd cele locuite de români.
în unele zone tipul de cămăși bărbătești în clini prezintă unele parti
cularități avînd un croi drept și fiind foarte lungi, cu clini mici în față
la poală, subvariantă reprezentată în Muzeul nostru prin exemplarele din
Romanați, Vlașca și Teleorman.
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Fig. 5. Harta cu răspîndirea tipului de cămăși bărbătești cu mînecile prinse din umăr : Ia. cămașa lungă pînă la genunchi ;
c. cămașă scurtă deasupra taliei ; II a. cămașa cu mîneci încrețite la umăr ; II b. cămașă cu
mîneci încrețite la umăr, sub guler, în față și în spate ; II c. cămașă cu încrețituri simple la umăr și în spate și cu pliseuri în
față ; III a. cămașă cu clini pe ambele laturi ; III b. cămașă cu „barburi,, ; III c. cămașă lungă pînă la glezne cu clini mici în
față, la poală.

I b. cămașă scurtă peste talie ; I
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Cămășile femeești
Cămășile femeești în cele mai multe zone au o structură deosebită de
cele bărbătești.
Majoritatea lor se încadrează în tipul la care principalele părți com
ponente, — față, spate și mîneci, adică întregul corp al cămășii — sînt
strînse la gît printr-o încrețitură. Este un croi simplu adecvat portului
femeesc. Acest tip, a cărui părți componente sînt strînse la gît, prezintă
2 variante: o variantă cu mînecă simplă întregită subsuoară sau în partea
de jos cu bucăți dreptunghiulare de pînză, care facilitează mișcarea bra
țului, unele lărgind-o pentru a-i imprima o ținută mai estetică. O a doua
variantă o formează cămășile la care mîneca este formată din 2 sau 3
bucăți de pînză, „altița“ și mîneca propriu-zisă.
I. Cămașa cu mînecă simplă prezintă 3 subvariante (fig.6):
a. o primă subvariantă o constituie cămașa cu mîneci simple între
gite subțioară cu pahă pătrată (fig. 6a). Aceasta o găsim la cămăși lungi
cum sînt cele din Vlașca (fig. 6a), la cămăși scurte cum este cămașa din
Criștior, raionul Brad, reg. Hunedoara cu gura în față (fig. 6b), la cămașa
cu ciupag din Sălciua, reg. Cluj, cu gura în spate (fig. 6c).
b. a doua subvariantă a cămășilor strînse la gît o formează cele cu
stanul lărgit prin introducerea unor bucăți dreptunghiulare de pînză în
cele două părți laterale, cum este cămașa cu ciupag din Ocoliș, reg. Cluj
(fig 7a).
c) o a treia subvariantă a cămășilor strînse la gît cu mîneci simple,
o formează cele la care bucățile dreptunghiulare de pînză din cele două
părți laterale se continuă în josul mînecilor lărgindu-le (fig. 7b).
Bucățile dreptunghiulare laterale de pînză care lărgesc stanul cămă
șilor, sînt întregite în unele zone cu bucăți triunghiulare intercalate la
intersecția acestora cu mînecile și stanul cămășii. Cum este cazul la că
mașa din Uricani-Hunedoara (fig. 7c).
II. A doua variantă a cămășilor încrețite la gît este cea la care mî
neca este formată din 2 bucăți de pînză, una în partea superioară numită
altiță și mîneca propriu-zisă. Prin aplicarea altiței se formează 2 rînduri
de încrețituri: a altiței la gît și a mînecii propriu-zise, sub altiță la înce
putul brațului, care lărgesc mînecile. Mînecile acestor cămăși au bro
derie bogată, cum este cazul cămășilor din Râmnicul Vîlcea, reg. Argeș
(fig. 8a). Uneori cele două părți componente, altița și mîneca pro
priu-zisă sînt întregite cu o a treia, dreptunghiulară cu broderie com
pactă, cum este, cămașa din reg. Argeș (fig. 8c).
Un alt tip de cămăși femeești sînt cele la care mînecile sînt prinse de
corpul cămășii. la umeri ca și la cămășile bărbătești, de aceea în multe
părți se numesc .,cămăși cu croi bărbătesc“ (fig. 9a). Se pare că sînt mai
nou apărute sub influența croiului bărbătesc.
O categorie specială a acestora o formează cele care au în partea su
perioara, în jurul gîtului și pește umeri o „platcă“ (fig. 9b).
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Fig. 6. Cămăși femeiești încrețite la gît a) Vlașca, b) Criștior, reg. Hunedoara,
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Variantele de mai sus prezintă multe diferențieri prin deschizătura
gîtului, aplicarea unor bucăți complimentare de pînză, pentru comodi
tatea mișcărilor, rezolvarea crețurilor la gît și la pumnaș etc.
în ce privește cămășile femeești încrețite la gît întîlnim două rezol
vări speciale și anume: cămășile cu gura în spate la care în unele zone
apare „ciupagul“, o cusătură pe muchea cutelor pe o suprafață mare a
pieptului, cum sînt de exemplu cele din Țara Moților, mocănimea Munți
lor Gilăului, Cîmpia Transilvaniei, Năsăud etc., ori la cămășile cu gura
în față cu fixarea cutelor în pliseuri, tehnică relativ mai nouă, răspîndită în diferite părți ale Transilvaniei cum este cazul cămășilor din Nă
săud, Tîrnava, Banat, Țara Bîrsei (fig. 10).
Ca și în cazul cămășii bărbătești, răspîndirea acestor tipuri de cămăși
femeești demonstrează comunitatea și unitatea acestor forme de cultură
populară.
Terminația mînecilor are 2 forme răspîndite: 1. strîngerea mînecilor
în încrețituri prinse într-o brățară, 2. încrețirea mînecilor la încheietură
în continuarea cărora urmează fodorul. Lungimea mînecilor diferă, une
ori abea depășesc cotul, altele în schimb sînt mai lungi decît brațele
purtîndu-se răsfrînte, cum sînt cămășile bătrînești din Mărginimea Si
biului, Țara Bîrsei etc. Ca o rezolvare aparte menționăm mînecile lungi
a vechilor cămăși vrîncene. Se cuvine să fie menționat faptul că majo
ritatea cămășilor femeești sînt scurte, pînă-n talie, poalele fiind cusute
separat de cămașa propriu-zisă. în unele zone întîlnim cămăși lungi croite
dintr-una (Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei). Croiul cămășilor întregi
este mai vechi.
Localizarea tipurilor și a variantelor (fig. 11 și 12). Varianta cea mai
simplă I, cu mîneca prinsă direct din gît a tipului de cămăși încrețite, are
o răspîndire foarte mare fiind reprezentată în colecțiile noastre prin exem
plare provenite din toate regiunile Transilvaniei, din Oltenia și din Mun
tenia.
Dintre diferitele forme ale acestei variante cea mai frecventă este
cămașa scurtă cu gura în față sau într-o parte, răspîndită în întreaga
Transilvanie, precum și în Muntenia cum dovedește exemplarul provenit
din Argeș.
O categorie aparte o formează cămășile femeești cu gura în spate,
cu broderie compactă pe piept realizată pe muchea cutelor, numită „ciupag“ sau „chept“. Marea majoritate a acestora sînt din Munții Apuseni
(Valea Arieșului, Ierii, Someșului Mic), din zona Lăpușului, zona Bis
triței, Mureșului Superior și Cîmpia Transilvaniei.
O subvariantă a acesteia o formează cămășile lungi croite într-una,
la poale întregite cu doi clini mici în față, din care în colecțiile noastre
există exemplare achiziționate din: Vîlcea, Mușcel, Gorj, Romanați și
Vlașca (fig. 6a).
Cămășile încrețite la gît, lărgite pe părțile laterale și sub mînecă
printr-o bucată de pînză dreptunghiulară, sînt reprezentate în colecțiile
Muzeului prin mai multe piese din zona Pădureni, Valea superioară a
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a) Rîmnicul Vîlcea, reg. Argeș, b) Cîineni, reg. Argeș, c) reg. Argeș.
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Fig. 8. Cămăși femeiești cu altiță
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Fig. 9. Cămăși femeiești cu „croi bărbătesc" : a) Ciocmani, reg. Cluj, b) Certeze,
reg. Maramureș.

Timișului, Valea Superioară a Arieșului, a Crișurilor Alb și Negru și
cîteva exemplare din zona Năsăudului, Bistriței și Reghinului.
Cămășile cu stanul lărgit, întregit cu triunghiuri intercalate la inter
secția cusăturilor din spate și față, sînt reprezentate în colecții prin piese
din zona Pădurenilor, Valea Cernei, Țara Moților și Zarandului.
Varianta a Il-a a cămășilor încrețite la gît, cele cu altiță, sînt repre
zentate prin numeroase piese provenind din Oltenia, Muntenia, Moldova,
precum și din unele zone învecinate ale Transilvaniei: Mărginimea Si
biului, Țara Făgărașului, Țara Bîrsei și Valea Rusovei din Maramureș.

Fig. 10. Cămașă femeiască cu gura în
față din Salva, raionul Năsăud.
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Fig. 11. Harta cu răspândirea cămășilor femeiești încrețite: 1 a. — cămașă lungă croită într-una cu clini la poală; — cămașă
scurtă cu gura în față sau într-o parte, — cămașă cu ciupag (chept) ; I b. cămașă lărgită lateral pînă sub mînecă cu clini
dreptunghiulari ; I c. — cămașă lărgită lateral și sub mînecă cu clini dreptunghiulari ; — cămașă lărgită lateral și sub mînecă cu
clini dreptunghiulari, dar și cu pahă.
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Fig. 12. Harta cu răspîndirea cămășilor cu altiță și platcă : II a cămașă scurtă încrețită la gît cu altiță ; II b. cămașă lungă
încrețită la gît cu altiță ; III cămașă cu altiță și platcă, ; IV a. cămăși femeești de tip bărbătesc, lungi, croite dintr-una ; IV b.
cămăși femeești de tip bărbătesc, cu mîneci încrețite la umeri și în față; IV. c. cămăși femeești de tip bărbătesc cu mînecile
încrețite prinse din platcă; IV d. cămăși femeești de tip bărbătesc, cu pliseuri.
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Este încă o dovadă a unității culturale precum și a legăturilor perma
nente dintre locuitorii acestor provincii care au perpetuat astfel moște
nirea veche.
Cămășile lungi (cu altiță), în cele mai multe cazuri cu mîneci largi,
provin din nordul Olteniei, Muntenia, din sudul Moldovei, din Vrancea.
A treia variantă a cămășilor încrețite la gît, înrudită cu varianta an
terioară este aceea la care mîneca este compusă din 3 bucăți. Răspîndirea
acesteia coincide aproape cu varianta cu altiță.
O parte din cămășile femeești reprezentate prin puține piese în colec
țiile noastre aparțin acelora de „tip bărbătesc“. în continuare în afară de
Transilvania aceste cămăși sînt reprezentate și prin cîteva piese din Ol
tenia și Vlașca. Dar acestea sînt lungi, croite dintr-una. Cele din Tran
silvania sînt scurte, cu mînecile încrețite la umeri și în față, cum sînt
cele provenite din părțile Someșului, Oașului și Maramureșului, care au
în partea superioară peste umeri o platcă (fig. 9b).
Am prezentat tipurile principale de cămăși bărbătești și femeești din
colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei, stabilite în baza croiului,
încercarea se bazează pe cele 650 de cămăși, colecționate în primul rînd
din Transilvania și apoi din celelalte provincii românești. Studiul lor tre
buie întregit deoarece în colecțiile Muzeului, zonele extracarpatice sînt
slab reprezentate, iar noi ne-am limitat la materialul din colecție. Cerce
tarea acestei importante piese de îmbrăcăminte necesită o analiză atentă
atît a pieselor păstrate prin sate cît și în colecțiile muzeale.
Din sumara prezentare a tipurilor se desprinde complexa evoluție
a pieselor, din tipuri inițiale, simple. Ritmul înnoirii lor s-a accentuat în
ultimele secole sub influența unui complex de factori. Evoluția croiului
de cămăși bărbătești și femeești ne dezvălue o preocupare permanentă
de îmbinare a utilului cu practicul și frumosul. Odată cu liniile croiului
s-au schimbat de cele mai multe ori și cîmpii ornamentali ai pieselor.
Elementele ornamentale au mare diversitate în cadrul fiecărui tip și va
riante, ne dezvăluie aspecte semnificative asupra unității culturii popu
lare românești, în port ca și în alte domenii.

Buopma IlacKy, Kjiyow.

ÎIOKPOH PYBAX, HAXOßHUIIlXCH B KO JI JIEKLțUHX
OTHOrPAOKHECKOrO MY3EH TPAHCHJIBBAHHH
(KpaTKoe coflepjKamie)
KojiJieKițnn pyßax ce k unu ogeHtflM BTHorpa^nnecKoro My3en TpaHcnjibBaHHn cogepjKHT 650 iirryK pcjiux pyßax n okojio 1000 OTjțejibiibix
nacTeii, coßpaHHbix ajih HccjiejțOBaHHH bmihhbok.
CpejțH pejibix pyßax, He cauraH HecKOJibKo nrryK HexapaKTepHnx hjih
Hen3BecTHoro nponcxoîHjțeHHH, mneiOTCH 85 MyîKCKHx pyßax n 557 jkch-
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cnnx. KojiiiHecTBO /kchckiix pyßax Ôojibme H3-3a ôoJibniero SoraTCBa n
pa3HOo6pa3HH y3opoB.
TmaTejiBHbin aHajiH3 nonjienipin npnBeji k ycTaHOBJieHnro Tunonornn
pyôax. Mynîcnne pyôaxn nennrcn Ha Tpn Bapiiairra, KaJKjjtiii BapnaHT
HMes b CBOK) onepejjb noHBapnaHTM. IlepBHâ BapnaHT npeflCTaBJinioT pyôa
xn c npHMMM noKpoeM, HMeionțHe no ôonaM npnMoyrojibHbie nacTn nonoTHa. BTopoîi BapnaHT — sto pyôaxn co cnjiannaMH pynaBa na nnenax n co
CKJiaflKaMn nojț BopoTHnnoM b nepe^Hen: n 3aflHefi nacTnx. TpeTiin BapnaHT
— 3TO pyôaxn c kjihhbhmh.
ÎKeHCKne pyôaxn ôonee pa3Hooôpa3HM. 3jțecn HMeioTcn jțBa ôojibhihx
THna. IlepBMn Tnn cocTaBJunoT pyôaxn, y noTopbix nepe^Han nacTb, 3aKHnn
nacTb n pynaBa coejțnHHioTCH c bopothhkom nocpeflCTBOM CKJiajțoK. BTopoîi
Tnn — 3TO jKeHcraie pyôaxn, y noTopux pynaBa coe^HHHioTCH c rjiaBHOÄ
HacTbK» nann y Myjncnnx pyôax. n 3aecb b paMKax nantfloro Tnna paa-

jinnaiOTCH 3OHajibHbre BapnaHTM. IlepBBiii Tnn npescTaBJineT Tpn BapnaHTa:
ORHH C npOCTHMH CHJiaflnaMH y BOpOTHHKa, BTopoâ, y KOTOpOrO B BepXHeÉ
nacTH pyKaBa Haxo^nTcn npnMoyrojibHan njiaTna, Ha3biBaeMan „aaTnița”,
n TpeTHii BapnaHT, y KOToporo pynaBa oôpa3OBaHbi H3 Tpex nacTen. Y
BToporo Tiina pynaBa npiicoe^iiHnioTcn n Tejiy pyôaxn Ha njienax h no9ToMy n Ha3MBaiOTCH ohh pyôaxaMH Myyncnoro nonpon.
CnennajibHyio naTeropnio oôpa3yioT pyôaxn c „BCTaBnoö”—npnMoyroJib
Hoft nacTbio nojioTHa b BepxHen nacTii pyôaxn. 9tot ojicmcht b3ht n3
nonpon ropo^cnnx ôjiya.
OnncaHHe rnaBHbix TiinoB nopnpoeB jjonojiHneTCH nona3OM nnoma^eô
pacnpocTpaHeHnn pa3JiniHi>ix TnnoB h BapnaHTOB.

cnncoK njiJirocTPAiinfi
Phc. 1. Bhæ CKJia.ua TeKCTHJieii.
Phc. 2. MyjKCKHe pyôaxn c npHMbiMH pyxaBaMH: a) BpaHHa, oôjicth Tajiapn,
6) Koajih, ofijiacTH BpainoB, b) BiiKajiaT, oÔJiacTH KJiyat.
Phc. 3. MysccKHe pyôaxn c pyxaBaMH co CKJiaflKaMH Ha njienax: a) BbipcaHa, oôjiacra
MapaMypein, 6) lIepTe3e, oôjiacra MapaMypein, b) CajiBa, oôjiacra KJiy>R.
Phc. 4.My>KCKHe pyôaxn c kjihhbhmh: a) ByxoBa, oôjiacra XyHe^oapa, 6) BspôaTeHHÜ Jie Cyc, oÔJiacTH XyHe^oapa, b) PoMaHaun, oÔJiacTH Ojitchhh.
Phc. 5. KapTa 3ohm pacnpocTpaneHHH rana MyxcKOÜ pyôaxn c pyxaBaMH npacoejlHHCHHbiMH Ha njienax.
Phc. 6. XëHCKHe pyôaxn co CKJia^KaMH y Bbipe3a: a) BjiamKa, 6) Kpninraniop,
oôjiacTH XyHefloapa, b) CaJinnya, oÔJiacTH K;iy>K.
Phc. 7. /Kchckhc pyôaxn co cKJia^KaMH pacninpeHHoft no KpaaM rpy^Hoft nacTbio: a)
Okojihui, oôjiacra Kjivîk, 6) Kiœ'ray, oßjiacTH BaHaT, b) YpiiKaHH, oÔJiacTH XyHe^oapa.
Phc. 8. TKencKiie pyôaxn c „ajiratis”: a) PbiMHHKyji BbiJina, oôjiacra ApAaæin,
C) KbiHHeHH, OÔJiacTH ApÄÄem, b) OÔJiacTH ÄpAJKew.
Phc. 9. TKencKHe pyôaxn MyiKCKoro noxpon: a) HoKMaHH, oÔJiacTH KJiysc, 6) HepTe3e, oÔJiacTH MapaMypein.
Phc. 10. KapTa pacnpocTpaHeHiia jkbhckhx CKJia^naTbix pyôax.
Phc. 11. KapTa 3ohh pacnpocïpaHeHHH jkchckhx pyôax c ,.ajiTHits” HcnJiaTKOH.
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Viorica Pascu, Cluj
DIE HEMDENSCHNITTE AUS DER SAMMLUNG
DES SIEBENBÜRGISCHEN VOLKSKUNDEMUSEUMS
(Auszug)
Die Hemdensammlung aus der Bekleidungsabteilung des Siebenbürgischen Volkskundemuseums umfasst 650 ganze Kleidungsstücke und fast
1000 Teilstücke, die für das Studium der Handarbeit erworben wurden.
Lässt man die noch nicht bestimmten oder nicht typischen beiseite,
so sind von den ganzen Kleidungsstücken 85 Männerhemden und 557
Frauenhemden. Die Anzahl der Frauenhemden ist grösser wegen der Viel
falt und des Reichtums der Muster.
Nach vorhergehender genauer Analyse wurden die einzelnen Stücke
typologisch geordnet. Bei den Männerhemden unterscheidet man drei Ar
ten, von denen jede Abarten aufweist. Zur ersten Art gehören die Hem
den mit geradem Schnitt, welche an den Seiten mit rechteckigen Lein
wandstückchen erweitert sind; zur zweiten solche, die am Ärmel, im Ach
selschnitt, sowie vorne und hinten unter dem Kragen gereiht sind; zur
dritten gehören die Hemden, die durch Zwickel erweitert sind.
Die Frauenhemden sind mannigfaltiger. Es gibt zwei wesentliche Ty
pen: zum ersten gehören solche, deren Vorderteil, Rückenteil und Ärmel
am Hals zusammengefasst und gereiht sind, zum zweiten jene, bei denen
die Ärmel auf der Schulter eingesetzt sind, wie bei den Männerhemden.
Weiter unterscheiden wir im Rahmen der genannten Typen landschaft
liche Abarten. Der erste Typus bietet drei Varianten: a) Hemden, die am
Hals einfach gereiht sind; b) am Oberärmel ist ein rechteckiges Lein
wandstück, „altița“ genannt, eingesetzt; c) der Ärmel ist aus drei Teilen
zusammengesetzt. Den zweiten Typus, mit auf der Schulter eingesetzten
Ärmeln, nennt man Frauenhemden mit Männerschnitt. Eine besondere
Kategorie zu diesem Typus bilden die Hemden mit Passe (rum. platcä),
einem rechteckigen Stück Leinwand am Oberteil des Hemdes, vom Schnitt
der städtischen Blusen übernommen.
Die wichtigsten Schnittarten werden, ergänzt durch die Bezeichnung
der Verbreitungsgebiete verschiedener Typen und Varianten, vorgeführt.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. In der Textilabteilung des Museums
2. Männerhemden mit geraden Ärmeln, a) Vrancea, Region Galați, b) Codlea, Re
gion Brașov, Bicalat, Region Cluj.
3. Männerhemden die auf der Schulter gereiht sind: a) Birsana, Reg. Maramureș,
b) Certeze, Reg. Maramureș, c) Salva, Reg. Cluj.
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4. Männerhemden mit Zwickel: a) Bucova, Reg. Hunedoara, Bărbătenii de Sus,
Region Hunedoara, c) Romanați, Region Oltenia.
5. Verbreiungsgebiet des Männerhemdes mit eingesetzten Ärmeln.
6. Frauenhemden deren Teile am Hals zusammengefasst und gereiht sind: a) Vlașca,
Region București, b) Criștior, Region Hunedoara, c) Sälciua, Reg. Cluj.
7. Gereihte Frauenhemden mit seitlich erweitertem Oberteil: a) Ocoliș, Reg. Cluj,
b) Chizätäu, Region Banat, c) Uricani, Region Hunedoara
8. Frauenhemden mit eingesetzter „altița“: a) Rîmnicul Vîlcea, Region Argeș,
b) Cîineni, Region Argeș, c) Region Argeș.
9. Frauenhemden „mit Männerschnitt“ : a) Ciocmani, Region Cluj, b) Certeze, Re
gion Maramureș.
10. Verbreitungsgebiet der gereihten Frauenhemden
11. Verbreitungsgebiet der Frauenhemden mit „altița“ und derjenigen mit Passe
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Faragă Jozsef, Cluj

„CIOBANUL CARE ȘI-A PIERDUT OILE”
ÎN FOLCLORUL MAGHIAR
*
Balassi Bălint (1554—1594), cel mai mare poet liric maghiar al veacu
rilor de mult apuse, a scris, în 1588—89, o poezie elegiacă, atunci cînd
„din pricina înstrăinării nevestei sale, începu a-i învia din nou în inimă
drăguța de demult“, așa cum singur mărturisește. Deoarece la acea epocă
poeziile nu se citeau sau recitau, ci se cîntau, poetul a menționat după
titlu — conform obiceiului — și melodia: Pe cîntecul românesc cu fata
care-și plîngea oile rătăcite*1.
Sînt aproape patru sute de ani de cînd buzele poetului au intonat
acest cîntec, atît de interesant și astăzi pentru noi, întrucît indicația lui
Balassi constituie cea mai veche mențiune scrisă referitoare la folclorul
românesc și ■— concomitent —■ primul document scriptic al împletirii
poeziei românești și maghiare.
De atunci și pînă astăzi specialiștii au studiat, clarificat și populari
zat numeroasele moduri și cazuri de relații și influență reciprocă între
folclorul românesc și cel maghiar. Aceeași acțiune dorim s-o continuăm
și noi. Referirea noastră la Balassi — cîntăreț maghiar de odinioară a
baladei românești despre fata care-și caută oile — nu este întîmplătoare.
în cele ce urmează vom încerca să dovedim, că nu numai poetul cu
noștea această piesă în urmă cu aproape patru secole, ci și țărănimea
maghiară de astăzi din România, care — preluînd-o din folclorul româ
nesc — o cîntă, o consideră a sa și o prețuiește ca atare pe o arie con
siderabilă.
Să cercetăm întîi originalul românesc.
„Subiectul simplu al acestui adevărat poem muzical popular îl cu
noaște oricine și-1 tălmăcește din desfășurarea melodiilor: cîntec de jale
— joc — cîntec de jale — joc. Un cioban își caută turma pierdută, cîntînd o melodie de jale (de cele mai multe ori o doină). Deodată i se
* Comunicare prezentată la Sesiunea științifică a Academiei Republicii So
cialiste România, Filiala Cluj, în ziua de 7 decembrie 1962.
1 Eckhardt Săndor, Balassi Bălint összes müvei (Operele complete ale lui Ba
lassi Bălint (vol. I. Bp. 1951. p. 87).
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pare că-și vede în depărtare oile. Cîntecul trist se preface într-un joc
vioi. Dar ciobanul s-a-nșelat: a fost amăgit de niște pietre albe. Melodia
de jale revine. în cele din urmă ciobanul și-a găsit oile, iar povestirea se
încheie cu un joc vesel de bucurie că le-a găsit.“ Iată cum rezumă con
ținutul operei Tiberiu Alexandru, în monografia sa despre instrumentele
muzicale ale poporului român.2
în folclorul românesc piesa se bucură de o popularitate cît se poate
de mare. „Sînt sigur — afirmă unul din cercetătorii săi — că, din orice
provincie românească ați fi, dacă ați cerceta cît de puțin în satul sau în
împrejurimile d-voastre, ați da de variantele acestui cîntec.“3
Intr-adevăr, la arhiva Institutului de folclor din București, se găsesc
sute de variante ale acestui cîntec, culese din toate colțurile țării. Marea
lor majoritate are formă instrumentală, executîndu-se de cele mai multe
ori la fluier sau, în mai mică măsură, la orice instrument muzical popu
lar. Pieselor instrumentale le urmează — în număr mai redus — variante
de baladă cu text, despre păstorul — mai rar păstorița, întocmai ca la
Balassi — care-și caută oile, sau în loc de oi caprele. în sfîrșit, cîteva
date indică forma dramatică-mimatică a operei.
Este interesant faptul că toate trei formele s-au împămîntenit de
asemenea, fără excepție, în folclorul maghiar al populației din România.
Să începem cu mima. Domokos Păi Péter a văzut această formă în
Gheorgheni, interpretată de păstorul secui Senki Pista — dar, după cîte
știm, nu și-a publicat încă observațiile. Arhiva din Cluj a Institutului de
folclor păstrează descrierea amănunțită a lui Elekes Dénes asupra Dan
sului caprei („Kecsketânc“) din comuna Sic, de pe Cîmpie. Dată fiind însă
importanța obiectului, ar fi bine ca —■ înainte de publicare — descrierea
să se verifice și completeze la fața locului.
După aceste două date modeste, în arhiva din Cluj a Institutului se
găsește o serie întreagă de forme instrumentale ale piesei. Dăm în cele
de mai jos o notă a variantelor auzite de la informatori maghiari, fie cu
titlu românesc, fie cu titlu maghiar. Conform acestor titluri de două fe
luri, lăutarii maghiari au inclus piese în repertoriul lor, parte cu titlul
românesc și parte cu titlul tradus „mot à mot“ în limba maghiară, res
pectiv cu un titlu maghiar simplificat, care nu mai ține seamă de cel
românesc. Nota variantelor ■— cu titlul piesei, indicarea instrumentului
muzical, datele de inventar și culegere, și respectarea cronologiei cule
gerii — este următoarea:
Havalintăs (Bocire). Cind păstorul își pierde oile. La fluier. Cleja (Mol
dova), Fg. 538. Kotyorka Antal, 52 ani. 31 XII. 1950. Cules de Jagamas
Jănos, Bacău.
2 Tiberiu Alexandru, Instrumentele muzicale ale poporului român. Buc., 1956
p. 51. — Despre genul similar al folclorului muzical maghiar, cu referire la această
creație românească, vezi Kodàly Zoltân, A magyar népzene (Muzica populară ma
ghiară), Bpest, 1937, p. 66.
d D. Caracostea, Balada poporană română, București, 1932—1933, p. 18.
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Cînd ciobanul și-a pierdut oile; Cînd ciobanul a găsit oile. La fluier.
Săbăoani (Moldova), Mg. 19 a—b. Gerguc Mihâly, 93 ani, 27. IX. 1953.
Jagamas.
Mikor a pâsztor elveszitette a juhokat (Cînd păstorul a pierdut oile).
La vioară. Toplița-Ciuc, Mg. 34 i. Péter Jănos, om mai vîrstnic. 6 II. 1954.
Jagamas, Miercurea-Ciuc.
Juhâsz notăja (Cîntecul ciobanului). La fluier. Braniștea (Valea Some
șului Mare), Mg. 42 I. Balâzs Bernât, 70 ani, 22. III. 1954. Jagamas, Cluj.
Juhoké (De-a oilor). La fluier. Aluniș (împrejurimile Reghinului), Mg.
48 u. Szâsz Mihâly sen. (Ampor), 65 ani. 19. IV. 1954. Jagamas, TîrguMureș.
Juhoké (De-a oilor), Aceleași date, ca mai sus. Altă variantă, Mg. 48 v.
Juhâsznota (Cîntec ciobănesc). La fluier, Unguraș (Valea Someșului
Mare), Mg. 68 e. Réti Balâzs, 45 ani. 29. VIII. 1954. Jagamas.
A pâsztor a juhait elveszti (Păstorul își pierde oile). La fluier. Plăieșii de Sus (Casin), Mg. 90 f. Mâro Andrâs (Hegyi), 17 ani, 13. II. 1955.
Jagamas.
Doru oilor. La frunză. Fundu Răcăciuni (Moldova), Mg. 157 1. Csicsô
M. Mârton, 32 ani. 16 IX. 1956. Gurka Lâszlo.
în privința structurii lor muzicale, piesele culese de la informatorii
maghiari sînt identice cu variantele românești. Kotyorka Antal, fluieraș
ciangău maghiar, le-a definit conținutul — cu cuvintele sale simple —
în același fel esențial în care a făcut-o muzicologul român, citat mai sus:
„Una: cînd își caută oile. Doi: îi amărît că nu le găsește. O văzut pietrele
de departe și-o crezut că-s oile. Trei: îi pare bine că le-a găsit.“
în comparație cu variantele mimate și instrumentale, care n-au su
ferit nici-o schimbare esențială prin preluarea din românește — mai ales
că n-au necesitat prelucrare — sînt deosebit de remarcabile formele de
baladă în versuri. Creațiile poetice versificate, care trec dintr-o limbă
în alta, respectiv dintr-un folclor în altul, constituie cele mai frumoase
și mai „grele“ concretizări și exemple ale legăturilor dintre cele două
folcloruri. Pe bună dreptate, căci pentru ca piesele în versuri predate și
preluate să supraviețuiască nu numai în proză, ci și în formele specifice
poeziei poporului care le-a preluat, a fost necesar să se învingă dificultă
țile deosebirii dintre limbi, ceea ce înseamnă că creatorii populari anonimi
—■ în trecut întotdeauna neinstruiți și chiar analfabeți — au trebuit să
presteze munca de poet și de traducător de reală valoare.
Tot Domokos se referă primul la variantele maghiare versificate ale
păstorului care își caută oile: „Printre maghiarii din Moldova, cea mai
apropiată rudă a bocetelor cîntate absolut liber este povestea cîntată, pre
cum și cîntarea vreunui eveniment, la care, atît melodia cît și textul se
află în curs de lentă formulare .. . Povestea cîntată a păstorului care își
caută oile — pomenită încă de Balassi Bâlint și atît de frecvent notată
după executare la vre-un instrument — trăiește aici în formă improvi
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zată.“4 Cu ocazia culegerilor efectuate sistematic printre ciangăii din Mol
dova, cu începere din toamna anului 1950, de către Secția Cluj a Ins
titutului de folclor, n-am reușit încă să auzim (în afară de piesele instru
mentale enumerate mai sus — vre-o variantă cu text improvizat, care
să poată într-adevăr premerge, sub aspectul evolutiv, formei devenită
constantă. în schimb în folclorul secuiesc am găsit forma definitivă.
Neglijînd mai multe variante și fragmente, intenționăm să prezentăm
de data aceasta numai cele cîteva texte care reprezintă, fără îndoială,
versiunea maghiară cristalizată. Ne referim mai ales la trei variante cu
următoarele date de inventar:
Armășeni (Ciuc), Nr. 898. Ferencz Gyula, 30 ani. VIII. 1942. Jagamas.
Tomești (Ciuc), Mg. 95 h. văd. lui Olâh Imre, născ. Sândor Kata, 81
ani. II. 1955. Jagamas.
Vărșag (Odorhei), Nr. 15916 și 16721. Cibciri Mârton, 15 ani, 1957.
Kallos Zoltăn.
Textul din Tomești, atît în originalul maghiar, cît și în traducerea
fidelă a lui Petre Saitiș sună astfel :
S elvesztettem a kecskémet, többet nem aluszom,
Megkaptam a kecskéimet, măskor es aluszom.
Jaj, azok nem azok, mer azok csutakok,
Jaj, azok nem azok, mer azok csutakok.

*

Mi-am pierdut capra, n-o să dorm de-acuma,
Am găsit-o, bine-mi pare, pot să dorm de-acuma.
Vai, nu e ea capra mea, buturugă-i aceea,
Vai, nu e ea capra mea, buturugă-i aceea.
Varianta din Vărșag:

Elvesztettem a kecskémet, mevér anyâm érte,
Tova lătok feketéket, vajon nem azok-e?
Jaj, azok nem azok, azok szenes csutakok,
Többet nem aluszok.
*
Mi-am pierdut, vai, caprele și mama mă va bate.
Văd departe niște capre ... ale mele-s, poate.
Vai, acele nu sînt ele, buturugi-s doar acele.
N-oi dormi de-acuma.
4 Domokos Păi Péter-Rajeczky Benjamin, Csângô népzene (Muzica populară
ciangăiască). Vol. I, Bpest, 1956, p. 255.
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Și în fine textul din Armășeni:
Elveszett a kesej kecském, tôbbé nem aluszok,
Megkerült a kesej kecském, holnap is aluszok.
S hol kaptad meg, te jö juhâsz, azt a kesej kecskét?
Itt kaptam meg az erdôbe egy fa alatt lenni.
Jaj-jaj, nem a vot, csak egy szenes csutak vot.
*
Mi-am pierdut capra tărcată, n-oi dormi de-acuma.
Am găsit capra tărcată, pot să dorm de-acuma.
Unde a fost, ciobane vrednic, capra cea tărcată?
Am găsit-o în pădure, sub un copac culcată.
Vai, vai, n-a fost ea, buturugă doar era.

După cîte se constată, variantele citate nu prezintă deosebiri esen
țiale, cu toată distanța geografică relativ mare dintre cele trei localități.
Ceeace înseamnă că sîntem în drept să vorbim despre o versiune maghiară
cristalizată. în ce privește caracterul lor, ele se îndepărtează de forma
baladei românești, amplă, bogată în amănunte și avînd un caracter epicoliric — conform tradiției baladei maghiare, devin concise pînă în ultimul
grad, comunicînd în trei pînă în cinci versuri, la persoana întîia trei
momente importante ale acțiunii: a) păstorul e necăjit pentru că și-a pier
dut capra (caprele); b) e bucuros pentru că le-a găsit, dar c) începe să se
întristeze din nou, dîndu-și seama că văzuse doar niște buturugi. Pentru
moment nu cunoaștem, nici un text maghiar în care păstorul găsește întradevăr caprele, sau în care acțiunea ar lua alt curs.
Ca gen muzical, variantele citate sînt, toate, așa numite „cîntece de
porcari“ („kanäsznötäk“), făcînd parte așadar dintre cele mai preferate
cîntece de joc maghiar5. Informatoarea noastră din Tomești, nana Kata,
cea de 81 ani, ne-a și spus-o — amestecînd în fraza maghiară un cuvînt
de împrumut românesc: „Ce mai jucată îi trăgeam, pe asta.“
Concluzia: după mai multe zeci de variante maghiare ale Mioriței,
culese din Moldova, Ciuc și Trei Scaune,6 am reușit să descoperim în fol
clorul maghiar o altă piesă specifică și reprezentativă a repertorului păs
toresc român: „Ciobanul care și-a pierdut oile“. încurajați și inspirați de
bogăția formelor originale, creatorii populari maghiari au găsit modali5 Vargyas Lajos, A magyar vers ritmusa (Ritmul versului maghiar), Bpest,
1952, p. 68—91.
6 Faragô Jozsef, Variantele maghiare ale Mioriței, în „Limba și literatură“
vol. V. Buc., 1961 p. 357—369 si extr. p. 1—13. Hâromszéki magyar Miorița (Miorița
maghiară din Trei Scaune), în „Îgaz szö“, VII (1959), nr. 10 p. 689—695.
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tatea de a exprima tema atît în formă mimată, cît și în cea instrumen
tală și în baladă. Conform datelor noastre de pînă acum, în folclorul ma
ghiar forma mimată circulă în Gheorgheni și în Cîmpie; cea instrumen
tală în Moldova, Casin, Ciuc, împrejurimile Reghinului și Valea Some
șului Mare — iar cea de text cîntat, în Ciuc, Gheorgheni și Odorhei.
Odată urmele depistate, de-acum încolo rămîne de rezolvat în gene
ral, doar o problemă a tehnicii cercetării, pentru a se lărgi aria culege
rilor, înmulțind astfel numărul datelor maghiare. în posesia unui mate
rial mai amplu vom putea studia cu mai multă precizie modalitățile și
consecințele preluării, și vom putea compara mai amănunțit variantele
maghiare cu originalele românești. Deși aceste amănunte își au importanța
lor, noua descoperire poate fi înserată de pe acum în rîndul relațiilor fol
clorice româno-maghiare, printre atîtea alte dovezi culturale ale convie
țuirii seculare a popoarelor din estul Europei.

(bapaeo sKoceiß, Kmjmc.

„MABAH, nOTEPHBUinn OBEIț” B BEHrEPCKOM OOJIBKJIOPE
(KpaTKoe coflepataraie)
B cseTe pyMMHCKO-BeHrepcKnx (Jo.jiBimopucTii’iecKiix cBH3eîî aBTop
npegCTaBJiaeT BeHrepcKiie BapnaHiLi tcmli „Haöaii, noTepuBimin OBep”.
Ilocjie Toro, KaK jțaeT xapaKTepncTHKy aîoro oaeHB 3HaaMTejibHoro npoii3BeaeHnH hjih pyMtmcKoro $ojn>KJiopa, aBTop npejțcTaBJineT BonrepcKiie
BapiiaHTti b Pvmmhiui, KOTopae b ßoJitniiiHCTBe CJiyvaeB Sm.jim coSpaiiM
nocjie 1950 rofla HCCJiejțoBaTejiHMH KJiyæCKoro OT^ena HHCTUTyra Stho-

rpa$nn n OojitKjiopa npn Ana^eMim Hayn PyMHHCKofi CoițnajiHCTHaeCKofi PecnyöJiHKM.
Kan n b pyMHHCKOM $oju>KJiope, BeHrepcKne Bapnamti hmciot miimiiMecKne, iiHTpyMeHTa/iLiiBio n neceHHue $opMti. Mmumecraie $opMH hobojibho pegKH n TpeôyioT ențe jțonoJiHHTeJitHux nccJieflOBaHiiii. HHCTpyMeHTani>HMe BapnaHTu BCTpeaaioTCH y aaiireeB b MojiaaBnn, b ceKeüCKOM $ojii>k-

aope b KacMHe, Hyne n b oKpecTHocTax Perima, a Taiîæe b flOJiime pekh CoMemyji Mape. IleceHHHe $opMi>i c tckctom 6mjih HaiigeHM b ceKeiicKOM
(jjojiBKJiope b HyKe, TeopreHH n Ojțopxefi: n crnrraiOTCH aBTopoM 6airaafl;aMH. CornacHO cneițn(|)iiKe BeHrepcKUX HapoHHMX Șantan, omi npnoßpenn

ôojiee CJKaTyio $opMy no cpaBHeHnio c opnrimajiBHMMn pvmbihckumii TeucTaMii m oC.najțaioT MeHbiniiMii pa3MepaMH.
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„DER HIRT, DER SEINE HERDE VERLOREN“
IN DER UNGARISCHEN FOLKLORE
(Auszug)

Aus dem Bereich rumänisch-ungarischer Wechselwirkung auf folkloristischem Gebiet, stellt der Autor die ungarischen Varianten des Mo
tivs „der Hirt, der seine Herde verloren“ dar. Zunächst wird dieses be
deutende Motiv der rumänischen Folklore charakterisiert und anschlies
send sind die ungarischen Varianten aus Rumänien dargestellt, welche
vorwiegend nach 1950 gesammelt wurden von der Forschungssektion Cluj
des Institutes für Ethnographie und Folklore bei der Akademie der Sozia
listischen Republik Rumänien.
Wie in der rumänischen Folklore, kennen die ungarischen Varianten
mimische, instrumentale und gesungene Formen. Die mimischen For
men sind selten und bedürfen besonderer Nachforschungen. Die Instru
mentalformen sind bei der moldauischen Bevölkerung, den Ciangäi, im
Szeklerland in Casin, Ciuc und in der Umgebung von Reghin, wie auch
im Tal des grossen Somesch verbreitet. Die auf Text gesungenen Varian
ten wurden im Szeklerland, in Ciuc, Gheorgheni und Odorhei aufgezeich
net und vom Verfasser den Balladen zugeordnet. Dem Wesen der unga
rischen Balladen entsprechend, wurden sie aber im Vergleich zum rumä
nischen Original sehr verdichtet und sind bei weitem kürzer.
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ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI PE ANII 1962—1964

Nicolae Both, Cluj

CONTRIBUȚII LA CÎNTECUL ZORILOR
*
Obiceiurile românilor în legătură cu înmormîntarea au păstrat, în
mai mare măsură decît celelalte obiceiuri legate de momente din viața
oamenilor, credințe și practici străvechi, anterioare creștinismului. Faptul
acesta este scos în evidență și de poezia funebră, în special de cîntecele
ceremoniale interpretate „de femei -«numite»- care nu pot fi rude de
aproape ale mortului, la anume vreme, după anume legi“*1. Cîntecul cere
monial al zorilor este construit pe un asemenea motiv străvechi și repre
zintă, probabil, o invocație către soare, cerîndu-i acestuia să răsară mai
tîrziu pentru a se putea pregăti înmormîntarea2. Trăsăturile arhaice ale
formei sale, elementele mitologice, precreștine din conținutul său au fost
puse în evidență de O. Bîrlea, care a demonstrat convingător existența
speciei într-o epocă anterioară feudalismului, deci înaintea formării zo
nelor etnografico-folclorice și dialectale cunoscute nouă astăzi34
. Cu drept
cuvînt se poate afirma că alături de alte cîntece ceremoniale (de înmormîntare, de nuntă, de seceriș), de marea majoritate a descîntecelor și co
lindelor, cîntecul zorilor face parte din stratul cel mai arhaic al folclo
rului nostru, lucru dovedit și de legăturile sale cu colindele de zori sau
* Cu 11 variante inedite.
1 C. Brăiloiu, Ale mortului din Gorj, București 1963, p. 1.
2 Istoria literaturii române, vol. I, Acad. Republicii Socialiste România, Bucu
rești, 1964, p. 49.
3 Ovidiu Bîrlea, Folclorul și unele probleme ale dezvoltării poporului român,
[în] „Revista de folclor“, IV (1959), nr. 1—2, p. 159—204; Folclor și istorie, [în]
„Revista de etnografie și folclor“, XI (1966), nr. 1, p. 13—25. Vezi și Istoria lite
raturii române, vol. I, Ed. Acad. Republicii Socialiste România, București, 1964,
p. 48; C. Brăiloiu, lucr. cit. p. 1.
4 P. Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români, [în]
„Arhiva“, Iași XXXVIII (1931), p. 358—448; Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal,
București, 1914, p. 108; Tudor Pamfile, Crăciunul, București, 1914, p. 123—124;
Traian German, Tovărășiile de Crăciun ale feciorilor români din Ardeal, [în]
„Anuarul Arhivei de folclor“, V (1939) p. 73—74; Emilia Comișel, Antologie fol
clorică din Ținutul Pădurenilor, ed. Il-a, București, 1964, p. 41.
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de zăurit4 în ale căror variante se întîlnește invocația către zori („Ziori,
ziori, ! Dragi ziori, / Nu grăbiți cu revărsat / Că ne-apucă ziua-n sat“ .. ,)5;
ele par să aibă legături cu zorile la mireasă, care se cîntă luni dimineața
după nuntă6 și cu invocațiile către soare din unele descîntece: „Sfinte
soare, / Sfinte domn mare / Eu nu rădic vînd de la pămînt / Ci cercul
tău / în capul meu, / Și razele tale / în genele mele .. ,“7
Aria de răspîndire a cîntecului zorilor cuprinde Oltenia nord-vestică,
Banatul, o parte din Hunedoara și Țara Hațegului și se suprapune în linii
mari cu aria de răspîndire a cîntecului bradului8. Pe baza variantelor
publicate pînă acum se pare că aria de intensă răspîndire și în care se
păstrează formele cele mai arhaice este Gorjul9.
Cîntecul zorilor este interpretat, la unison sau antifonic, în zorii zile
lor cînd mortul se află în casă, de către un grup de femei așezate mai
ales în colțul casei, cu fața spre răsărit, uneori pe o ridicătură de teren
sau pe căpiță de paie, dar și la fereastra camerei în care se află mortul,
în unele localități o parte a cîntecului se execută în casă, cu fața spre
mort.
Prin valoarea sa artistică și documentară, cîntecul zorilor a atras
atenția cercetătorilor încă din a doua jumătate a secolului trecut; prima
variantă se pare că a fost publicată în 1875 de Ion Becineagă10, iar a doua
în 1882 de folcloristul orăvițean Simion Mangiuca11. Ambele sînt lipsite
de unitate fiind „alcătuite“ prin contopirea mai multor variante autentice,
5 Traian German, lucr. cit., p. 73.
6 Emil Petrovici menționează existența obiceiului în Căzănești-Ialomița, în
1937 (cf. Anchete dialectale, ms. 723/76, texte, p. 8.)
7 L. Blaga, Trilogia valorilor, București, 1946, p. 335.
8 Istoria literaturii române, vol. I, Ed. Acad. Republicii Socialiste România,
București, 1964, p. 48; O. Bîrlea, Folclorul și unele probleme ale dezvoltării popo
rului român, [în] „Revista de folclor“, IV (1959), nr. 1—2, p. 195—204.
,J Gr. Tocilescu, Materialuri folcloristice, vol. 1/2, București, 1900, p. 1503;
A. Calotescu, Zorile, [în] „Arhivele Olteniei“, XI (1932), p. 90—93; N. I. Scîntee,
Inmormintarea în satul meu [Seuca — Gorj], [în] „Ion Maiorescu“, II (1932),
p. 42—46; Constantin Brăiloiu, „Ale mortului“ din Gorj, București, 1936; Placheta
a fost reprodusă în Antologie de literatură populară, vol. I, Ed. Acad. Republicii
Socialiste România, p. 176—187. Deosebita frumusețe a textelor publicate de
C. Brăiloiu se explică și prin contopirea variantelor: „neurmărind aici un scop
științific, am căutat forma cea mai deplină a fiecărui motiv poetic, întregind unele
variante vădit ciuntite, cu împrumuturi din altele“; T. Gîlcescu, Folclor din Gorj.
Bocete, [în] „Grai și suflet“, VII (1937), p. 249—270; Emil Petrovici, Texte dialec
tale, Sibiu — Leipzig, 1943, p. 271; D. G. Kiriac, Cintece populare românești, 1960,
p. 169; Ilarion Cocișiu, Cintece populare românești, București, 1963, p. 40.
10 Diorile. Datini populare [în] „Familia“, XI (1875), p. 268—270.
11 Călindariu iulianu, gregorianu și poporalu român,... pe anul 1883, Bise
rica Albă, 1882, p. 129—131.
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primite de la diverși culegători12. La sfîrșitul secolului trecut și mai ales
în prima jumătate a secolului nostru numărul variantelor crește simțitor.
Totuși biografia și tipologizarea acestor cîntece nu s-a încercat pînă acum13.
Cu toată marea sa unitate pe întreaga arie de răspîndire, cercetarea
variantelor publicate indică din punct de vedere structural două tipuri
fundamentale: a) zorile propriu-zise caracteristice mai ales Olteniei, unde
alături de cîntecul zorilor și cîntecul bradului s-au păstrat și alte cîntece
12 Varianta publicată de Ion Becineagă are la bază variantele culese de „Iosif
Olariu, învățător în Romanu, dictate de Iconea Gherguția“ și de „Iosif Ieremia,
paroc în Colnicu, dictat de mai multe româncuțe de acolo“. Ambele comune sînt
din „concitatul Carașiului“. în același fel este alcătuită și varianta publicată de
Simion Mangiuca: „Am scris aceste Diori a mortului după împărtășirile căpă
tate de la Antoniu Muștețiu, învețiatoriu în Făgetu, de la Stefan Pavloviciu, parocu în Toplețiu, de la Pavelu Cimponeriu din Cacova și de la Ion Alexandrescu,
neguțietoriu în Varadia (cf. Călindariu ... p. 131).
13 Cu ocazia cercetărilor monografice efectuate la Runc-Gorj în 1930, Con
stantin Brăiloiu a apreciat valoarea deosebită a cîntecelor ceremoniale funebre
și a încercat să stabilească, cu ajutorul chestionarelor, zona lor de răspîndire în
Oltenia dar n-a reușit, (cf. D. Guști, Problema sociologiei, București, 1940, p. 56—57.
Dăm colecțiile în care se găsesc variante ale cîntecului zorilor: din Oltenia
v. nota 9; din Banat: Ion Becineagă, loc. cit., (Varianta a fost reprodusă de S. FI.
Marian în Înmormântarea la români, București, 1892, p. 229—230); S. Mangiuca,
loc. cit., (v. și S. FI. Marian, op.cit., p. 231—233; Antologie de literatură populară vol. I.
Ed. Acad. Republicii Socialiste România p. 167—169 — fragmentar); Aurel Iana, Jalea
românului, în „Familia“, XXVI (1890) p. 546—547 (V. și S. FI. Marian, op. cit.,
p. 227—228); Vioara Magdu, Diorîle, în „Gazeta Transilvaniei“, LIV (1891), nr. 22,
p. 1, (V.S.F1. Marian, op. cit., p. 228—229 — fragmentar); Enea Hodoș, Cîntece
bănățene, Caransebeș, 1898, p. 107—108; Iosif Popovici, Poezia populară română,
I. Bocetele românești, Oravița, 1908, p. 52—54; Lucian Costin, Bocete din Banat
[în] „Arhivele Olteniei“ VII (1928), p. 154—155; id„ Bocete, [în] „Șezătoarea“, XXIV
(1928), p. 6—7; Emil Petrovici, Folclor din Valea Almăjului, [în] „Anuarul Arhivei
de folclor“ III (1935), p. 106—107; Sabin V. Drăgoi, Monografia muzicală a comu
nei Belinț, Ed. Scrisul Romînesc, Craiova, [f.a.], p. 77—78; George Breazul, Cînte
cul popular, în voi. Muzica românească de azi, București, 1939, p. 125—126; Meletie Sora, Viața religioasă și morală din comuna Pojejena Română, [în] „Revista
Institutului social Banat—Crișana“, 1941, p. 165—175; Ioan T. Crișan, Folclor mu
zical din comuna Ohaba-Bistra, [în] „Revista Institutului social Banat—Crișana“,
1941, p. 345—355; Nicolae Ursu, Monografia muzicală a comunei Ohaba—Bistra,
[în] „Revista Institutului social Banat—Crișana“, 1941, p. 102—103, reproduse și
în voi. Contribuții muzicale la monografia comunei Ohaba—Bistra, 1956, p. 50—51,
unde mai există o variantă la p. 51—52; Meletie Sora, Viața religioasă și morală
din comuna Ohaba—Bistra, [în] „Revista Institutului social Banat—Crișana“, 1943,
p. 437—438; Nicolae Ursu, Cîntece și jocuri din Valea Almăjului, 1958, p. 192—194;
din Hunedoara și Țara Hațegului: Clopotiva, un sat din Hațeg, vol. II p. 433—434;
M. Gregorian, Graiul din Clopotiva, [în] „Grai și suflet“ VII (1937), p. 166. Va
riante ale cîntecului zorilor se mai găsesc în arhiva Institutului de etnografie și
folclor, București, mg. 773 b, 774 b, 1236 n, 1625 a, 1942 j, 1943 h, 1984 c, 1984 h,
2544 a, 1045 b la care se adaugă variantele înregistrate pe cilindrii de fonograf
și din manuscrise.

30 — Anuarul Muzeului etnografic
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ceremoniale de înmormîntare de o factură tot atît de arhaică; b) zorile
mixte care au o structură mai nouă și un caracter compozit, frecvente
mai ales în Banat.
Primul tip cuprinde invocația către zori să nu zorească pînă se va
găti mortului merinde și pînă vor fi trimise „răvășele arse-n cornurele“
prin care să vestească rudelor înmormîntarea: „Zorilor, zorilor / Să nu vă
pripiți / Ca să mi-1 zoriț / Pînă om găti / Merinde frumoasă / Tot de-aici
din casă, (...) Zorilor, zorilor, / Să nu vă pripiț / Pînă om trimete / Nouă
răvășele / Tot la nemurele / Să vie și ele, / Că s-o despărțit / De mumă,
de tată / Și de lumea toată, / De frați, de surori / Și de grădina cu flori“14.
Acestor două motive fundamentale ale cîntecului zorilor (1. zorile să întîrzie pînă se pregătește înmormîntarea; 2. pînă anunță neamurile) li
se adaugă teme care trebuie să fi aparținut inițial altor cîntece ceremo
niale de înmormîntare. Invocația către zori sau către soare este veche și
este posibil să fi fost mult mai răspîndită altădată în cîntecele funebre.
Astăzi ea se întîlnește foarte frecvent în bocetele culese din zone în care
nu avem dovezi că ar fi existat vreodată cîntece ceremoniale de înmor
mîntare15: „ ... Roagă-te de sfîntul soare / Să ție ziua mai mare / C-asta-i
zi de despărțanie / De la frați, de la surori / De la grădina cu flori.. ,“16
în placheta sa Ale mortului din Gorj, Constantin Brăiloiu face o obser
vație deosebit de valoroasă pentru înțelegerea cîntecelor ceremoniale de
înmormîntare, deși ea se referă mai ales la realitatea foclorică din zona
respectivă: „Ale mortului țin de trei tipuri deosebite: cîntecul bradu
lui (...) apoi zorile propriu-zise (...), în sfîrșit, o seamă de cîntece
felurite legate de anume clipe sau anume acte ale ceremonialului funebru.
Acestea lipsesc în unele locuri în parte sau de tot. Li se zice obișnuit și lor
«zori», dar se mai aud și numiri ca «hăl de la gropniță», «ale din hodaie»,
«al țărînii». Dintre toate, cele mai însemnate sînt «ale drumului», adică
acele cîntece în care este vorba de itinerarul mortului“17. Această cla
sificare a cîntecelor ceremoniale de înmormîntare este confirmată de nu
meroase culegeri. Acolo unde o parte dintre ele au dispărut, motivele
lor au intrat în cîntecul zorilor, dîndu-i caracterul compozit cunoscut în
Banat.
14 T. Gîlcescu, lucr, cit., p. 266—267; Constantin Brăiloiu, „Ale mortului“ din
Gorj, versurile 1—51.
15 Dăm o parte din bibliografia bocetelor care cuprind invocația către soare:
S. FI. Marian, op. cit., p. 540, 556, 582; T. T. Burada, Datinele poporului român
la înmormîntare, Iași, 1882, p. 89; Gr. Tocilescu, op. cit., p. 1501; Constantin Brăi
loiu, Bocetul de la Drăguș, [în] „Arhiva pentru știință și reformă socială“, X
(1932), p. 311, 312—313; „Șezătoarea“, XI (1910), p. Ï18; XVIII (1922), p. 175, 267;
XIX (1923), p. 78.
16 „Șezătoarea“, XVIII (1922), p. 175.
17 Constantin Brăiloiu, „Ale mortului“ din Gorj, București, 1936, p. 1.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

5

Cîntecul zorilor

467

Un cîntec ceremonial care se leagă de momente diferite în funcție
de regiune și chiar de localități și care nu are din acest punct de vedere
o stabilitate este „Fire trandafire“. El e cîntat uneori în zori și se nu
mește cîntec de zori18, alteori se cîntă imediat după zori la capul mortu
lui și face parte din cîntecul zorilor19, în sfîrșit, pentru a cita numai cazu
rile mai frecvente, motivul intră în cîntecele de „petrecut“20. Structura
sa ne face să credem că altădată, cînd avea mai mare stabilitate, el se
interpreta la capul mortului21, trandafirul neîmbobocit fiind o metaforă
pentru tînărul care nu și-a trăit viața: „— Firule, firule, / Fir de tranda
fir, / Ce mi-ai zăbovit / De n-ai înflorit / Și azi dimineață / Ca ieri dimi
neață? / — Eu mi-am zăbovit / Pînă am despărțit / Tată de copii.. .“22.
Compozițional el se înrudește cu cîntecul zorilor, iar unele variante se
înrudesc tematic cu cocoșdaiul23.
Un alt cîntec ceremonial din care un motiv de rară frumusețe s-a
păstrat în cîntecul zorilor este interpretat în momentul terminării sicriu
lui. în unele localități (Seuca-Gorj), altădată, nu se cumpăra sicriu. Ru
dele mortului trimiteau în pădure cinci meșteri care tăiau un copac, de
obicei fag, din care făceau sicriul, de aducerea căruia era legat un întreg
ritual. Meșterii lucrau, ca la tăierea bradului, numai cu securea și cu
barda, neputîndu-se servi de alt instrument. Cînd sicriul era gata, trei
bocitoare, care cîntau toate cîntecele ceremoniale, îl boceau: „Fagule, fagule / Cin’ ți-a poruncit / De mi-ai doborît, / Din munții cărunți / Din
fagii ăi mulți? / — (x) mi-a trimis / Cinci meșteri / Cu securi la ei, / Cu
berde la brîu / Și ei m-au tăiat / să mă facă casă, / Casă de vecie / Lui (x)
să-i fie! / Scoal’ (x) scoal’, / Școală și mi te roagă / Tot de meșterei / Să
ți-o facă mare / Cu nouă ferești. . ,“24. S-ar putea crede că ne găsim în
18 Lucian Costin, Bocete [în] „Șezătoarea“ XXIV (1928) p. 8; Emil Petrovici,
Folclor din Valea Almăjului, [în] „Anuarul Arhivei de folclor“, p. 106—107 (Zorile
mortului); T. Gîlcescu, lucr. cit., p. 261—262.
19 N. I. Scîntee, lucr. cit., p. 43—44; Constantin A. Calotescu, lucr. cit., p. 91;
vezi și varianta VII publicată de noi. Acolo unde cîntecul zorilor se cîntă în casă
(Valea Mare—Severin), motivul „fire trandafire“ se interpretează la fereastră (va
rianta VI publicată de noi).
20 Simion Mangiuca, Călindariu iulianu, gregorianu și poporalu romănu, pe
anul 1882, Brașov, 1881 p. 121—134; Aurel Iana, Inmormintarea la români, [în]
„Familia“ XXV' (1889), p. 434—436; Emil Petrovici, lucr. cit., p. 108; Nicolae Ursu,
Cîntece și jocuri din Valea Almăjului, 1958 p. 175—190.
21 Constantin A. Calotescu, lucr. cit., p. 91.
22 Id. ibid., p. 91.
23 Cocoșdaiul este un cîntec ceremonial de înmormîntare, întîlnit mai aies
în Banat, construit pe motivul cocoșilor ce cîntă dimineața, dar pe care mortul
nu-i aude și nu se deșteaptă.
24 N. I. Scîntee, lucr. cit., p. 44—45; variante în T. Gîlcescu, lucr. cit., p. 256,
260; Lucian Costin, Bocete din Banat [în] „Arhivele Olteniei“, VII (1928),
p. 154—155.
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fața unui fenomen de contaminare între două motive, unul aparținînd
cîntecului bradului și altul cîntecului zorilor. Credem însă, bazîndu-ne
pe material oferit de culegerile din Gorj și pe importanța ce se acordă în
ritualul înmormîntării și în cîntecele funebre viitoarei „case“ a mortului,
că altădată a putut exista un cîntec ceremonial al sicriului cu o arie de
răspîndire mai mare și de o factură asemănătoare cu varianta citată.
Imaginea sa cea mai realizată, aceea a ferestrelor prin care să mențină
contactul cu lumea din care pleacă, s-a păstrat, atît pentru valoarea sa
artistică cît și din motive psihologice, în alte cîntece ceremoniale, dar mai
ales în cîntecul zorilor. în numeroase variante ale acestuia, mortul este
sfătuit să ceară meșterilor casă cu ferestre pe care să-i vină turtiță caldă,
ulcea cu apă, dor și milă, chituță de fragi, miros de fructe etc.
In satele cu viață tradițională, participarea oamenilor — mai ales a
celor de aceeași vîrstă — și a rudelor la înmormîntare era un fapt obli
gator ce ținea de buna cuviință. Rudele chemate prin răvașe „arse-n
cornurele“ — în variantele cîntecului zorilor — trebuiau să contribuie
la pregătirea mortului pentru marea trecere. într-un cîntec ceremonial
din Gorj, de o simplitate și sobrietate ce pun în lumină vechimea sa, este
anunțată sosirea rudelor: „Eu mi-am venit, / Că mi-am auzit / Că mi-ai
adormit / Somn nepomenit; / Și eu mi-am venit / Cu mîndră făclie, / Ceară
din stupie, / Cu flori din grădină, / Chituță făcute / Cu ață legate, / Cu
lacrămi udate“ 25. Mortul le mulțumește tuturor, prin intermediul boci
toarelor într-un cîntec ceremonial de valoare artistică deosebită, întîlnit
astăzi foarte rar în variante independente: „— Ridică, ridică / Gene la
sprîncene, Buze subțirele, / Să grăiești cu ele. / Cearcă, dragă, cearcă, /
Cearcă de grăiește, / De le mulțumește / La strin, la vecin, / Cui a făcut
bine / De-a venit la tine, / Că ei și-au lăsat / Hodina de noapte / Și
lucrul de ziuă. / — Eu nu pot, nu poț / Nu pot să grăiesc, / Să le mulțu
mesc ... “26 El a fost cuprins ca motiv în cîntecul zorilor și constituie un
aspect al conduitei tradiționale.
Scoaterea sicriului din casă a ocupat și ocupă un loc deosebit în cere
monialul înmormîntării. Momentul cunoaște cîntece ceremoniale, fie păs
trate independent, fie intrate în cîntecul zorilor, care descriu drumurile
pe care le are de parcurs sufletul mortului, piedecile pe care le va întîlni
în cale și i se recomandă cum să le depășească. într-o variantă din Gorj,
sufletul mortului este sfătuit să se înfrățească cu animalele, asemenea
eroilor din basme: „ . .. Iar sama să-ți iei, / Că îț va ieși / Lupu înainte, /
Să nu te spaimînte. / Mîna să-ț întinz / Bun frate să-1 prinz / Că el iar
25 T. Gîlcescu, lucr. cit., p. 267. Variantă în Constantin Brăiloiu lucr. cit., ver
surile 198—207.
26 Constantin Brăiloiu, lucr. cit., versurile 164—197. Motivul se mai găsește
în Constantin A. Calotescu, lucr. cit., p. 92; N. I. Scîntee, lucr. cit., p. 44
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că știe / Sama pădurilor / Și a potecilor / Și a colinelor. / înainte să mergi /
Iar sama să iei, / Că to-ț va ieși / Vulpea înainte; / Mîna să ț-o-ntinz, /
Bună soră să prinz, / Că ea iar că știe / Tot sama potecilor / Și a apelor. /
înainte să mergi / Iar sama să-ț iei / Că îț va ieși / Tot vidra-nainte. /
Mîna să-ț întinz, / Bună soră să prinz / Că ea mi te-o duce / Pi la podurinalte, / Pîn ape vărsate / Pe tine mi te-o trece“27. în unele variante mortul
este sfătuit să nu meargă pe calea rîului că-i „ducător / Dar nu și-ntorcător“, ci pe a soarelui pentru a se putea reîntoarce28. în cadrul motivului
acestuia sînt răspîndite variantele care prezintă „vămile“ pe care le trece
mortul. Motivul drumurilor este cel mai diversificat tematic și mai re
ceptiv la înnoiri. în el au intrat, de altfel, cele mai numeroase elemente
religioase, personajele precreștine (zîna bătrînă, Samodiva) fiind înlocuite
cu cele ale religiei creștine. El se întîlnește și în cîntecele ceremoniale
mai noi.
Dacă în unele variante ale cîntecelor ceremoniale întîlnim sfatul ce
se dă mortului de a urma drumul soarelui pentru a se putea reîntoarce,
în aceleași cîntece întîlnim o descriere metaforică a absurdității și impo
sibilității realizării acestui fapt. Credem că motivul trebuie pus în legă
tură cu obiceiurile și practicile legate de înmormîntare, care au drept scop
împiedicarea întoarcerii mortului (ca strigoi etc.):29 „Vino cînd cerbii vor
ara, / Grîu or sămăna, / Ciute vor secera. / Vino cînd va răsări / Fir de
foionfie. / Vino cînd va răsări / Fir de floare mare / în mijloc de cale. /
Vin’ cînd va răsări / Fir de busuioc / în vatră de foc“ . . ,30 El a intrat în
cîntecul zorilor, în alte cîntece ceremoniale și chiar în bocete.
Momentul înhumării a cunoscut, de asemenea, un cîntec ceremonial
specific, păstrat independent în unele variante din Gorj și intrat ca motiv
27 T. Gîlcescu, lucr. cit., p. 267.
28 Lucian Costin, lucr. cit., p. 154.
29 Strigoiul e o ființă omenească ce vine pe lume cu o tichie pe cap și cu
șira spinării prelungită în formă de coadă, nu prea lungă, acoperită cu păr. Ziua
își vede de treburi ca ceilalți oameni, dar noaptea, îndată ce doarme, îi iese su
fletul și se duce să se întîlnească cu alți strigoi, iar trupul rămîne ca mort pe pat.
Sufletele strigoilor pricinuiesc oamenilor numeroase rele. După ce mor, strigoii
mănîncă inima rudelor și chiar a străinilor. Pentru a preveni aceasta, la înmor
mântarea strigoilor, rudele așează, la groapă, în jurul mortului pietricele de rîu
ca să aibă ce mînca; cînd îl duc la groapă un om presară pe drum mac sau mei
zicînd: „strigoiul șă mănînce pe an cîte un bob de mei ori de mac și să nu mănînce inimele neamurilor lui“; înainte de a așeza pămînt pe el îi pun la picioare
un fus iar la cap un cuțit. Cînd nu se știe dacă mortul este sau nu strigoi îi pun
în nas tămîie ca să nu poată răsufla, de asemenea în urechi ca să nu audă sfatul
diavolului; în ochi ca să nu-1 vadă pe necuratul; în gură ca să nu spuie necura
tului numele rudelor; (cf. I. Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat,
Casa școalelor, 1944, p. 147, 150—151.
30 Lucian Costin, lucr. cit., p. 154, 155—156; variantă în M. Gregorian, lucr. cit.,
p. 168—169.
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în alte cîntece ceremoniale: „Pămînte, pămînte, / De azi înainte, / Să-i
fii bun părinte. / Să nu pripești / Fața să-i smolești, / Ochi să-i pănjenești, / Pîn’mi l-ai purta / Prin livezi verzi, / Prin izvoare reci, / Prin
pomi înfloriți [... ] Pămînte, pămînte, / Să nu te lași greu, / Să te lași
ușor / Să-i fii frățior. ! Și tu țărînioară. / Să te lași ușoară / Să-i fii su
rioară“31. Varianta aceasta, culeasă din Seuca-Gorj, este interpretată la
groapă de cele trei femei care au cîntat zorile și cîntecul la sicriu și se
aseamănă pînă la identificare cu celelalte variante ale sale32. Acest cîntec
ceremonial, numit de Brăiloiu „al țărînii“, s-a contaminat cu motive
din alte cîntece și mai ales cu motivul ferestrelor sicriului, datorită
în primul rînd analogiei tematice: și sicriul și groapa sînt „casa“ mortu
lui33. Invocația către pămînt sau către țărînă să primească mortul, să-i
fie părinte, soră, să nu-i smolească fața, să nu-i păienjenească ochii a in
trat ca motiv în unele variante ale cîntecului zorilor34.
în prezentarea zorilor propriu-zise mai ales pe baza variantelor din
Oltenia, ne-am referit și la alte cîntece ceremoniale de înmormîntare
pentru că unele motive ale acestora au intrat în componența zorilor
mixte, întîlnite mai frecvent în Banat, după cum au intrat în componența
unor variante ale cîntecului cel mare. Acest tip cuprinde și el invocația
către zori să întîrzie pentru a se pregăti înmormîntarea sau reproșul
adresat zorilor pentru că au întîrziat și nu s-au ivit „și azi dimineață / ca
ieri dimineață“, motivul firului de trandafir (uneori variantele încep cu
acesta, invocația către zori lipsind sau urmîndu-i), al „drumurilor“ sau
al „vămilor“, al pămîntului care este rugat să primească mortul, al în
toarcerii „cînd or face juguri muguri...“, al ferestrelor la sicriu sau la
groapă. Exceptînd motivul drumurilor sau al „vămilor“ care în variantele
bănățene, spre deosebire de cele oltene, primește o amploare și o frecvență
mai mare și este puternic influențat de concepția creștină, celelalte mo
tive au o foarte mare asemănare35. Dezvoltarea variantelor bănățene în
sensul cuprinderii în ele și a unor motive din alte cîntece ceremoniale
reprezintă o fază mai nouă. Ea poate să aibă cauze pe de o parte în con
31 N. I. Scîntee, lucr. cit., p. 46.
32 T. Gîlcescu, lucr. cit., p. 263—264, 270; Const. A. Calotescu, lucr. cit., p. 93;
G. Breazul, lucr. cit., p. 130—131; Ovid Densușianu, Graiul din Țara Hațegului,
p. 97—98; Clopotiva, un sat din Hațeg, vol. II, p. 440; M. Gregorian, lucr. cit.,
p. 170.
33 Ovid Densușianu, lucr. cit., p. 97—98; Clopotiva un sat din Hațeg, vol. II,
p. 440; M. Gregorian, lucr. cit., p. 170.
34 Lucian Costin, Bocete, [în] „Șezătoarea“, XXIV (1928), p. 8. Motivul a intrat
mult mai tîrziu în cîntecele de petrecut.
35 Un cîntec ceremonial pe tema „vămilor“ a fost cules de T. Gîlcescu,
lucr. cit., p. 255—256. în variantele bănățene motivul se împletește cu cel al pieclecilor care stau în calea mortului.
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dițiile social-istorice specifice Banatului, care au permis înnoirea, iar pe
de altă parte în practicarea de către culegători a metodei contopirii
diverselor variante într-una singură, folosită de Ion Becineagă și Simion
Mangiuca. Publicarea variantei Mangiuca într-un calendar de circulație
la vremea aceea a putut înrîuri cu autoritatea cărții variantele care cir
culau pe cale orală. Este posibil, de asemenea, ca înainte de aceste feno
mene înnoitoare să fi existat firești deosebiri între variantele din cele
două zone. N-ar fi exclus ca un studiu comparativ al întregii poezii fu
nebre și o temeinică cercetare de teren să le pună în lumină.
Pe baza faptelor expuse aici se poate constata că altădată poezia
ceremonială de înmormîntare a fost mult mai bogată dar, prin simplifi
carea ritualului înmormîntării, o parte din speciile ei au dispărut, iar mo
tivele lor cele mai rezistente au fost înglobate în cîntecul zorilor. Un fe
nomen asemănător s-a petrecut și cu cîntecele de seceriș din sudul Tran
silvaniei36.
Cîntecul zorilor este important atît pentru valoarea sa documentară
— numeroase variante descriu destul de amănunțit unele momente ale
ritualului înmormîntării —■ cît și pentru marea sa frumusețe literară, do
vadă a îndelungatei șlefuiri în procesul de circulație. Textele pe care le
publicăm constituie o completare a materialului cunoscut pînă acum,
iar cele din Banatul iugoslav aduc și contribuții cu privire la aria de
răspîndire. Variantele inedite provin din Arhiva de folclor-Cluj : ms. 959
(colecția Valeriu Braniște), cu șase piese; ms. 401 cu o piesă și ms. 1137,
cu o piesă, iar trei sînt culese de noi, în mai 1965, din Banatul iugoslav
(comunele Uzdin, Vladimirovaț și Nicolinț). Zorile se cîntau cu aproxi
mativ două decenii înainte și în Torac, dar femeile anchetate de noi și-au
amintit numai fragmente. Variantele din Banatul iugoslav aparțin tipu
lui de zori mixte și sînt foarte asemănătoare cu cele din Banatul româ
nesc. Se pare că primul text de zori din Banatul iugoslav (com. Ecica) a
fost publicat în 1891, de Vioara Magdu37. între acesta și variantele din
Uzdin și Vladimirovaț, pe care la publicăm, există o pronunțată asemă
nare, ceea ce pune în lumină marea rezistență în timp a cîntecului.

*

*

*

Manuscrisul 959 cuprinde variante culese în primul sfert al seco
lului nostru38:
36 Cf. Ion Ionică, Dealul Meritului, București, 1943.
37 „Gazeta Transilvaniei“, LIV (1891), nr. 22, p. 1.
38 Manuscrisul este nepaginat. însoțim textele de toate indicațiile cuprinse
în el.
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I. ZORILE

Se cîntă de cinci femei „dimineața la ferestrele casei în care se află
mortul, cu fața spre răsărit și numai pînă e mortul în casă“39.
Zorilor, surorilor,
Cum de n-ați zorit
Și ieri dimineață
Ca și azi dimineață?
5 Noi am zăbovit
Pîn-am despărțit
Suflet de la trup,
Mama de la fii
Și de la copii

10 Și
Și
Și
Și

de
de
de
de

la bărbat
la surori
la vecini
la străini.

Topia, 13. I. 1908
inf. Veta Molenț
nu se menționează
culegătorul

II. ZORILE

Se cîntă de cel puțin șase femei în aceleași împrejurări ca la Topia.
Zorilor, surorilor,
Nu grăbiți de-a zori
Pînă N. se va găti
Cu nouă colaci de vamă
5 Și cu nouă luminioare
Și cu nouă crițărei
Să[-i] fie lui pe cărări.
Și ajunse la o lină de fîntînă
Și-acolo e scaun de hodină

10 Și-acolo ședeau D-zeu și
Sf. Petru
Și N. se ruga
Să-i facă loc și lui
Cît cuprind [e] cu șălele
Și sprijon cu brațăle.
30 Dor de la copii
Și... [pe una dor să-i vină,]
Dor de la toate neamurile
Și. . . [pe una dor să-i vină,]
Dor de la vecini.

15 Cheile zorăiau,
Morții în cale-i [i]eșau
Și N. se ruga
Să-i facă
Casă cu nouă ferești
20 Și cu nouă luminări
Pe-o fereastră dor să-i vină,
Dor de la măicuță
Și pe una dor să-i vină,
Dor de la tăicuță

25 Și pe una dor să-i vină,
Dor de la ortac
Și. .. [pe una dor să-i vină,]
Dor de la sorirele
.. . [Si pe una dor să-i vină,]
Silha, 13. I. 1908
inf. Maria Stoiloneasca
nu se dă numele
culegătorului

33 Arhiva de folclor Cluj, ms. 959.
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III. STRIGATUL ZORILOR

Se cîntă de șapte femei „dimineața cînd se varsă zorile, în fața casei
(cu fața către răsărit și cu o lumină în mînă .. .). Fereastra unde e capul
mortului se deschide .. .“40. Bocitoarele nu sînt plătite ci invitate la po
mană unde primesc „rachie și colac“.
Zorilor, surorilor,
Nu grăbireț d-a zori,
Pînă (mortul) s-a găti
Cu nouă colaci de vamă

5 Și cu nouă luminări
Și cu nouă grițărei
Să-i fie lui pe cărări
Și te du, N.N. te du
Și te du pe drum înainte
10 Și să-ți fie draga-aminte,
Cînd tu că vi[i] ajunge,
La o lină, la fîntînă,
C-acolo i scaun de hodină
Și apă rece vi[i] bea

15 Că de dor ție ți-o trece
De dorul de la (ortaci, muiere
etc.)
Și de dor de la copii (dacă are)
Și de dor de la fi[i]cuțe
Și te du, N.N., te du

20 Pe cîmpșorul
Cu bujorul
Că acolo mi-i mult dor,
Pe cîmpul cu viorele
Că acolo mi[-J i multă jele.
25 Și te du, N.N., te du
Și te du pe drum’nainte
Și să-ți fie draga-aminte,
Cînd îi tu că vii ajunge
La porțile raiului,
30 Că raiul mi[-]i d-încuiat,
Mîna pe cheie îi pune

Și cheile-or zdrăncăni
Morții-n cale-ți vor [i]eși.
Și te du, Petre, te du

35 Și te du pe drum’nainte
Și se-ți fie draga-aminte;
Nu știu ce zgomot mi s-aude
Dumnezeu și cu Sf. Petru
Impărțeau pămînturile

40 Dar și (Petru) se ruga
Să mi [-] i facă loc și lui
Cît ședea cu spatele,
Cuprinde cu brațele.
Albe zori se revărsau
45 Pe fereastră se băgară
Și N.N. îl de-ntrebară
Gata ești tu N-N ori ba?
D-atuncea eu m-oi găti
Cînd mie că mi-or face

50 Casă cu nouă ferești
Și pe una dor să-mi vină
Și ăl dor de la ortaci,
Și pe una dor să-mi vină
De la copii,. .. fi[i]cuță etc.
55 Pe una dor de la fraț
Și pe una dor să-mi vină
De la toate neamurile
Și pe una dor să-mi vină
De la vecini.
De la Marta Jeberean
din Silha

Nu se dă numele
culegătorului

40 Ibid.
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IV. ZORILE

Soare, soare, dragu-m soare
Nu grăbi d-am răsări
Pin’ pe mort l-au găti
Că nu-i mult de-a-1 găti
5 Cu nouă colăcei
Și cu nouă bănuț în ei
Și cu nouă lumânări
Și cu nouă bîticele
Dar la cumătru cel bătrîn
10 Să eai ștergura din brîu
La cumătră bătrînă
Să eai cîrpă din mînă

La voinicul tinerel
Să eai murgul de supt el
15 Și la fata cea mare
Să eai salba după cap.
Atunci, mortule, să vini
Cînd or face juguri muguri
Si tînjala lăstari verz[i].
Prisaca, 29. VI. 1924
inf. Elena Muntean
țărancă
Cules de Ianăș Vasile,
plugar

V. ZORILE „Cum se strigă la Jdioara“.

5

10

15

30

Zorilor,
Surorilor,
Nu grăbireți de-a zori,
Pînă’N. s-o gătovi
*.
Cu hăi nouă colăcei
Și cu nouă bani în ei
Și cu nouă luminioare.
Să-și vegeară călile
Să-și petreacă vămile,
Cu bît și cu lumină
Pîn’ la locul de hodină.
N. nu gîndi te străjesc eu,
Te străjește îngerelul
Pînă-ți iasă suflețelul.
îngerelul se suia
Legănelul slobozea,
Suflețelul ți-1 suia.
N. dragă N
Nu lua sama apelor,
Că apele-s ducătoare
Și-napoi ne-ntorcătoare.
Să iai sama soarelui
Că soarele-i ducător

25 Și-napoi întorcător.
Soarelui
Și cucului
Cucului
Și rîndunelelor,
30 Că cucu-i cu rîndunele
Să-ntorci și tu cu ele.
Și la frați și la surori,
La cîmpu-al cu mîndre flori.
Cîmpu-i cu bribinei
35 Să-ntorci la copii tei41.
Atunci N-îi întoarce
Cînd or face:
Juguri
Muguri,
40
Și tînjele
Viorele
Și răstaie — lăstari verzi.

Jdioara, 1. VIII. 1924
inf. Ioana Suciu
Cules de Gh. Băltean,
învățător

* s-o gâta de drum
41 „Cînd mortul e tată sau mamă cu copii. Cînd mortul e copil: «la părinții
tăi». Iar cînd mortul n-are pe nime și rămîne casa pustie: «la păreții tăi».
(Cf. ms. 959.)
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VI. ZORILE

Varianta este însoțită de următoarea notă: „Unul din obiceiurile ce
au început a se rări în popor este și obiceiul de a se cînta «Zorile» la
morți. Bătrînii spun că mai de mult se cîntau zorile la fiecare mort; azi
nu se cîntă decît la feciori, fete, bărbați sau neveste tinere și dă se țin
a fi oameni de frunte“.
Cînd moare un tînăr încă pînă seara se înțeleg ai casei cu «colăcărița» (făcătoarea colacilor) — care conduce toată rînduiala în casa mor
tului — și trimit la muierile ce știu cînta zorile. Acestea se adună toate
și cînd se varsă zorile zilei se duc la casa mortului să le cînte, iar drept
plată capătă colaci anume făcuți.
Cîntecul se începe în «sobă» (sala mare) unde-i mortul în «copîrșău»
(cosciug) așezat pe masă. Se cîntă toate pe un singur ton. Ele trebuie să
fie trei, cinci, șapte și nicidecum cu soț“42.

5

10

15

20

Soare, soare,
Dragu-mi soare
Nu grăbi de răsări
Pînă pe (numele mortului) l-om
găti.
De-asupra la răsărit
Este-un pom mare-n florit,
Cu vîrful ajunge-n ceri,
Cu crengile la pămînt,
Cu poalele resfirat,
O cuprins peste Banat.
Dar sub pom cine-i culcat?
Iacă (numele) a adormit
Și nu s-o mai „pomenit“**.
Trecu neagră rîndunea
Și cu aripa-1 lovea,
Pe (numele) că-1 pomenea
Și (numele) mi se ruga,
De mila lui Dumnezeu
Să sloboadă-un legănel,
Să se suie (numele) în el
Să se suie cu el în ceriu,

25

30

35

40

Sus în ceri la Dumnezeu,
C-acolo-s mesăle-ntinsă
Și făcliile aprinse
Ș-acolo-i tata
Acolo-i mama
Ș-acolo-s frați și surori
Ș-acolo-i veacul de noi43,
Firoileo, firoileo
**
De ce n-ai zorit,
Fi[i]co, de das-neață
Ca ieri dimineață
— Noi ne-am zăbovit,
Pîn-am despărțit,
Sufletul curat
Și calea i-am dat.
Noi ne-am zăbovit
Pîn’ l-am despărțit:
D-a lui mamă,
D-a lui tată,
De-a lui surori
Și frățiori,
D-a lui unchi

42 Arhiva de folclor Cluj, ms. 401, p. 42—43.
43 „Gătind aceste versuri, cîntate pe o melodie jeloasă, cît se poate de
și trăgănat, ies afară la fereastra de la capul mortului și încep pe o melodie
așa jeloasă, dar puțin mai repede, trăgănînd-o numai la sfîrșit“. (Cf. Arhiva
folclor Cluj, ms. 401, p. 43.)
* trezit
** Menționează că n-a putut explica cuvîntul. Probabil la origine versul
„firule, firule“.
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Ș-a lui mătuși,
D-a lui veri
45 Ș-a lui văruichi.
D-a lui vecini
Și a lui vîrstnici
*
Intoarce-mi-se-ntoarce,
50 (Numele) mi ne-ntoarcc,
întoarce și se roagă
De ai trei brădari,
Lui casă să-i facă,
Fereastră să-i facă,
55 Pe fereastră să-i vină,
Doru ca să-i vină,
Dor de la soțior,
De la [a] lui mamă,
De la [a] lui tată,
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60 De la [ai] lui veri,
Și a lui văruiche,
De la vecini
Și de la vîrstnici
Și iar mi se-ntoarce
65 Și el mi se roagă,
Ca pe el să-1 ierte,
Că d-acuma-ncolo
Nime nu-1 mai vede.
Valea Mare-Severin, 1932
inf. Eva Drăghița, cîntăreață
de zori, în etatea de
50 de ani
Culegător Gh. Fată
„plugar“

VII. ZORILE „cum se strigă în comuna Fîrliug“
„înainte de revărsatul zorilor vin la casa celui mort trei, ori cinci,
ori șapte muieri care știu striga zorile, pe care le-a rînduit încă de seara,
dar să nu fie cu soț. Ele se opresc afară, la capul mortului, la fereastră“44.

Soare, soare,
Dragu-mi soare,
Nu-mi grăbi
De răsări
Pînă (mortul) l-om găti
De mine nu vă rugați
Că eu sînt un călător
Și-napoi întorcător,
Numai voi să vă rugați
De sfînta Maică Mărie
Ca să-i fie de soție
Pînă sus la împărăție
Unde-i locul la vecie.
C-acolo-s mesăle-ntinsă
Și făcliile aprinsă
Și cu paharele pline
Și cu scamne de „ogină“**
Acolo s-o ogini
Și napoi n-o mai veni.

20 Că atuncea o veni
Cînd cerbii or ara
Și cînd grîu or sămăna
Și ciutele l-or secera
Atunci, dar nici atunci
25 D-asupra la răsărit
Este-un măr mare-nflorit
Dar nu-i măr mare-nflorit
Numai mîndru tată-sfînt
Șăge-mparce la pămînt:
30 Cît cuprinzi cu spacele
Și cît țini cu brațele.45
Zori-mi, zori
Dragi-mi surori,
35 Nu grăbiți
De-mi răsăriți
Pînă mortul l-om găti.
Ia ridică-ți capu(l)
In revărsat de zori

44 Arhiva de folclor Cluj, ms. 1137 (nepaginat).
45 „Cînd termină acestea «să bagă în sobă», întră în odaia mortului și cîntă
d-asupra capului „partea care urmează: (cf. ms. 1137).
* De aceeași vîrstă.
** odihnă
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40 Pe miros de flori.
Firoilio, firoilio,
*
Fir de trăndăfir
Ce n-ai înflorit
Astă gimineață
45 Ca ieri gimineață?
Eu n-am înflorit
Pîn -m-am despărțit
Cum mi se desparte
Suflet de oase
50 Din lumea frumoasă
Ș-apucă pe cale lată
Cu flori sămănată
Cu lacrămi udată.
Ia ridică-ți capu(l)
55 Cu ochii privește
Cu gura vorbește
Și le mulțumește
La nouă bărdași
Nouă toporași,
60 Că ei ori mînecat
Și mi-ți or gătat:
Casă pe- vecie
Cum îți trăbă ție
Cu nouă ferești
65 Ca să vecuiești:
Pe una să-ți vină
Boarea cu răcoare
Să te răcorești
Să nu putrezești
70 Pe alta să-ți vină
Raza soarelui

75

80

85

90

95

477

Mila Domnului
Pe alta să-ți vină
Glasul cucului
La înverzitul cîmpului,
Pe una să-ți vină
Duh de primăvară
Să vini la noi iară,
Pe una să-ți vină
Dorul de la flori
Și de la surori
Pe una să-ți vină
Pră ăia mai cu samă
Dorul de la mamă
Și cu de la tată,
Pe una să-ți vină
Dorul de la fată
Și de la feciori
Pe una să-ți vină
Dor de la văruiche
Și dor de la veri,
Pe una să-ți vină
Dorul de la uică
Și de la mătușă
Și de la toate neamurile
Și vecini ăi buni
Să ne luăm iertăciuni.

Auzită de la Elisabeta Groza, năs
cută Cocianu, 55 ani din corn. Fîrliug.
Culegător Gheorghe Fată,
„plugar“

VIII. CÎNTECUL ZORILOR46
10
Scoală Ioane, scoală,
Trandafire, fire,
Ce-ai slăbit din fire,
Ce te-ai zăbovit
5 De n-ai înflorit
15
De ieri dimineață
Tu pînă azi dimineață?
Eu m-am zăbovit
La suflet privind

Pînă s-au despărțit
Sufletul de oase,
De lume frumoasă,
De lume cu soare,
De vînt cu răcoare,
De ape curgătoare
Și de pomi cu floare.
Vremea-i de sculat
Cocoșii au cîntat,
Golîmbii au zburat,

* „nu s-a putut explica“ (cf. ms. 1137).
46 Arhiva de folclor Cluj, ms. 959.
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20 Zorii mi s-or vărsat,
Soarele s-au înălțat,
Tu nu te-ai sculat.
Trandafire, fire,
Rău ieșiși la fire
25 De ce te-ai grăbit
Tu de ai înflorit
Mai de dimineață
Ca ieri dimineață?
Eu m-am grăbit
30 Vremea m-au venit
Mie de înflorit
Ca ție de pornit
Jos către apus
Unde-i soare ascuns,
35 Unde-s toate flori,
Cu toate surori,
Floarea soarelui
în poarta raiului
întreabă florile
40 Unde le sînt miroasele.
Seara au plouat,
Noaptea au înseninat
în zori bruma au căzut,
Miroasele or pierdut.
45 Suflet despărțit
Din lume mîhnit
Pleacă și să duce
La mare ajunge.
Vine marea mare
50 Mare tulburoasă
Vine greu urlînd
Lumea înspăimîntînd,
Unda ei aduce
Ca lumea s-o îmbuce
55 Tot molini calini,
Brazi din rădăcini,
La vadul mărilor,
La bradul zînelor,
Sufletul ajungea,
60 Frumos se ruga:
Brade, să-mi fii frate
Și întingeți tu, întinge,
Să le pot cuprinde,
Vîrfurile tale

65 Marea de ceea parte
Care lumea-mi desparte.
Eu nu le voi întinde
Să le poți cuprinde
Vîrfurile mele,
70 Să-mi treci peste ele
Că-n mine s-au încuibat
Și au și împuiat
Roșu soimuleț
Cu ochii sumeți;
75 Eu nici n-oi gîndi
Puii te-or simți
Ei m-or șuiera,
Tu te vei înspăimînta,
în mare vei cădea.
80 Și te vei îneca
La vadul mărilor,
La bradul zînelor.
Sufletul stătea
Și iar se ruga:
85 Brade, să-mi fii frate
Și întingeți tu, întinge.
Să le pot cuprinde,
Trupinele tale
Să trec peste ele
90 Marea fără nume
în cealaltă lume.
Eu nu le-oi întinde
Să le poți cuprinde
Trupinele mele
95 Să treci peste ele,
Că-n mine s-au încuibat
Și au împuiat
Vidra lătrătoare,
De oameni pînditoare:
100 Eu nici n-oi gîndi
Puii te vor simți
Și mi te-or lătra,
Tu te vei înspăimînta
în mare vei cădea
105 Și te vei îneca.
Treci-mă și așa
Doar nu mă voi îneca
La vadul mărilor,
La bradul zînelor.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

16

17

Cîntecul zorilor

110 Sufletul aștepta
Și iar se ruga:
Brade, să-mi fii frate,
Inima ți-o abate
Și întindeți tu, întinde,
115 Să le pot cuprinde
Rădăcini a tale
Să trec peste ele
Marea de cea parte
Care lumea mi-o desparte.
120 Ba, io nu voi întinde
Să le poți cuprinde
Rădăcini a mele
Să treci peste ele
Că-n mine s-au încuibat
125 Și au și împuiat
Galbena șerpoaie
Și piere de foame;
Eu nici nu voi gîndi
Puii te vor simți,
130 Ei vor șuiera,
Tu te vei înspăimînta,
în mare vei cădea
Și te vei îneca.
Hai, bradule, hai,
135 Că mult mă rugai
O rugare mare
Cu multă răbdare;
Hai, un brade, brade,
Eu mai am un frate,
140 îi păcurărel
Și are un toporel
Și o veni cu el;
Și am doi verișori,
Doi voinici feciori,
145 Toți s-or vorbi,
La tine vor veni
Și mi te vor tăia,
Jos te vor coborî,
Măiestrii vor veni
150 Și te vor ciopli
Și din tine vor face
Ca să fie pace,
Punte peste mare
S-o aibă trecătoare

155 Suflete ostenite
Către rai pornite.
Bradul se înspăimînta,
Jos mi se culca,
Marea o încăleca,
160 Punte se făcea,
Sufletul trecea
Marea fără nume
în cealaltă lume.
Paș, suflete, paș
165 Fără nici cît năcaz,
Căci dor, dor li trece
Și tu li petrece
Cu multă răbdare
Și cele șapte vame.
170
Auzi, auzi,
Apoi să te duci
Pînă o să ajungi
La cea salcă mare,
Mare și rotată,
175 De vîrf aplecată
Și cu frunza lată,
Unde drum se infringe,
Drumul jumătate,
Calea se desparte:
180 Acolo să stai
Și să mă și iai
în stînga să nu dai,
Nici să nu mi-ți iai,
Că în partea stîngă
185 Iei o cale strîmbă,
Strîmbă-i și urîtă
Cu lacrimi stropită,
Strîmbă-i și astupată
Cu lacrimi udată;
190 Și în acea parte
Sînt cîmpuri arate
Cu spini semănate,
Iar în partea stîngă,
îi zînă bătrînă,
195 Ia nu are milă,
îți ia pașul din mînă
Numai să te apuce;
Și să mi te duci
în partea dreaptă
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200 Cum firea-ți arată,
Că-n partea dreaptă
Iei o cale dreaptă,
Cu cîmpuri frumoasă
Și sînt cu flori alese;
205 Tu flori vei culege,
Cu acelea îți vei petrece;
Și în acea parte
Sînt cîmpuri arate,
Cu flori semănate,
210 Acolo să stai
Și să mă și iai
Că-n două răzoară
Este cîte o floare
Tu să ți le iai,
215 Că acelea-s flori din rai,
Cînd le miroși
Nu vei mai dori.
Auzi — auzi,
Apoi să te duci
220 Pînă o să ajungi
La-1 măr de Sfîntul Petru
Și cu al lui Sumedru,
Mare-i și rotat,
De poale aplecat,
225 Poalele-s pe mări,
Vîrfu-i sus la cer,
Pe poale înpupit,
Vîrfu-i înflorit,
Florile-s de argint
230 Cum nu sînt pe pămînt;
Jos la rădăcină
Ai lină fîntînă
Și un scaun de odihnă
Și milă să-i fie
235 Ai maică Mărie
Șade și așteaptă
Călători adapă
Și drumul le arată;
Roagă-te de ea,
240 Apă mi ți-o da,
Sufletul ți uda,
Lumea vei uita
Și ia mîna o întinge,
Flori va fringe
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245 Și ție-ți va da,
Drumul îți va arăta.
Auzi — auzi,
Apoi du-te, du-te,
Pînă vei ajunge
250 La mîndră răchită,
Mîndră-i și înpupită,
Dar nu mi răchită
Ce-i frumos chichiță;
Milă ei să-i fie,
255 Iar maică Mărie
în haină aleasă,
Haină de mătasă,
Ea șade la masă,
La masă chichiță
260 Cu flori înflorită,
La masă întinsă
Cu făclii aprinse
Ea șade și scrie
Pe cei vii dintre cei morți,
265 Le face socoți
Le scrie a lor sorți;
Roagă-te de ea, doar s-o îndura
Cu cei vii te-o scria,
Mă tem că n-or vrea
270 Cartea i s-au împlut,
Condeiul și-au pierdut;
Să te rogi de ea
în rai să te ia,
Dacă nu o vrea,
275 Roagă-te de ea
Drumul ț-o arăta
Și auzi, auzi,
Apoi du-te, du-te,
Pe cărări bătute
280 Pînă vei ajunge
Și tu vei pătrunde
La floarea soarelui,
La poarta raiului,
Acolo să te oprești
285 Și să depostești,
Să aștepți cu răbdare
Ceasul de înturnare;
Ceasul ți-o sosi,
Napoi vei mai veni
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290 Cînd cerbii or ara,
Ciute or semăna
Și atunci vei înturna,
Pe aici te vom vedea.
Pămînte, pămînte

295 Ia să-ți fie aminte
De azi înainte
Tu să-mi fii părinte,
Să nu te grăbești
Să mă putrezești

481

300 Că eu ție-ți dau
Și nu le mai ieu
leu spatele mele
Din brațele tale
Și iar ție îți dau
305 Și nu o mai iau
Fățișoara mea
De sub privința ta.
inf. Ana Truică, culegător Gheor
ghe Băias, ambii din comuna Cîlnic.. .

IX. ZORILE47
La Uzdin cîntecul se interpretează în zorii primei zile, „la ai cinefi“
(între 15 — 40 ani), de trei femei, odată afară cu fața spre răsărit și
spre casă, „pre paie ca să audă toată vesinătacea“ iar odată în casă la
picioarele mortului, cu fața spre el. Obiceiul nu se mai practică după
ultimul război mondial iar textul cîntecului este cunoscut numai de
femei bătrîne. Strigarea zorilor era considerată altădată obligatorie: „mă
duc să cînt zorile, nu mă duc să cînt nană — pană“ (Rista Linca). „Se
strigă de jele de dor, n-ajută la nimic spune cum s-o despărțit“ (Verișan
Catița). Unele părți ale cîntecului rămîn neschimbate, altele sînt adap
tate la situația concretă: „care știu să facă prăpun atunci“ (Dimcea Saveta). Femeile bătrîne obișnuiesc să meargă duminica dimineața la ci
mitir, cu flori, să pună apă la cruce ca să bea mortul și cîntă „dă dor
după ai cineri“ bocete obișnuite.

Zori, fi-m-aț surori,
Se v-aț zăbovit
Dă nu v-aț ivit
Măi dă dimineață
5 Ca ieri dimineață
Noi ne-am zăbovit
La jșle am privit
Că s-o dăspărțît
Cinăr Drăgănel.

10 Firuaile, firuaile,
Fir dă trandafir,
Nisi iei n-o mai fire
Că s-o despărțit
De cîtră-a lui tată
15 Și dă cătră mamă,
De la-a lui soțîie,
De la puișori

47 Melodiile au fost transcrise după mgt. de tov lector univ. Traian Mîrza.
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35
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45

50

55

60

UdituM de dor
Și dă cătră unchi
De la-a lui mătuși,
De la verișori,
De verișuare,
De la a lui socrie,
De tot rieamu lui.
De veșirii ai burii
De la bosîioc
Și dă cătră joc
De la bugiierie
**
De la vîrsriisele
***
Firuaile, firuaile,
Fir de trandafir,
Nisi Drăgăriel nu-i măi.
Virie maria, vine,
Maria se-i aduse?
Miluri și cămiluri,
Brazi din rădăsinuri
Brade să-m fii frace
De-ncinde-ți, încinde-ț
Tot trupiriia tiele,
Să trec ieu prin iele,
Sub trupirii a tiele.
împuiat, m-o-împuiat
Vînătă vidru'orie,
Galbenă șerpone,
Da o șuierare
Tu ci spăriare
Și-n mare țî dare.
D-încinde-ț, încinde-ț
Tot vîrvări a tiele
Să-m trec ieu prin iele,
în vîrvări a tiele
'Mpuiat, m-o-mpuiat
Mielu-al vînăcior.
Da o da zbierare.,
Tu ci spăriare
Și-n mare țî dare.
Colo sus la ceri
I'est-on norisel,
Da nu-i norisel
Si-i un suflețăl
A Iu Drăgăriel;

Da o să coboare
La soțîie-n puală
Să se divăriească
****
65 Cum o să-1 dorească
Puiu cum să-1 crească.
Firuaile, firuaile,
Fir de trandafir,
Nisi Drăgăriel nu-i măi.
70 Sus la răsărit
Măr mare-nflorit
Cu crenzi de arzint.
Sub măr se-mi ierare:
Masă dă mătasă
75 împlecită-n șasă;
La masă ședeau
Pătru cu Sînpietru.
Lucru se lucrau:
Pămîntu-mpărțau
80 Loc lui ca să-i deare,
Loc Iu Drăgăriel
Cît o mai cuprinde
Tot cu a lui brață
Lui casă să-i facă
85 Tot casă de brad
Cu funduri dă fag,
Uși pre la pisioare
Să-i vină răcoare,
Dor dă primăvară
90 Ca să-ntoarcă iară.
Firuaile, firuaile,
Fir dă trandafir,
Nisi Drăgăiriel nu-i mai.
Cînd s-o mai cosî
95 lac-atunsi o fi
Cînd s-or mai cosî
Grîrie-ntre Crăsiurie,
Uardză-ntre Sîngeoardză.
Șerbi or săserare,
100 Sucele-or legare
Atunsi, nisi atunsi.
Uzdin, 16. V. 1965
inf. Rista Linca, 65 a
Verișan Cătița, 56 a
Dimcea Saveta, 65 a

* a udi — a rămîne; ** flori, *** de aceeași vîrstă, „ortaci“.
**** sfătuiască
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X. ZORILE

în Vladimirovaț cîntecul este interpretat mai ales la moartea tine
rilor, dimineața în zori, „cînd se varsă sorele“, de o singură femeie.
Altele trei sau patru prelungesc nota ultimei silabe pe un „o“ sau „u“
pînă solista începe versul următor. O parte a cîntecului se interpretează
afară (pînă la motivul fîntînei line), iar cealaltă în casă, cu fața spre
mort. Informatoarea noastră, Persa Pod, are mare reputație de inter
pretă a zorilor și este solicitată să le cînte nu numai la înmormîntările
din satul natal ci și la cele din satele învecinate: Alibunar, Satu Nou,
Nicolinț. Ea își îngăduie mare libertate față de text, adaptîndu-1 cu ușu
rință la diverse situații concrete.

SOLO

GRUP

Zorilor, surorilor,
S-aț grăbit d-aț răsărit
Pră Viorica — aț chelit?
*
Se n-aț măi îngăduit.
5 Iertăsune să-s fi luat
Dă la mic și dă la mare,
Dă la tot neamu se-1 are?
Pleacă suflece-naince
Vii mișrze și vii d-ajunze.
10 La on deal mare rotat
Fuze serbu-nsăzetat;
D-în corriițu șerbului

Legănel dă bumbăsel
Sine mi șede din iei?
15 Viorica, domna mare
Se lucru mare-ș lucrare?
I'a o carce mi-ș scriare,
O carce dă dăspărțare
La tot neamul cît îl are.
20 Pleacă suflece-naince
Vii mierze și vii d-ajunze
Pîn’la cîmpu-al cu bojori
Că-s și fiece și fisiori.
Vii mierze și vii d-ajunze

* omorît
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25 La cîmpu-al cu semenic
Tu să-1 tresi ca on voinic
Să nu ci cerni dă nimic.
Tu să nu ci cerni dă moarce
Pîn’se-ț tresi cheile tioce
30 Pleacă suflece -naince
Că-s pocesile tot strîmce
Și-s locuri răle arace
Dor cu spilrii-îs sămănace,
Dor dă lacrămi îs udace.
35 Pleacă suflece-naince7'8
Vii mierze și vii d-ajunze
La o lină dă fîntînă
Dar să-ț dai cîrpa din mînă
Să-ț capiți scamn de odină.
40 Să stai să ce odinești
Cu tot Ineamul se-ntîlneșci.
Dar să dai mîna cu iei
C-aia-s cunoscuțî tăi
Pleacă suflece-naince
45 Vii mierze și vii d-ajunze
La vale mîndră cistină.
Acolo-i lină fîntînă
Cu stoborii dă secină,
Cu vădrile dă arzint,
50 Cu izvoară pră pămînt,
Cu izvbră jos pră piatră,
Suflece-acolo s-adapă.
Acolo și tu să stai
Și cîta apă să beai
55 Ca să vezî unde s-o iai:
Să n-o iai la mîna stîngă
C-acolo-i poceaca strîmtă,
Acolo-s cîntarile,
Să cîntăresc suflece.
60 La stîngă să cîntăresc,
La dreapta să lămuresc.
Tu s-o iai la parcea dreaptă
C-acolo tatăl ce-așceaptă
Cu-ale miesă mîndre-ncinsă,
65 Cu-ale luminări aprinsă.
Acolo-i Sîntă Mărie
O lua plaiu și ce scrie
Pleacă suflece-naince
Vii mierze și vii d-ajunze

22

70 La un brad mare și-nalt.
Acolo vii-nzenunchiare
Șî dă brad că ci rugare:
Brade, brade, frace brade,
Apleacă-ț vîrvurle tiele
75 Să pot trece prăstă iele,
C-am trecut în aia parce
Unde maria ne dăsparce
Ș-am lăsat țările miele
Cu suspin și mare zele.
80 Colo sus la răsărit
I'çst-un măr mare-nflorit
Cu vîrvările la seriu,
Cu puolile-i jos la mări.
Dar la rădăcina lui
85 Lest-o masă dă mătasă
Cu aor îi poleită
Dă inzeri îi ocolită.
Pleacă suflece-naince
Vii mierze și vii d-ajunze
90 Pîn’ la mărul Iu Sînpetru
Se-nflore pă la Sîmiedru
Pră vîrvări îi d-înflurit,
Pră mijloc miară-i rodit,
Dar pră pole-s miară copce
95 Unde mărg suflece toce.
Pleacă suflece-naince
Vii mierze și vii d-ajunze
Pîn la porta raiului
Că-i și florea sorelui
100 La zudică florile
Și le ia mirosurile.
La portă pră loc vii sta,
Dar să puni mîna pră ia
Singură s-o dăscuniare,
105 Raiu țî s-o luminare.,
Inzerii cîn ce-or vidiare
Lei prin rai ce-or prăpurtare,
Toce țî le-or arătare
Ș-ale buhe, ș-ale răle
110 Dîn cinărețîle tăie.
Sufletu merze plîngînd,
înzerii mărg tot cîntînd.
Nu ce suflece-ntristare
Noi aici nu ce-om lăsare

48 De aici se interpretează în casă.
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115 Ce-om duce, ț-om arătare
Șî tot neamu țî de-aflare
Dar să dai mina cu iei
C-aia-s comorațî
*
tăi.
Sufletu cînd vede-așa
120 Tel plînzç și suspina,
Rămas bun cu toț ș-a lua:
Rămas bun strini și vesini,
Rămas bun niamurile miele
I'o-am plecat cu dor și zele.
125 Plînzi-mă-ț puiuț cu dor,
Pleacă mami dîn obor.
Plînzi-mă tu sç soțiie
Că ies mîne dîn amvlie
**
Și mă duc tare dăparce,
130 Mami nu vă scrie carce
Că n-am plai nici n-am arcie
***
Nu lasă domnul să scrie
Că pana m-a ruzinire,
Mînuța m-a putrezire.

485

135 Dar mă duc nu măi întorc
Nu pot la voi să mai viu
Mami lasă sănătace
Și iertare dă păcace.
Dar plînzeț și voi păreț
140 Că pustîni voi rămîneț
Și tu mîndra me d-amvlie
Dar și scumpa mie soțîie
Mă bazi fluare d-în pămînt
Nu ne măi videm nisicînd.
145 Dar vă las cu Dumnezău
I'eu mă duc la locu mieu
Și vă las cu sănătace
M-am aflat niamurile toace.
Vladimirovaț, 8. V. 1965
inf. Persa Pod căsăt. Topală, 58 a
acomp. Frenț Sofia, 56 a
Crăciun Persa, 57 a
Tuțu Sofia, 57 a

XI. ZORILE
La Nicolinț zorile se cîntau mai ales la tineri, de trei femei, în fiecare
dimineață, cît stă mortul în casă. Cîntecul se începe afară, cu fața spre
răsărit, uneori pe căpițe de paie, și continuă în camera unde se află
mortul. în fiecare dimineață cîntecul se interpretează de trei ori. Vari
anta pe care o publicăm este fragmentară, informatoarea — singura
cunoscătoare a cîntecului în această localitate — nu și-o mai amintește
în întregime.
Zorilor, surorilor,
S-aț plecat,
S-aț mînicat,
Se-o fost tînăr aț luat
5 Nu v-o fo’jel și păcat
Că prea tînăr 1-aț luat.
Zorilor, surorilor,
Plînzeț milă, jele mare
Nu sooceț din’ casă meare.
*
**
***
****

10 Casă mare și bogată
Ș-o viriit morcea-ntr-odată.
Zorilor, surorilor
Morcea nu-i de pogodit
****
Pogoda să fase-n tîrg
15 Da noi toț murim pră rînd.
Zorilor, surorilor,
Și mă rog cît pot de tare
C-aț lăsat o jçle mare,
Jçle mare și copii

prieteni, camarazi
curte
plai-creion; arcie- hîrtie
tocmit, tîrguit, căpărît
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20 Ș-aț ieșit voi din amvlii
*
Și cînd gode
**
oi gîndi
jçle mare m-o trifi.
***
Zorilor, surorilor,
Av, domne, că greu-i doru
25 Cît nu-1 poce purta omu,
Zorilor, surorilor,
Se-aț plecat,
Se-aț mînicat
Și prea tînăr 1-aț luat.
30 Viniți tare și pășit
Și dîn amvlie mi-1 răz'niț
****

24

Și la dofe vă gîndiț,
La dore și la părinț
Și la puii lui iubiț.
35 Zorilor, surorilor,
Jele, dore și cu dor,
De la dulce puișori,
Di la frați di la surori,
40 De la mamă, de la tată,
De la familia totă.

Nicolinț, 2. V. 1965
inf. Cinci Steluța, 29 a

HuKOJiae Bomx, Kjiywc.
K nCCJIE^OBAHHK) ,,nECHW YTPEHHEH 3APH”
(KpaTKoe cojțepîKaHMe)
IlecHH yTpeHHeö 3apn, nan h IlecHH ejin, IlecHH KoKoniflaö, Bojibmaff
necHfl n npHHHTaHHH, npHHap,Jie?KaT k noxopoHHbiM oßpuflOBUM hcchhm.
By^yan, BepoHTHO, flpeBHHM oßpaipeHiieM k coJiHițy, IlecHH yTpeHHeö 3apn
npocHT ero BocxognTb no3æe, htoSh Morun npHTOTOBHTt noKoöHHKa k
,,Be.:iiiKOMy nepexojțy”. Teinoö necHH hbjihctch onncaHne 3thx npnroTOBJieHHÖ. C jiHTepaTypHOö tohkh 3peHHH BapnaHTH 3toö necHH xapaKTepirayioTCH ÖOJIblHOÖ npOCTOTOH H CJțepîKaHHOCTblO o6pa3OB C OCOÖeHHOÖ CHJIOÖ
p;oöctbhh Ha cjiyinaTeJieö. ücchh yTpeHHeö 3apn HcnoJiHHeTCH b yHHCOH
n.in aHTH^oHHHecKH Ha paccBeTe, Korjța hokoöhhk eiițe HaxojțHTCH b
30Me, rpynnoö JKeHiițHH HaxojțHiqHXCH jihôo b yrjiy jțoMa jihijom k BOCTOKy,
JIMÔO y OKHa KOMHaTH, B KOTOpoă HaXOflHTCH nOKOHHHK. B HCKOTOpblX
MeCTHOCTHX HaCTb 3T0Ö neCHH HCnOJIHHeTCH B flOMe.
<9tOT apeBHeÖHIHÖ nOXOpOHHBIÖ oßpHfl HcnoJiHHeTCH npH6jIH3HTeJII>HO
b Tex hîc paöoHax, m n necHH enn: b BaHaTe, OjrreHHii h Ha rare TpaHcmibBaHHH. ÖnyßjiHKOBaHHMe b HacTOHiițen cTaTte BapnauTH HMeiOT pom»
oöoraTHTB H3BecTHi>ie jjo CHX nop tokcth h, b HeKOTopux cjiyaanx, ncnpaBHTH
rpaHHijH njionțagH pacnpocTpaHeHHH otom necHH.

*
**
***
****

curte
ori de cîte ori
găsi
despărțiți
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Nicolae Both, Cluj
NEW VARIANTS OF THE SONG OF DAWN (CÎNTECUL ZORILOR)

(Summary)
The Song of Dawn (Cîntecul Zorilor), together with The Song of
the Fir Tree (Cîntecul bradului), Cocoșdaiul, The Great Song (Cîntecul
cel mare), and the laments, belongs to the ritual songs of burial. Origi
nating, probably, from an ancient invocation to the Sun, The Song of
Dawn asks him to rise later in order that the dead might be prepared
for his great passage. The theme of the song describes these prepara
tions. From a literary point of view the variants of the song are charac
terized by great simplicity and by grave powerful images which are
highly impressive. The Song of Dawn is performed at daybreak, in uni
son or antiphonically, by groups of women seated either at the corner
of the house with their faces turned towards the East or under the win
dow of the room in which the body is layed out. In some places part
of the song is performed inside the house.
The Song of Dawn, an ancient funeral rite, shows almost the same
distribution area as The Song of the Fir Tree, viz. Banat, Oltenia and
southern Transsylvania. The variants published here are meant to en
rich the texts hitherto known and to correct in some instances the data
concerning their distribution.
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