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PROBLEME ALE EVOLUŢIEI CROIURILOR. GENEZA
ŞI EVOLUŢIA CROIULUI ORIZONTAL IN SPAŢIUL
EUROPEAN
IOAN AUGUSTIN GOIA

Importanţa decisivă

a craiului în elaborarea tipologiei pieselor de
însăşi funcţia lor primară: cea
practică. In stadiul său primar, croiul unui veşmînt este produsul unei
gîndiri tehnice care raportează materia primă la scopul de protecţie urmărit, oferind soluţiile tehnice concrete de transformare a acesteia în piese
de îmbrăcăminte. Jn consecinţă, existenţa aceloraşi materii prime şi a
aceloraşi nevoi a declanşat, în diferite regiuni ale globului, aceleaşi idei
tehnice, materializate în croiuri primare foarte asemănătoarr, dacă nu
chiar identice. Croiurile primare au suferit însă, în timp şi spaţiu, numeroase modificări, datorate atît adaptării lor unor activităţi specifice
în condiţii specifice, cit şi acelor funcţii ale pieselor de port care decurgeau din complexitatea relaţiilor interum~ne (funcţia socială, ceremonială, estetică, etc.). Modificările croiurilor primare nu au afecbat însă
ideea lor tehnică de bază şi nucleul lor structiv iniţial, rămas -în general
acelaşi din antichitate pînă în epoca contemporană.
Croiul se dovedeşte a fi, deci, un element de maximă generalitate,
oglindind în cea mai mare măsură esenţa unei piese de port. Diferitele
croiuri depăşesc frecvent graniţele etnice, circumscriind arii mult mai
vaste, ce includ atît populaţii înrudite cultural cit şi altele, complet opuse
din acest punct de vedere.
Dacă croiurile primare răspîndite pe întreg globul constitui~
produse ale gîndirii tehnice elementare 1, derivatele lor dobindesc în diferitele părţi ale lumii particularităţi locale, datorite climei, modului de
viaţă (populaţie sedentară, populaţie de călăreţi), ocupaţiilor predominante (agricultura, păstoritul, vinătoarea, pescuitul). Se constituie astfel
mari arii culturale, caracterizate prin prezenţa anumitor variante ale croiurilor primare, variante apărute graţie unor operaţii specifice de completare sau ajustare a nucleului structiv iniţial. Subvariantele croiurilor primare acoperă suprafeţe mai reduse, coincizînd uneori cu graniţele etnice,
şi se deosebesc între ele prin numărul, forma şi plasarea elementelor adăuîmbrăcăminte

1

a trunchiului decurge din

M. Tilke, Kostiimschnitte und Gewandformen, Tilbingen, 1948
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gate nucleului structiv, prin modalităţile diferite de racordare a părţilor
componente, prin lungimea sau lărgimea lor diferită etc.
Desigur, actualele croiuri ale pieselor de port din diferite părţi ale
lumii nu sint doar produsele unei evoluţii locale ci poartă amprenta diverselor mari mişcări de populaţie şi a modei. Datorită acestor factori,
elemente culturale aparţinînd iniţial unor teritorii limitate s-au răspîn
dit pe o arie largă, în stare pură sau creind forme de amestec. Din acest
motiv, descifrarea evoluţiei croiurilor dintr-o zonă geografică anumită
presupune o bună cunoaştere a condiţiilor social-istorice locale şi pretinde
efectuarea unei analize diacronice a materialelor originale şi a izvoarelor documentare. !n mod necesar, această analiză trebuie să elucideze
aspectele tehnice ale problemei, precizînd totodată rolul factorilor sociali
şi psihologici. După opinia noastră, procesul de geneză şi evoluţie a croiurilor poate fi descifrat supunînd analizei următorii factori:
A. Natura, forma şi dimensiunile cuponului de materie primă;
B. Parametrii corpului uman, în repaus şi mişcare specifică;
C. Scopul urmărit;
D. Tehnica de utilizare a cuponului, aleasă pentru a pune factorul A
în acord cu factorul B, în funcţie de factorul C;
E. Influenţa mediului natural, social şi cultural;
Vom trece în revistă aceşti factori, oprindu-ne în mod deosebit asupra factorului D, a cărui analiză formează, de altfel, obiectul lucrării prezente.
A. Natura, forma şi dimensiunile cuponului de materie primă. Referindu-ne la natura materialelor utilizate în confecţionarea îmbrăcăminţii
din primele epoci ale istoriei omenirii, constatăm provenienţa lor din două
surse: I) culese din natură şi 2) obţinute de om prin prelucrarea materialelor naturale.
Utilizate anterior celor din e doua categorie, materialele culese din
natură erau, la rîndul lor: a) de origine vegetală (fibre vegetale, scoarţă
elastică) şi b) de origine animală (lină, păr, blană). Nu atit originea diferită a acestor materiale avea însă importanţă ci un alt element, hotărîtor
în geneza ulterioară a pieselor de îmbrăcăminte a trunchiului: parte din
aceste materiale aveau formă de cupon (blana, anumite varietăţi de scoarţă) în timp ce celelalte erau culese şi utilizate sub formă de fibre (smocuri de lină, păr, fibre textile). Distincţia este esenţială, pentru că doar
cuponul permitea configurarea, deci craiul, în timp ce fibrele se pretau
doar la utilizări liniare. Din acest motiv, primele veşminte propriu-zise
care au îmbrăcat trunchiul s-au confecţionat din cupoane naturale, în
special din blană. Utilizarea unui asemenea cupon natural mult înaintea
obţinerii primelor cupoane artificiale (împletite sau ţesute din fibre vegetale, lină sau păr) este demonstrată, de altfel, de faptul că unele dintre
cele mai vechi veşminte ţesute păstrate în original (datînd din epoca bronzului) copiază forme unei blăni. De asemenea, reprezentările .umane din
aria culturilor sumeriană, asirobabiloniană şi egipteană demonstrează că,
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deşi

piesele din blană se utilizau în acea perioadă alături de cele din material ţesut, ultimele se fixau pe corp, uneori, într-o tehnică specifică primelor, sugerînd anterioritatea acestora.
Trecerea de la etapa utilizării materialelor culese din natură la cea
a utilizării materialelor naturale prelucrate se va face trecindu-se: a) de
la cuponul natural brut la cuponul natural cu formă artificială (blană
croită) şi b) de la fibra naturală la cuponul artificial, împletit sau ţesut.
Modalităţile de trecere vor fi, bineînţeles, diferite în cele două cazuri, iar
procesul a va preceda în timp procesul b.
Astfel, în cazul blănii, cupon natural mult folosit în Europa preistorică şi istorică, trecerea menţionată va parcurge următoarele etape:
1. Utilizarea blănii în forma sa brută (cu necesara intervenţie car.:o transformă în cupon plan).
2. Utilizarea ei cu intervenţii modificatoC1re de formă (retezarea unor
bucăţi mei mari sau mai mici din întreg).
3. Utilizarea ei cu intervenţii creatoare de formă (croirea propriu-zisă,
presupunind obţinerea unui cupon de forma dorită, fie dintr-un singur
cupon natural, fie din mai multe cupoane naturale, unite prin coasere).
Analogiile oferite de culturile primitive şi descoperirea în Danemarca a şorţurilor de şnururi şi a unor piese ţesute de îmbrăcăminte, datind din epoca bronzului, sugerează următoarele etape de trecere de la
fibra naturală la cuponul artificial, ţesut:
1. Utilizarea fibrei naturale în forma culeasă din natură (smocuri de
lină, de păr, de fibre vegetale).
2. Descoperirea procedeului de prelungire a fihrPi prin adăugare şi
răsucire, ovind ca efect obţinerea firelor utilizate iniţial ca franjuri, asemenea fibrelor naturale.
3. Obţinerea primelor cupoane artificiale, din fibre sau fire împletite.
4. Obţinerea primelor cupoane artificiale din fire ţesute.
Presupunem că înaintea descoperirii războiului de ţesut vertical, cupoanele obţinute prin împletirea liberă a firelor toarse copiau forma blă
nii, cupon natural utilizat încă anterior. Abia războiul de ţesut vertical a
impus formele rectangulare ale stofei, forme care au ridicat imediat o
serie de probleme legate de modalitatea optimă de utilizare a unui asemenea cupon. Şi în cazul cupoanelor ţesute se păstrroză însă, într-o primă
fază, tendinţa copierii formei blănii, dovezi în acest sens furnizînd piesele
de îmbrăcăminte din epoca bronzului descoperite în sarcofagele de stejar
din Danemarca, piese ţesute care imită - în croi desfăşurat - forma
unei blăni2. în aceleaşi sarcofage s-au descoperit însă şi veşminte ţesute
bazate pe utilizarea integrală a cuponului rectangular, principiu care va sta
la baza viitoarei evoluţii a croiului îmbrăcăminţii trunchiului în Europa.
în sfîrşit, referindu-ne la dimensiunile cuponului de materie primă
şi la rolul acestora în procesul de geneză şi evoluţie a croiurilor, subliniem
2 H. C. Broholm, Die Tracht der Bronzezeit in
Schmuck im nordischen Raum, Leipzig, 1939
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că descoperirea ţesutului a creat posibilitatea depăşirii dimensiunilor
obiectiv limitate ale cupoanelor naturale (blana) prin obţinerea unor materiale de mari dimensiuni, elastice, maleabile. Cercetările efectuate asupra
marilor cupoane ţesute (unele depăşind lungimea de 3 m şi lăţimea de
1,20 m) descoperite în sarcofagele de stejar din Danemaroa, au demonstrat
că la o ţesătură de asemenea dimensiuni lucrau concomitent, în războiul
vertical, mai multe femei, trecîndu-şi una alteia firul de băteală. Tendinţa
firească de păstrare a integrităţii marelui cupon ţesut dat fiind procedeul dificil de obţinere a întregului - a determinat apariţia şi perpetuarea unor tehnici specifice de utilizare a lui ca îmbrăcăminte. Elasticitatea lui deosebită îl făcea, de altfel, polifuncţional, el putînd fi utilizat,
după împrejurări, atît ca îmbrăcăminte a trunchiului cit şi ca manta, ca
învelitoare în timpul nopţii sau paravan împotriva vîntului şi ploii.
Această primă etapă în utilizarea materialelor rectangulare ţesute va fi
ulterior depăşită, influenţînd totuşi decisiv evoluţia viitoare a îmbrăcă
minţii trunchiului în Europa. Utilizarea marilor cupoane unice de stofă
ca îmbrăcăminte a trupului va da naştere în epocile următoare unor veş
minte ce se remarcau prin lărgimea lor deosebită, lărgime ce se va păstra
şi după_ îngustarea substanţială a cuponului de stofă, ca urmare a apariţiei războiului de ţesut orizontal. Mai multe cupoane înguste se vor ală
tura acum, recompunînd cuponul unic iniţial şi conservînd astfel nucleul structiv al veşmîntului respectiv.
O tendinţă asemănătoare de recompunere a unui cupon unic se poate
presupune şi pentru veşmintele confecţionate din mici cupoane de blană,
cusute laolaltă. Dată fiind dificultatea fixării pe corp a unui asemenea
veşmint, cuponul din petice de blană a tins să imite forma şi dimensiunile acelor blăni care - folosite ca întreg - puteau îmbrăca complet trunchiul, fixindu-se pe el fie prin învăluire laterală şi legare a fostelor memhrP, fie prin tăierea unei deschizături pentru cap în mijlocul lor şi prinderea capetelor sub o centură.
B. Parametrii corpului uman, în repaus şi mişcare specifică. Prin
parametrii corpului uman în repaus înţelegem atît parametrii fizici diferiţi ai indivizilor de acelaşi sex cit şi deosebirile de parametri fizici
între sexe iar termenul de mişcare specifică se referă la activităţi umane
cu un înalt grad de specificitate, la diviziunea muncii pe sexe şi la situaţia specială a femeii purtătoare de sarcină. Ultimele două elemente explică de ce piese de îmbrăcăminte cu funcţii similare au uneori croiuri
diferite pentru cele două sexe.
.
C. Scopul urmărit. Acesta era - atît în perioada de geneză a croiurilor cit şi mai tîrziu - prioritar practic (protejarea corpului) iar celelalte funcţii ale veşmîntului (ceremonială, magică, de marcă a grupului,
de reprezentare etc.) nu stînjeneau realizarea lui, fiindu-i subordonate.
Excepţie vor face, mai tîrziu, doar anumite veşminte cultice, în cazul
cărora funcţia practică iniţială va fi mult diminuată sau chiar absentă, în
favoarea funcţiei ceremoniale, sacrale.
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E. Influenţa mediului natural, social şi cultural. Condiţiile de climă
au determinat nu numai prezenţa sau absenţa totală a îmbrăcăminţii
trunchiului în diferitele zone ale globului ci şi alegerea unei tehnici adecvate de utilizare a cuponului de materie primă. Nu întîmplător, vechile
forme de veşminte cu fibule, lejere şi deschise, s-au păstrat pînă tîrziu
tocmai în zonele cu climă caldă, zone care au favorizat, de altfel, şi apa~
riţia unei tehnici specifice de utilizare a cuponului textil: fixarea acestuia
pe corp prin liberă înfăşurare în jurul membrelor şi mijlocului.
Cit despre influenţa factorilor sociali şi culturali asupra structurii
îmbrăcăminţii trunchiului, considerăm că, în perioada genezei acesteia,
acţiunea lor a fost mult diminuată de prioritatea funcţiei de protecţie a
veşmîntului, în special în zonele cu o climă aspră. Acţiunea acestor factori se va materializa, deci, mai degrabă într-o continuă organizare, selectare, ierarhizare a structurilor deja constituite, influcnţînd prea puţin
geneza acestora. In cursul acestui proces, factorii sociali şi culturali vor
diminua uneori influenţa factorului climatic, impunînd în anumite zone,
pentru diferite perioade de timp, veşminte mai puţin adecvate climei
locale dar corespunzînd unor prescripţii religioase, tabu-uri sociale sau
influenţe culturale străine. Moda a jucat şi ea un rol deosebit în detaşa
rea veşmîntului de condiţionarea sa obiectivă, acţionînd în special în mediul clasei suprapuse, nPprnrl11<'tive.
D. Tehnica de utilizare a cuponului, aleasă pentru a pune factorul A
în acord cu factorul B, în funcţie de factorul C. Adecvarea unui cupon
unic de materie primă parametrilor corpului uman, în repaus şi mişcare
specifică, în vederea îmbrăcării acestuia, presupune: 1) plasarea cuponului într-o anumită poziţie faţă de corp şi 2) găsirea modalităţii optime de
fixare a acestuia pe corp. În perio~da de geneză a îmbrăcăminţii trunchiului, o asemenea adecvare se putea realiza prin utilizarea a trei tehnici fundamentale:
1). Acoperirea. Cuponul de materie primă era astfel plasat incit, ir,
urma îndoirii sale pe verticală, acoperea umerii, pieptul şi spatele purtătorului, lăsînd deschise flancurile şi latura inferioară. Sprijinită în
umeri, piesa se fixa pe şolduri cu o centură. Caracteristică acestei tehnici era necesitatea intervenţiei în cimpul cuponului, prin tăierea unei
deschizături pentru gît pe latura superioară închisă.
2). lnvăluirea. Cuponul de materie primă era astfel plasat incit, în
urma îndoirii sale pe orizontală, se închidea lateral, învăluind un flanc
al corpului dar lăsînd deschise latura umerilor, celălalt flanc şi latura inferioară. Această tehnică nu implica într-o primă fază - o intervl'nţie în cimpul cuponului, dar necesita datorită deschiderii laturii umerilor - materiale auxiliare de susţinere: fibule, şnururi.
3). lnfăşurarea. In acest caz, materia primă - în mod obligatoriu un
lung cupon ţesut - se fixa pe corp prin multiple înfăşurări în jurul
trunchiului şi membrelor, rezultînd un veşmînt liber faldat. Intervenţiile
în cîmpul cuponului lipseau şi la aceste piese.
https://biblioteca-digitala.ro
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Deşi utilizarea uneia dintre cele trei tehnici sau a combinaţiilor dintre ele se poate urmări în cazul tuturor pieselor arhaice de îmbrăcăminte,
lucrarea prezentă va urmări doar rolul lor în geneza şi evoluţia îmbră
căminţii trunchiului. In cazul acesteia, cele trei tehnici de utilizare a cuponului au generat trei tipuri de veşmînt, fundamental diferite: poncho
(prin acoperire), orizontal (prin învăluire) şi înfăşurat (prin înfăşurare).
Dintre acestea doar tipul poncho a debutat ca veşmînt croit, nucleul originar acum constituit rămînînd intact în milenii de evoluţie ulterioară.
Excluzînd iniţial intervenţiile în cîmpul stofei, deci croirea propriuzisă, tipul orizontal va genera mai tîrziu veşmîntul cu croi orizontal, a
cărui evoluţie vom încerca să o urmărim în lucrarea prezentă.
In sfîrşit, tipul înfc1şurat exclude, prin însăşi natura sa, croiul, întreaga sa evoluţie ulterioară constînd într-o succesiune de modalităţi diferite de înfăşurare liberă a cuponului în jurul corpului, incepînd cu
himation-ul grecesc, trecînd prin toga romană şi ajungînd la fedra din
Nubia sau dur-ul din Somalia, păstrate pînă în secolul nostru3 •
De remarcat că, dacă tehnica acoperirii şi cea a învăluirii puteau fi
aplicate atît cupoanelor de blană cit şi celor ţesute, tehnica înfăşurării se
putea aplica doar cupoanelor ţesute, fiind, deci, specifică acestora.
Deoarece lucrarea prezentă se va rezuma la abordarea principalelor
probleme privind evoluţia croiului orizontal al îmbrăcăminţii trunchiului
în spaţiul european, vom încerca - în parte pe baza unor materiale publicate, în alt context desigur, încă în perioada interbelică - o analiză
diacronică a acestui. proces.

I. FORMELE ANTICE ALE CROIULUI ORIZONTAL
1.

VEŞMINTELE

NECROITE DE TIP ORIZONTAL

Structura veşmintelor descoperite în sarcofagele de stejar din Danemarca - datînd din epoca bronzului - ilustrează dificultatea iniţială
D

găsirii soluţiilor

tehnice o.decvatc formei rectangulare a cuponului

ţe

sut. Atit tunicile bărbăteşti cit şi cămăşile femeieşti descoperite aici fac
în mod vădit trimitere la procedee de fixare pe corp specifice hainelor de
blană 4 • Bucăţii rectangulare de stofă care formează corpul tunicii bărbă
teşti ii sint adăugate două prelungiri înguste dintre care una, după înfăşurarea cuponului rectangular în jurul trunchiului, trece peste un umăr
la spate unde se uneşte cu cealaltă (petrecută pe sub celălalt braţ), fixînd
astfel piesa pe corp (fig. I). In mod similar se fixează pe corp - prin
intermediul picioarelor fiarei - şi blana de mari dimensiuni.
3

M. Tilke, op. cit.
• H. C. Broho1m, op. cit.
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Tunica bărbă
din epoca bronzului (după M. Tilke).
Abb. 1. Mii.nnliche Tunika aus der Bronzezeit
(nach M. Tilke).
1.
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Fig. 2.
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ID

Cămaşa femeiască de la Egtved, epoca
(după H. C. Broholm şi M. Hald).

bronzului

Abb. 2. Frauenhemd VOilt Egtved, Bronzezeit
(nach H. C. Broholm und M. Hald).

Cămăşile femeieşti (croite poncho) amintesc şi ele izbitor în croi
desfăşurat forma unei blăni. Modul în care se fixează pe corp - cele
două „clape" inferioare se unesc la spate aidoma învelişului membrelor
fiarei - întăreşte această impresie (fig. 2).

Sîntem deci evident în faţa unui procedeu de transpunere în material textil a unor forme existente în natură, exemplu clar de gîndire prin
analogie, tipic pentru populaţiile primitive.
Deşi ambele soluţii descrise sînt caracteristice pieselor din blană,
din punct de vedere tehnic sîntem în faţa a două posibilităţi esenţial deosebite de utilizare a materiei prime. In cazul tunicii bărbăteşti· materialul textil este astfel plasat incit efectul obţinut este învăluirea trunchiului, umerii rămînînd goi, în cel al cămăşii femeieşti se acoperă dimpotrivă umerii şi bustul. In primul caz nu se fac intervenţii în cîmpul piesei ci doar se ataşează elemente de susţinere, în al doilea se intervine
decisiv în cîmpul piesei tăinuindu-se deschizătura pentru gît şi detaşîn
du-se „clapele" laterale.
Cele două piese aparţin, în mod evident, unor tipuri diferite de veş
mînt: tunica bărbătească - tipului orizontal, iar cămaşa femeiască tipului poncho. Piesa femeiască este însă croită în adevăratul sens al cuvîntului, pe cînd cea bărbătească nu a atins încă acest stadiu.
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Seria pieselor antice necroite, de tip orizontal, include şi alte veş
minte a căror caracteristică principală o constituie lipsa intervenţiilor
în cîmpul cuponului. In această categorie intră, după opinia noastră, şi
mult discutatele piese de mari dimensiuni descoperite în mormintele feminine de la Borum Aeshoj şi Skrydstrup (Danemarca, epoca bronzului).
La Skrydstrup, unde sarcofagul de stejar a fost deschis de specialişti", piesa aranjată în falduri regt.ilate înfăşura pieptul şi picioarele moartei, fiind fixată pe şolduri printr-o lungă centură ţesută. Piesa
era ţesută din lină de culoare închisă, ca de altfel toate celelalte ţesături
păstratP în sarcofage, şi era alcătuită dintr-un cupon de stofă de formă
rectangulară, ale cărui laturi înguste erau unite printr-o cusătură. Rezulta un veşmînt în formă de tub, a cărui lărgime depăşea înălţimea
(fig. 3).
După opinia cercetătorilor carc> l-au studiat, acest veşmînt se îmbrăca asemenea unui
„jupon" puternic faldat, strîns pe talie cu o centură de mare lungime şi acoperind parţial, deasupra centurii, pieptul 6 •
Dimensiunile lui impresionate i-au determinat însă pe unii autori să
pună la îndoială funcţia sa de veşmînt propriu-zis: piesa de la Borum
Aeshoj (fig. 4) avea, după coasere, lăţimea de 165 cm. şi înălţimea de
122 cm, iar cea de la Skrydstrup lăţimea de 195 cm. şi înălţimea de 145
cm. Arheologul H. C. Broholmi sesizează însă că femeia de la Borum
Aeshoj avea doar 157 cm. înălţime iar locul unde-şi punea centura se
găsea la 90 cm. deasupra solului. Pentru că „juponul-tub" avea înălţimea
de 122 cm., chiar clacă marginea sa inferioară atingea pămîntul, rămînea
deasupra centurii o porţiune de stofă de 32 cm. care, dată fiind lărgimea
excesivă a juponului şi grosimea ţesăturii, ar fi incomodat femeia la
muncă. Aceeaşi situaţie o constată la Skrydstrup, unde femeia avea 169171 cm. înălţime iar „juponul-tub" 145 cm. Păstrarea unui jupon scurt
din şnururi în mormîntul feminin de la Egtved şi prezenţa lui şi în cazul unor statuete feminine din aceeaşi fază a epocii bronzului îl determină pe Broholm să susţină că această piesă era generală în epocă ca
îmbrăcăminte a părţii inferioare a corpului, iar imensul „jupon-tub" ar fi
doar un veşmînt de îngropare.
In problema acestui „jupon-tub" sesizăm două elemente care nu pot
fi neglijate:
1. In mormintele feminine de la Borum Aeshoj şi Skrydstrup lipseşte juponul din şnururi, ,,juponul-tub" deţinînd deci exclusiv funcţia
de acoperire a părţii inferioare a corpului. Dimpotrivă, la Egtved, unde
juponul din şnururi deţine această funcţie, lipseşte „juponul-tub". Chiar
5
H. C. Broholm, M. Hald, Skrydstrupfundet, în Nordiske Fortidsminder, B.
III. 1937-1943, p. 108
6 M. Tilke, op. cit., p. 25
7
H. C. Broholm, M. Hald, Danske Bronzealders Dragter, în Nordiske Fo-rtidsminder, B II, 1935, p. 335
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Fig, 3. Croiul piesei de la Skrydstrup, epoca bronzului
H. C. Broholm şi M. Hald).
Abb. 3. Kleidungsstilck von Skrydstrup, Bronzezeit
(nach H. C. Broholm und M. Hald).
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Fig. 4. Croiul piesei de la Borum Aeshoj, epoca bronzului
(după H. C. Broholm şi M. Hald).
Abb. 4. Kleidungsstilck von Borum Aeshoj, Bronzezcit
(1111ch

H. C. Bruhulm und M. Hald).
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trecînd cu vederea avantajul statistic al „juponului-tub", trebuie să concedem că cel puţin în mormînt cele două piese aveau funcţii identice.
2. Cînd Broholm exclude posibilitatea utilizării „juponului-tub" în
viaţa de fiecare zi, are în vedere exclusiv ipoteza fixării lui pe corp doar
prin centura, în talie. In cazul în care acest veşmînt era fixat însă pe
corp nu numai în talie ci şi pe umeri, înălţimea piesei ne apare în ambele cazuri ideală, în direct raport cu înălţimea femeilor iar lărgimea sa,
comparată cu cea a peplosului grecesc de exemplu, nu mai apare excesivă. Un veşmînt datînd din epoca fierului, confecţionat după acelaşi
principiu, s-a descoperit în mlaştinile nordice (fig. 5) iar poziţia fibulelor

,.Peplosul nordic" din
de
la Huldremose,
Iutlanda (după E. G. Oxenstierna).
Abb. 5. Nordisches Peplos, in den
Mooren von Huldremose entdeckt, Jutland (nach E. G. Oxenstierna).

Fig.

5.

mlaştinile

Fig. 6. Mormint feneiesc
cu fibule, epoca bronzului,
Iutlanda (după H. C. Broholm şi M. Haldi
Abb. 6. Frauengrab mit
Fibeln, Bronzezeit, Jiltland
(nach H. C. Broholm und
M. Hald).
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în mormintele aceleiaşi epoci indică modul în care era fixat pe umeri.
Pentru această ipoteză pledează însă convingător şi un mormînt feminin datind din aceeaşi epocă cu cele de la Borum Aeshoj şi Skrydstrup, în care pe ambii umeri ai moartei apar fibule de mari dimensiuni,
suficient de lungi şi solide pentru a fixa şi purta o stofă grea şi puternic
faldată (fig. 6). Nici o altă piesă de port în afara celei menţionate nu
poate justifica poziţia şi dimensiunile celor două fibule.
Tocmai lipsa unor asemenea fibule în mormintele de la Borum Aeshoj şi Skrydstrup l-a determinat pe Broholm să aibă în vedere doar ipoteza purtării piesei ca jupon încins. Pe de altă parte însă, el însuşi sesizează

ca element frapant

neobişnuita lipsă

a obiectelor de

podoabă

din

bronz în cele două morminte.
Aceste podoabe, printre care desigur şi fibulele, nu au fost probabil din motive necunoscute - depuse în mormînt.
Pentru că veşmîntul amintit se purta peste cămaşă (ale cărei poale
prelungite erau fixate de asemenea sub centura unică) este de presupus
că sîntem în faţa unui ansamblu de iarnă, juponul din şnururi şi bluza
alcătuind ansamblul de vară.
Piesa descrisă consta deci dintr-un mare cupon ţesut, plasat orizontal şi cusut la capete, care - după ce se cuta puternic - era prins pe
fiecare l:lmăr cu cite o fibulă şi strîns pe şolduri cu o centură.
Deşi modalitatea de plasare a cuponului ţesut este aceeaşi în cazul
tunicii bărbăteşti şi în cel al veşmîntului femeiesc descris, piesa bărbă
tească învăluie strîns trunchiul, în timp ce piesa feminină învăluia lejer
întregul corp. Aceste deosebiri pe sexe se vor perpetua în perioada urmă
toare, fiind dictate de caracteristici fiziologice şi specifice ale muncii. De
menţionat că, deşi principiul învăluirii laterale îşi are originea în tehnica
de utilizare a cupoanelor de blană, tehnica de purtare a veşmintelor feminine cu fibule este special

adaptată

cupoanelor rectangulare

ţesute,

de

mari dimensiuni.
O asemănare evidentă se constată între largul veşmînt feminin din
sarcofage şi peplosul grecesc, a cărui structură a fost descifrată de cercetători graţie izvoarelor scrise şi bogatului material ilustrativ păstrat
(picturi pe vase, sculpturi).
Veşmînt specific feminin, peplosul consta dintr-un cupon de stofă
care învăluia corpul de la dreapta spre stînga, fiind fixat pe umeri prin
fibule ce separau în acelaşi timp spaţiile pentru braţe şi cap. Veşmîntul
se încingea cu un cordon şi rămînea lateral deschis. Incepînd din secolul
VI î.e.n., partea sa superioară se răsfrîngea ca o manşetă înainte de îmbrăcare, pentru a se evita destrămarea marginii ţesăturii şi pentru a proteja mai bine pieptul8 •
Peplosul perioadei arhaice era strins pe corp, pe cind cel al perioadei
clasice (secolul V î.e.n.) era larg şi faldat (fig. 7). In ambele cazuri însă,
M

2 -

E. Thicl, Geschichte des Kostums, Berlin, 1968, p. 33

Dlharea 1982
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Fig. 7. Modul de îmbrăcare a peplosului
chitonului femeiesc grecesc (după

!jÎ

12

Fig. 8. Haik-ul femeiesc din Africa
de nord (după M. Tilke).

M. Tilke).

Abb. 7. Die Art des Anziehens des Peplos
und griechischen Frauenkitons (nach
M. Tilke).

Abb. 8. Haik, Nordafrika (nach
M. Tilke).

cuponul dreptunghiular de stofă învăluia întregul corp, lateral, conform
principiului croiului orizontal. ,,Haik"-ul femeiesc din Africa de nord
(fig. 8) - păstrat pînă în secolul al XX-lca - ilustrează pe viu principiul peplosului clasic.
Acelaşi principiu se păstrează şi în cazul chitonului femeiesc (purtat începînd din secolul VI î.c.n.) care, aşa cum demonstrează E. Thiel,
reprezintă o dezvoltare organică a pcplosului. Chitonul femeiesc este de
fapt un peplos cu flancul cusut de jos pînă sus - nu deschis ca altădată
- care este fixat pe umeri nu prin fibule ci prin nasturi sau prin coaserea
parţială a marginilor sale superioare în aşa fel încît se lasă libere deschi-

deri pentru gît

şi braţe.

Deschiderile pentru

braţe

erau deci degajate

în acest stadiu al evoluţiei piesei - nu din flancurile ei (ca la cămă
şile propriu-zise) ci asemenea deschizăturii pentru gît - din linia
umerilor, din care motiv lărgimea sa se păstrează considerabilă (fig. 9).
Fiind confecţionat - spre deosebire de pcplos - din in, chitonul femeiesc este alcătuit uneori, datorită îngustimii pînzei, din două bucăţi de
stofă cusute laolaltă, formîncl spatele, respectiv pieptul piesei.
Un veşmînt similar, denumit de unii cercetători „pcplos nordic", a
fost descoperit în mlaştinile de la Huldrcmose 9 , în peninsula lutlanda.
-

~

E. G. Oxensticrna, Die Nordgermanen, Stuttgart, 1965
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Deşi

data din epoca fierului, piesa era bine concu partea su5). Stofa plasată orizontal fusese fixată pe umeri cu două fibule asemenea celor descoperite în mormintele
germanice de inhumaţie ale aceleiaşi epoci. Plasarea orizontală a cuponului ţesut şi modalitatea
de fixare a acestuia pe umeri face din „peplosul
nordic", succesorul piesei feminine din epoca
bronzului, descoperită în aceeaşi zonă. El prefigurează, în acelaşi timp, veşmîntul feminin cu fibule purtat în mediul viking pînă tîrziu, în perioada năvălirii acestor populaţii în Europa 10 .
Descrierile autorilor antici, monumentele
sculpturale păstrate, frecvenţa şi poziţia fibulelor
în mormintele celtice, atestă existenţa veşmîntu
lui orizontal necroit şi în vestul Europei.
Femeile celte purtau un veşmînt din stofă grosolană, fixat pe umeri cu fibule asemenea peplosului grecesc - şi încins. Ceva mai tîrziu apare
şi un veşmint de dedesupt. Ruda apropiată în spaţiu a acestui veşmint celtic este „peplosul germanic" păstrat în mlaştinile epocii fierului, piesă
aparţinînd, asemenea celui grecesc, categoriei veş
mintelor de tip orizontal.
Veşmîntul de corp purtat de bărbaţii celţi confecţionat din stofă diferit colorată este numit de Diodor - datorită asemănării cu piesa
grecească ,,chiton" 11 • El era lung pînă la genunchi şi închis pe unul sau ambii umeri cu fibule. Ulterior, în perioada romană, a evoluat spre
veşmîntul cusut la umeri, de tipul tunicii.
In ciuda asemănărilor între piesele germanice,
greceşti şi celtice, nu putem vorbi, desigur, de influenţe într-o direcţie sau alta ci doar de soluţii
tehnice identice de utilizare a cuponului ţesut,
descoperite separat. Un argument în acest sens
este faptul că haik-ul femeiesc, păstrat pînă în
secolul al XX-lea în Africa de nord, este confecservată, avînd aspectul unui pc-plos
perioară răsfrîntă ca o manşetă (fig.

10
11

Ibidem.
E. Thiel, op. cit., p. H9
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Fig. 9. Chitonul femeiesc
grecesc (după E. Thiel).
Abb. 9. Griechischer
Frauenkiton
(nach E. Thiel).

Fig. 10. Chitonul bărbă
tesc grecesc (după
E. Thiel).
Abb. 10. Griechischer
Mannerkiton
(nach E. Thiel).
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Fig. 11. Exomis (după
Columna lui Traian).

Abb. 11. Exomis (nach
Traiansăule).

14

Fig. 12. Peplosul germanic pe columna lui
M. Aurelius (după
M. Tilke).
Abb. 12. Germanisches
Peplos, Marcus Aurelius
Săule (nach M. Tilke).

ţionat şi purtat în acelaşi mod cu peplosul antic grecesc, deşi s-a dezvoltat local, din mantaua înnodată pe umăr 12 •
O formă şi mai simplă de utilizare orizontală a cuponului necroit prezintă aşa-numitul „exomis", piesă foarte răspîndită în antichitate în pătu
rile lucrătoare (fig. 11), descinzînd tehnic din tunica germană din epoca
bronzului 13 •
1n acest caz, bucata dreptunghiulară de pînză învăluia trunchiul pe
sub braţul drept iar capetele sale superioare erau prinse pe umărul stîng,
cu o singură fibulă. Piesa se încingea în talie iar flancul său stîng se cosea
parţial sau rămînea deschis, după dorinţă. Imaginile de femei germane de
pe columna lui Marcus Aurelius (fig. 12) demonstrează că şi „peplosul
germanic" se purta uneori în acest mod, cu un umăr dezgolit 14• De asemenea, indienele pueblo din Arizona (New Mexico) purtau - ca piesă
tradiţională un veşmînt dintr-un cupon de stofă plasat orizontal, asemenea peplosului, dar mai îngust şi fixat - prin coasere - numai pe un
umăr (fig. 13) iar chamal-ul araucanelor din Chile (fig. 14) era croit iden12

13
11,

M. Tilke, op. cit., p. 22
Ibidem.
Ibidem.
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Fig. 13. Veşmintul feminin din Arizona (după
M. Tilke).

Abb. 13. Frauengewand,
Arizona (nach M. Tilke).

Fig. 14. ,.Chamalul"
araucancelor
din Chile (după
M. Tilke).
Abb. 14. ,.Chamal"
der Araukanerinnen, Chile (nach
M. Tilke).

tic, fixat şi el numai pe un umăr, dar nu prin coasere ci printr-un ac de
mari dimensiuni1 5 •
Deşi similitudinile sînt evidente, legătura directă între cele două arii
este exclusă şi în acest caz.
In concluzie, caracteristica comună a tuturor veşmintelor descrise este
neintervenţia în cîmpul cuponului care le alcătuieşte şi fixarea lor pe
umeri cu fibule, nasturi, sau mici porţiuni cusute care separă deschiză
turile pentru cap şi braţe din latura superioară deschisă a cuponului plasat orizontal, conservînd astfel marea lărgime a acestu:a.
2.

VEŞMINTELE

DE TIP ORIZONTAL, CROITE

Analizînd formele europene antice ale veşmintelor croite de tip orizontal, remarcăm diferenţierea lor în funcţie de modalitatea tehnică aleasă
pl'ntru închiderea lat11rii superioare a cuponului plasat orizontal. Dintr-o
1~

Ibidem, p. 4.9
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primă categorie fac parte veşmintele cu latura umerilor cusută, în timp
ce o a doua categorie este reprezentată de veşmîntul cu latura umPrilor
închisă prin încreţirea ei cu un şnur, strîns în jurul gîtului. Dacă primele
piese cu latura umerilor cusută au fost - în principal - bărbăteşti, apă
rînd ca o finalizare a tendinţei continue de ajustare pe corp a cuponului
orizontal necroit, prins cu fibuk, veşmîntul cu latura superioară închisă
prin şnur - tipic feminin - reprezintă materializarea unei idei tehnice
originale, care modifică esenţial raporturile sale cu largile ve~minte cu
fibule de tipul peplosului. Ambele categorii necesită însă intervenţii în
cîmpul cuponului care le deosebesc rndical de veşmintele necroite, cu fibule.
a. Veşmintele antice cu latura umerilor cusută. Chitonul bărbătesc
a apărut în Grecia continentală încă în epoca arhaică. Iniţial, structura
sa era identică cu cea a chitonului femei~c: cuponul ţesut învăluia trunchiul lateral iar deschizăturile pentru braţe erau degajate, prin fibule,
din linia umerilor. Deşi mai scurt şi mai strîmt decît chitonul femeiesc.
necesitatea practică a ajustării lui pe corp se făcea în continuare simţită,
conducînd în epoca clasică la coaserea întregii linii a umerilor - cu
excepţia deschizăturii pentru gît şi la separarea deschiderilor pentru
braţe din linia flancurilor•r.. In consecinţă, în partea superioară a flancului închis al cuponului plasat orizontal s-a tăiat o deschizătură pentru
un braţ, care a inclus chitonul bărbătesc în seria pieselor croite (fig. 10).
Unii cercetători fac distincţie între chitonul descris şi cel numit.
,,ionian", care ar fi de tip poncho ~i ar fi fost preluat de greci din Orient. într-adevăr, tipul de vcşmînt orizontal e atît de frecvent în aria grecească, încît poncho-ul poate să apară aici ca împrumutat.
Chitonul cu croi orizontal, bărbătesc şi femeiesc, s-a păstrat ~i în perioada elenistică, în ciuda tot mai puternicelor influenţe orientale. Abia
după cucerirea romană şi pătrunderea creştinismului dinspre Asia se
răspîndcşte poncho-ul şi în Grecia 1i.
Remarcăm şi în cazul antichităţii greceşti ambivalenţa craiului orizontal: veşmîntul femeiesc este lejer, prins pe umeri fără intervenţii în
cîmpul piesei, cel bărbătesc este strîns pe corp şi în faza ultimă - croit
în adevăratul sens al cuvîntului.
Cămaşa bărbătească germană din epoca fierului. Descoperită în mlaş
tinile gC'rmane din nord (Frizia), această piesă constituie o perfecţionare
evidentă a tunicii bărbăteşti din epoca bronzului (fig. 15). ,,Bretelele" celei din urmă au fost între timp înlăturate iar cuponul de stofă învăluie
corpul lateral şi urcă pînă la nivelul umerilor. După ce se taie în cîmpul
1~
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E. Thiel, op. cit., p. 45
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Cămaşa bărbătească descoperită

in Frizia

(după

M. Tilke).

Abb. 15.

Mănncrhemd,

Friesland (nach M. Tilkc).

stofei o deschizătură pentru unul din braţe, se coase (după îndoirea pinzei pe orizontală) latura superioară (lăsindu-se doar o deschizătură pentru git) şi flancul deschis, cu excepţia deschizăturii pentru celălalt braţ.
Deşi obţinută prin minimum de intervenţie în întregul piesei,
accestă cămaşă fără mîneci nu este mai puţin practică decît cea croită
poncho. Forma descrisă - vizibil primară - va genera în secolele urmă
toare variante pe care le vom analiza ulterior.
Asemănarea evidentă între craiul chitonului bărbătesc şi cel al că
măşii germane nu poate fi atribuită nici ea unor influenţe ci modalităţi
identice de utilizare orizontală a pînzei. De remarcat mecanismul diferit
al invenţiei în cele două cazuri: piesa germană ia naştere prin ridicarea
pînzei de la nivelul subsiorilor la cel al umerilor, în intenţia de a-i acoperi, iar cea grecească prin coborîrea deschizăturilor pentru braţe în linia fkmcurilor în intenţia ajustării pe corp a piesei.
Tunica romană. Influenţele greceşti au pătruns încă din perioada
etruscă prin intermediul coloniilor din sud - în peninsula italică. Este
greu de precizat însă în ce măsură s-au exercitat aceste influenţe asupra
îmbrăcăminţii romane din epoca arhaică. Abia în perioade clasică, după
cucerirea coloniilor greceşti italiene, se pot constata sigure influenţe ale
,,modei" greceşti.
Deşi veşmîntul de corp tipic roman tunica - avea acelaşi croi orizontal al chitonului bărbătesc grecesc şi al cămăşii din mlaştinile germane,
tradiţia susţine că ea ar fi pătruns în costumul roman în perioada răzhttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 16. Croiul gandurci (dupA H. l\Iiitzel).
Abb. 16. Gandura (nach H. Mi.itzel).

boaielor punice 18, ceea cc ar pleda mai curind - în cazul în care acceptăm
ideea împrumutului - pentru originea se nord-africană. Incă Mi.itzel a fă
cut apropieri între craiul „gandurei" tunisiene şi algeriene (fig. 16) şi cel
al tunicii clasice, avansînd astfel ipoteza că tunica clasică ar fi avut eroiul orizontal al gandurei şi că doar tunica entică lirzie ar fi fost croită
poncho. Gandura este formată dintr-o singură bucată dreptunghiulară
de stofă, aşezată transversal, ale cărei părţi laterale se îndoaie spre interior şi se cos împreună. La colţurile superioare se taie lateral deschideri pentru braţe iar marginile superioare se cos pînă la gaura
pentru gît. Singura deosebire între această piesă şi chitonul grecesc sau
cămaşa germană constă în aceea că la ultimele două era necesară o singură tăietură în cîmpul pînzei pentru unul
din braţ<' - întrucît deschizătura pentru celă
lalt braţ lua naştere prin incompleta coasere a
marginilor laterale ale pînzei plasate orizontal.
Tradiţia descrie totuşi tunica clasică ca fiind
formată din două bucăţi de stofă cusute împreună pe umeri şi în părţi, cu excepţia deschiderilor pentru cap şi braţe 19 • ln aceast[1
formă ea reprezintă o variantă a craiului ori'" zontal, apărută prin înlocuirea bucăţii unice de
_ _ _ _ _ _ _ ___, stofă cu două bucăţi înguste (fig. 17).
Fig. 17. Croiul tunicii clasice (reconstituire după
Varro).
Abb. 17. Der Schnitt dcr
klassischen Tunika (Rckonstruktion nach Varro).

Este greu de hotărît dacă gandura nordafricană reprezintă o supravieţuire a tunicii romane, răspîndită după cucerire în nordul Africii, dacă dimpotrivă - conform tradiţiei romane -

reprezintă urmaşa

piesei nord-africane

iu Gellius, VI.12.7., apud H. Miitzel, Dîe koptischen Gewănder und das Rătsel
der klassischen Tunika, în Zeitschrift filr historische Waffen- und Kostilmkunde,
2 Band, Berlin, 1926-28, p. 212
19
Varro, De lingua latina, IX. 79, apud H. M(itzel, op. cit., p. 212
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împrumutate de romani sub numele de tunică sau dacă - în ciuda tradiţiei croiul descris s-a dezvoltat paralel şi independent în aria italică
şi africană. Importantă rămîne însă constatarea că şi în aria romană de
cultură craiul orizontal a avut o largă răspîndire.
Tunica era purtată atît de către bărbaţi cit şi de femei, indiferent de
pătura socială din care făcoou parte. Piesa femeiască era mai largă decît
cea bărbătească şi mai lungă. In toate cazurile, fără excepţie, tunica se
încingea ,dar în moduri diferite care indicau poziţia socială şi rangul purtătoruluF0.

Pentru că monumentele sculpturale antice nu permiteau identificarea
a croiului tuniciei, s-a presupus că aceasta ar fi fost întotdeauna
de tip poncho. Totuşi există chiar şi în aceste cazuri indicii care pledează
pentru croiul orizontal. Soldaţii reprezentaţi pe columna lui Traian şi pe
cea a lui Marcus Aurelius poartă tunici ale căror colţuri superioare (la
umeri) sînt despicate 21 • In aceste „despicături" trebuie să vedem însă incompleta coasere a marginilor superioare ale unei piese cu croi orizontal
şi nu intervenţii în întregul unei pînze croite poncho. Tăietura orizontală şi nu rotundă e. deschizăturii pentru gît în cazul altor piese face de
asemenea trimitere la craiul orizontal.
In epoca imperială tîrzie, asupra tunicii se exercită influenţe nordice
şi orientale cere îi schimbă structura iniţială. Ea devine mai lungă şi
primeşte mîneci, la început scurte şi apoi lungi. Cînd începe să fie croită
poncho, asemenea dalmaticei orientale neîncinse, evoluţia sa ca piesă croită orizonexactă

tal se încheie.

Jn sfîrşit, în categoria veşmintelor antice cusute la umeri mai intră, aşa cum
s-a mc>nţionat deja, chitonul bărbătesc celtic de epocă romană şi, probabil, cămaşa
bărbătească dacică fără mîneci, în cazul
în care despicăturile de la umeri semnifică
într-adevăr, cum presupunem, incompleta
coasere a laturii superioare a unui cupon
plasat orizontal (fig. 18).
Veşmintul

antic cu latura umerilor
prin şnur. Figurat pe monumentul
de la Adamklissi (109 e.n.), acest veşmînt
(fig. 19) a atras de timpuriu atenţia etnografilor, K. Moszynszki făcînd încă din peb.

Închisă

~o E. Thiel, op.

Fig_ 18. Cămaşă dacică cusută la
umeri (după Columna I ui
Traian).
Abh. 18. Das auf den Schultern
dakische Hemd (nach

genăhte

Traiansăulc).

cit.

:, I. Miclea, R. Florescu, Decebal şi Traian, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980,
pi. 74, 437, 439, 450, 452, 472
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rioada interbelică o apropiere între structura lui şi cea a exemplarelor
contemporane de cămaşă carpatină cu şnur purtător. Reconstituirea
(fig. 20) încercată în 1959 de F. B. Florescu 22 reuşeşte să redea corect
-prin analogie cu cămaşa cu şnur purtător din nordul Moldovei (fig. 21)
- modalitatea de închidere a părţii superioare a piesei de la Adamklissi.
Mai puţin convingătoare ni se pare reconstituirea corpului piesei (croit
în clini), mult prea apropiat ca formă de poalele ţărăneşti contemporane
(fig. 20). Ne îndoim de asemenea de existenţa unei fote purtate peste că
maşă23 sau de prezenţa în metopa XLIX a unui scutec separat care învăluie copilul purtat de femeie pe braţul stîng 24 •
Atît imaginile în sine cit şi analogiile cu veşmintele feminine antice
deja descrise ne fac să vedem în piesa de la Adamklissi un larg veşmînt
confecţionat dintr-un singur cupon de ţesătură, croit foarte simplu,
ajustat pe corp printr-o tehnică specifică şi strîns pe şolduri cu un brîu.
Ceea ce frapează la această piesă este dispoziţia radiară a creţurilor
în jurul gîtului, dispoziţie care a sugerat tuturor cercetătorilor utilizarea
unui şnur purtător care străpunge marginea superioară e veşmîntului,
strîngînd-o în jurul gîtului, în maniera cămăşii contemporane cu şnur
din nordul Moldovei.
Un asemenea şnur îşi are rostul doar în cazul unui cupon plasat orizontal, care învăluie corpul lateral, lăsînd latura umerilor deschisă. Deoarece prin tehnica şnurului purtător se închide - prin încreţire în jurul gîtului - întreaga latură a umerilor, spaţiile pentru braţe trebuie
deschise în flancurile piesei. Flancul rămas necusut - după îndoirea
cuponului pe orizontală - asigure spaţiul necesar pentru un braţ, iar
deschizătura pentru celălalt se tăia în corpul cuponului (fig. 22). In cazul
în care un asemenea cupon de stofă - căruia i s-a despicat în mijlocul
părţii superioare o deschizătură pentru un braţ este strîns în jurul gîtului printr-un şnur care-i perforează marginea de sus, umerii rămîn în
mod necesar goi. Dezavantajul este înlăturat prin plasarea aici a unor
bucăţi de stofă care străpunse şi ele de şnur participă la formarea
deschizăturii gîtului, acoperind în acelaşi timp umerii. Aceste bucăţi de
stofă a căror prezenţă în imaginile în discuţie e logică - ar constitui
arhetipul altiţelor actuale.
Una dintre metopele monumentului triumfal de la Adamklissi furnizează detalii care confirmă această structură.
Femeia reprezentată in stînga acestei metope (fig. 19) poartă pe braţul
sting un prunc gol, acoperit parţial cu o porţiune a propriului veşmînt.
Acest gest - a cărui autenticitate este categorică - devine posibil doar
în cazul unui veşmînt de mare lărgime, deschis complet sau în mare parte
la unul din flancuri (stîng în cazul nostru) şi complet închis la celălalt.
22 F. B. Florescu, Monumentul de la Adamklissi Tropaeum Traiani, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1959, p. 458-472
2:i Ibidem, p. 466
21 Ibidem, p. 471
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fig. 19.

Cămaşă femeiască de la
(după F. B. Florescu).

Adamklissi

Abb. 19. Frauenhemd von Adamklissi (nach
F. B. Florescu).

Fig. 20. Reconstituirea cămăşii femeieşti de la
Adamklissi (după
F. B. Florescu).
Abb. 20. Rekonstruktion des
Frauenhemdes
von
Adamklissi
(nach F. B. Florescu).

Fig. 21.

Cămaşa femeiască românească actuală,
cu şnur
purtător (după F. B. Florescu).

Fig. 22. Croiul cămăşii
de la Adamklissi (reconstituirea autorului).

Abb. 21. Heutiges mit Zugschnur versehenes rumânisches Frauenhemd (nach
F. B. Florescu).

Abb. 22. Der Schnitt des
Frauenhemdes von
Adamklissi (Rekonstruktion des Verfassers).
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Veşmîntul rămîne în continuare fixat în jurul gitului printr-un şnur care-i
îngustează partea superioară iar porţiunoo utilizată pentru învelirea pruncului ia naştere prin extinderea creţurilor părţii sale din spate. Corpul
piesei era deci compus dintr-un cupon unic (o bucată de stofă de mare
lăţime sau două bucăţi cusute împreună), plasat orizontal, deschis la flancul sting şi închis peste şolduri.
De observat că elementele enumerate sînt comune şi peplosului. Spre

deosebire de acesta însă, veşmintul femeiesc de la Adamklissi este fixat
pe umeri nu prin fibule ci prin şnurul purtător care-i străpunge marginea
superioară, adunînd-o în jurul gîtului. Utilizarea acestui şnur înlătun1
unul dintre dezavantajele peplosului - stînjenitoarea lejeritate şi mobilitate la umeri în timpul muncii - păstrînd însă avantajul - esenţial
ţinînd cont de fizicul femeii lărgimii la piept şi şolduri. Noua modalitate tehnică de fixare a stofei pe umeri generează deci un veşmînt în cel
mai înalt grad adecvat caracteristicilor corpului feminin. Ea pretinde intervenţii în cîmpul piesei inexistente la peplos, intervenţii care plasează
noul veşmînt în categoria pieselor croite: stofa primeşte în mijlocul laturii sale superioare o despicătură pentru unul din braţe şi scurte mîneci
- altiţe care - perforate de şnur unic - participă împreună cu întreaga
margine superioară a corpului piesei la formarea deschizăturii gitului.
Este de presupus că altiţa stingă era doar parţial fixată, permiţînd astfel
extinderea părţii din spate a piesei.
în comparaţie cu veşmintele de tipul peplosului, piesa de la Adamklissi reprezintă un hotărîtor pas înainte în evoluţia îmbrăcăminţii specific feminine: prin utilizarea şnurului purtător stofa este convenab]
ajustată pe corp iar latura umerilor este complet închisă. Este dificil totuşi de precizat dacă piesa de la Adamklissi reprezintă o perfecţionare a
ideii tehnice a peplosului sau ambele veşminte s-au dezvoltat paralel dintr-o ipotetică manta originară înfăşurată iniţial pur şi simplu în jurul
gîtului şi umerilor, ceea ce ar explica geneza paralelă în diferite zone geografice a largilor veşminte specific feminine, cu croi orizontal.
Evidentă apare doar descendenţa piesei de la Adamklissi din cercul
formelor de veşmînt specific feminine, opuse prin lărgime, lungime şi mod
de îmbrăcare pieselor corespunzătoare masculine. Caracteristicile fiziologice şi specificul muncii au impus perpetuarea largilor veşminte feminine
şi în evul mediu sau epoca modernă.

ŞI MODERNE
ALE CROIULUI ORIZONTAL

II. FORMELE MEDIEVALE

1. VEŞMINTELE CU LATURA UMERILOR CUSUTA
Această categorie de piese include atit veşminte de corp (cămăşi) cit
şi veşminte de deasupra croite şi cusute, ultimele descinzînd nu din man-
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tale (piese de deasupra existente încă în antichitatt>) ci din veşmintele de
corp antice.
a) Cămaşa cu latura umerilor cusută. Această formă de cămaşă este
caracteristică centrului şi vestului Europei. Croiul său exact în perioada
evului mediu este dificil de identificat, atît datorită rarităţii originalelor
cît şi impreciziei sau chiar inutilităţii izvoarelor figurale, această piesă
fiind purtată în zonă ca piesă de dedesupt. Deşi un număr oarecare de
cămăşi purtate în evul mediu vest-european erau croite poncho- o dovadă
în acest sens fiind cămaşa păstrată în Muzeul Naţional din Copenhaga, datată în sec. XII-XIII (fig. 23) majoritatea covîrşitoare a celor m·.ti
vechi cămăşi ţărăneşti păstrate în original în muzeele din centrul şi
vestul Europei au cusături la umeri, aparţinînd deci tipului de croi orizontal. Este de presupus că acest croi, atît de frecvent în zonă în antichitate şi în epoca modernă, a avut verigi intermediare i;i în evul mediu.
Prototipul cămăşii vest-europene cu laturo. umerilor cusută îl reprezintă chitonul bărbătesc grecesc, tunica clasică romană şi cămaşa bărbă
tească din mlaştinile germane. Cele trei piese s-au dezvoltat independent, ca piese adecvate - graţie ajustării lor pe corp - unor activităţi
specific bărbăteşti, implicînd mişcări bruşte şi variate.
Structuro chitonului şi tunicii clasice poate fi reconstituită doar graţie
monumentelor figurale şi descrierilor păstrate, piesa germană s-a păstrat
însă în original. În timp ce tradiţia romană descrie tunica ca. fiind formată din două bucăţi de pînză cusute împreună, cu excepţia deschizătu
rilor pentru braţe şi cap, piesa germană era compusă dintr-o singură bu ootă de stofă plasată orizontal. Chitonul bărbătesc grecesc era alcătuit

croită poncho, sec. XII-XIII, Muzeul
din Copenhaga (după M. Tilke).
Abb. 23. Ponchoschnitt, XII-XIII Jh., Nationalmuseurn
Kopcnhaag (nach M. Tilke).

Fig. 23.

Căma!)ă
naţional
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cînd deschizăturile pentru braţe erau despărţite din linia umedintr-o singură bucată de pînză iar în faza finală - cînd deschi-zăturile pentru braţe erau despărţite din părţile laterale putea fi în
egală măsură format dintr-o singură bucată de stofă, asemenea piesei
germane, sau din două bucăţi, asemenea tunicii.
Problema care se pune este dacă piesa constituită din două bucăţi de
stofă constituie o variantă a celei croite dintr-o singură bucată de pînză
plasată orizontal sau reprezintă un tip aparte, la fel de vechi.
In cazul piesei germane vechimea şi prioritatea piesei formate dintr-o
singură bucată e sigură, în cel al chitonului grecesc e logică: despărţirea
deschizăturilor pentru braţe din linia umerilor (clar figurată pe desenele
de pe vase) nu se justifică tehnic decît în cazul utilizării unui cupon unic
de stofă. Abia în cazul chiton11l11i cu deschizăturile pentru mîncci despăr
ţite din flancuri se poate presupune ca avantajoasă din punct de vedere tehnic - existenţa a două bucăţi de pînză, deşi păstrarea bucăţii
unice iniţiale căreia i s-a tăiat în mijlocul părţii superioare o deschidere
pentru un braţ (asemenoo piesei germane) nu este exclusă.
O posibilă evoluţie de la piesa dintr-o bucată spre piesa din două bucăţi se poate presupune şi pentru tunica clasică antică. lncă Mi.itzel vede
în gandura nord-africană - piesă compusă dintr-o singură bucată - prototipul tunicii clasice iar tradiţia romană are în vedere o formă contemporană de tunică, desigur evoluată în comparaţie cu formele arhaice italiene sau africane (dacă admitem informaţia preluării piesei în perioada
războaielor punice) ..
Este de presupus că utilizarea iniţială a bucăţii de stofă ca întreg
plasat orizontal constituie prima treaptă o. unei serii evolutive în care
forma compusă din două bucăţi constituie veriga imediat următoare. Apariţia acesteia din urmă s-ar putea datora atît îngustării cuponului de stofă
ţesută cit şi apariţiei primelor intervenţii în întregul cupoanelor, dictate
de necesităţi de ajustare. Un fenomen asemănător se produce şi în cazul
µoncho-ului; alături de forma originară, constînd dintr-o singură bucată
de stofă plasată vertical, apare - în raport cu îngustarea cuponului ţesut
- forma compusă din două bucăţi parralele de stofă, plasate vertical şi
unite prin cusătură.
O cercetare personală în subzona Văii Barcăului, judeţul Sălaj, ne-a
pus in faţa unui interesant caz contemporan de trecere a croiului orizontal originar în variante înrudite, tocmai d,3torită lăţimii insuficiente a
pînzei.
Forma veche a cămăşii femeieşti din zonă - frecventă la sfîrşitul
secolului al XIX-iea - avea corpul format dintr-o singură bucată de
pînză plasată cu urzeala orizontală. Deschizăturo. pentru unul din braţe
se tăia în mijlocul părţii superioare a pînzei, deschizătura pentru celălalt
braţ rezulta prin incompleta coasere a capetelor sale. Partea superic•3ră
deschisă a pînzei îndoite, plasate orizontal, se închidea de o parte şi
de alta a deschizăturii gîtului - cu două petice plaSGte între marginile
-

rilor -
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superioare ale corpului cămăşii. Un capăt al acestor petice se prindea după
încreţire sub gulerul-bentiţă al cămăşii, celălalt capăt susţinea partea superioară a mînecii. O tăietură scurtă deschidea cămaşa la piept (fig. 24).
Lăţimea pînzei ţesute în războiul orizontal atingea însă în zonă cu
greu 40 cm, din care motiv corpul cămăşii era prea scurt. Acest dezavantaj se înlătura adăugind în partea sa de jos o porţiune de pînză ceva mei
grosolană, lată de aproximativ 10 cm, care uşura fixarea piesei în talie.

1n preajma primului

război

mondial, aceste piese încep

să

fie înlocuite

în zonă prin cămăşi le care scurtimea corpului, cauzată de îngustimea
pinzei, este înlăturată prin dispunerea pînzei verticale, cu urzeala perpendiculară. Prin eceastă metodă, corpul cămăşii putea fi lungit după dorinţă, lărgimea piesei precedente, croite dintr-o bucată, fiind rccompusă
însă prin utilizarea a patru lăţimi de stofă dispuse perpendicular. După
coaseroo. lor împreună se obţinea un cupon dreptunghiular care forma,
prin îndoire pe orizontală, corpul cămăşii. Pentru braţe se practicau
două tăieturi laterale iar partea superioară deschisă cu excepţia
deschizăturii pentru cap se închidea prin coaserea împreună a marginilor şi plasarea peticelor peste cusături, mascîndu-le şi întărind în acelaşi timp aceste zone solicitate ale cămăşii (fig. 25).
De remarcat faptul că deşi cuponul de stofă care formează corpul că
măşii este compus în acest caz din patru bucăţi, principiul orizontal de
croire se păstrează intact.
Varianta descrisă a suferit însă şi ea ameliorări ulterioare. Modul iniţial de plasare a celor patru lăţimi de pînză două formînd spatele,
respectiv pieptul piesei, două alcătuind flancurile ei - pretindea eforturi
în plus la confecţionare: practicarea în cîmpul lăţimilor din flancuri a tă
ieturilor pentru braţe. Prin schimbarea poziţiei celor patru lăţimi de
stofă şi plasarea lor paralel, două formînd spatele, două pieptul piesei,
croiul se simplifică deoarece deschizăturile pentru braţe iau naştere di-

I

\

Cămaşă femeiască de pe valea
căului superior, croită ,.pă ureche".

Fig, 24.

Rar-

Abb. 2-1. 1-Iorizontal geschnittenes Frauc-nhemd
(,,pă ureche~) aus dem Harcăuobertal,
Rumănien.
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Fig. 25. Cămaşă femeiască de pe valea Barcăul ui superior, croită din patru laţi verticali.
Abb. 25. Frauenhemd aus dem Barcăuober
tal, aus 4 vertigalen Stoffbahnen hergestellt.

Fig. 26. Cămaşă de pe valea Barcăului superior, croită din patru laţi verticali.
Ah. 26. Frauenhemd aus dem Barcăuober
tal, aus 4 vertikalen Stoffbahncn hergestellt
(Variante).

rect, prin incompleta coasere a marginilor exterioare a foilor laterale
(fig. 26).
Cazul prezentat ilustrează pe viu atît mecanismul apariţiei variantelor în funcţie de parametrii stofei cit şi posibilitatea genezei lor independente în zone geografice şi epoci diferite, ca produs al realităţilor locale. Ultima variantă de croi descrisă se deosebeşte de varianta cu corpul
format din două foi, prezentă în Polonia, Germania etc., doar datorită
îngustimii pînzei ţesute în zonă, care a determinat utilizarea a patru foi în
loc de două. Deşi varianta sălăjeană apare abia în secolul XX iar în ţă
rile citate piesa cu corpul din două foi are o veche tradiţie, influenţa externă este în acest caz exclusă. Apare clar deci faptul că elementele arhaice de croi nu sînt în mod obligatoriu moştenite din adîncuri imemoriale ci - într-un context arhaic - pot fi „redescoperite", cu întirzieri
datorate unor condiţii specifice: conservatorism, mod de îmbrăcare etc.
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In cazul nostru, contextul arhaic îl constituie confecţionarea veşmintelor
în zonă exclusiv din pînză ţesută în casă, de unde şi dependenţa foţă dl~
lăţimea „tradiţională"

a acesteia.

Forma cusută de cămaşă cu croi orizontal, frecventă în ultimele secole în mediul ţărănesc vest şi central-european, se deosebeşte de cele trei
forme antice descrise prin mînecile lungi (oare erau frecvente totuşi încă
din antichitate în centrul şi nordul Europei) şi perfecţionarea sistemului
de închidere a părţii superioare a cămăşii (petice plasate peste cusătura
marginilor superioare ale cămăşii, petice plasate intre aceste margini superioare, ,,şa" dintr-o singură bucată care închide cămaşa la umeri, plasată fiind intre marginile sale superioare). Continuitatea acestui croi în
ce are el esenţial - din antichitate pînă în contemporaneitate reprezint[\
nu numai conservarea unui bun cultural tradiţional ci şi permanenţa unei
idei tehnice, mereu actuală în condiţiile executării îmbrăcăminţii în cadrul gospodăriei. Exploatarea ideii tehnice iniţiale în diferite condiţii istorice, în zone geografice diverse în care influenţele modei şi conservatorismul tradiţiei acţionează în mod diferenţiat, a generat variante regionale ale craiului. Aceste variante regionale reprezintă însă doar „îngheţarea" procesului unic de evoluţie a craiului, pentru o perioadă de timp
nedeterminată, într-un anumit stadiu tehnic, ,,îngheţare" datorită unor
condiţii specific locale. Variantele şi subvariantele locale nu apar doar
prin dezvoltarea formelor vechi moştenite ci şi prin adaptarea la condiţiile
locale a unor croiuri împrumutate dinafară. In această adaptare joacă un
rol important modul propriu de îmbrăcare a piesei în noul mediu, generale. lărgime sau strîmtime a pieselor din zonă în poziţie cu cea a pieselor
din zona de împrumut, noua funcţie a piesei împrumutate (de lucru, de
sărbătoare, de dedesupt, de deasupra) şi tradiţia tehnică locală.
Verigile evolutive ale formei cusute a craiului orizontal păstrează
esenţa ideii tehnice inţiale plasarea orizontală a cuponului de stofă
care formează corpul cămăşii - dar se deosebesc intre ele în funcţie de
numărul şi poziţia foilor care compun acest cupon. Conform acestui criteriu, prima verigă a formei medievale şi contemporane cusute a craiului
orizontal o constituie cămaşa cu corpul format dintr-o singură bucată
de pînză plasată orizonte.I. Ea este cunoscută în Boemia de vest sub numele de „Kiitzenhemdchen" 25, în Marburg ca „Kinmmetche", în Africa de
nord ca „gandura" 26 , în Sălaj ca „spăcel pă ureche", în Polonia, Ungaria
şi probabil şi în altă parte.
A doua verigă a formei cusute a craiului orizontal - descinsă evident din prima - o formează cămaşa al cărei corp constă din două sau
mai multe bucăţi de pînză care alcătuiesc pieptul şi spatele. Ea este atestată în întreaga Europă de vest, în Boemia şi Slovacia, Polonia, Ungaria,
2
"

26

I. Hanika, Sudetendeutsche Volkstrachten, Reichenberg, 1937, p. 39
H. Mtitzel, op. cit.

3 - Blhorea 1982
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Fig.

C,imaşă

27.

(după

slovenă

Fig, 28.

M. Makarovic).

Abb. 27. Slowenischcs
Jlemd (nach M. Makarovic).

Cămaşă din imprc-jurimilc Arhan·
ghelskului (după M. Tilkc-).

Abb. 28. Hcmd, Umgebung ,·on Arhangelsk
(nach M. Tilkc).

nord-vestul Transilvaniei, Steiemark 27 , Slovenia 28 (fig. 27), ţările baltice
(fig. 28), Bielorusia, Finlanda 20 •
Luînd în considerare modalităţile diferite de închidere a corpului că
măşii la umeri, deosebim mai multe variante ale verigilor amintite:
1. Marginile superioare ale corpului - cu excepţia deschizăturii pentru gît - sînt închise prin simplă cusătură.
2. Peste simpla cusătură a marginilor superioare se cos două petice,
cite unul pe fiecare umăr.
3. Cele două petice - neîncreţite - se intercalează între marginile

DO
---]~

□-[

Fig, 29.

Ciima!iă

Abb. 29.

biirb,ileascii cu „şa", din insula
Bornholm (după M. Tilke).

Mănnerhcmd

mit Sattel, Inscl Bornholm (nach M. Tilke).

□

Fig, 30. Cămaşa bărbă
tească modernă, Europa.

Abb. 30. Modernes Măn
nerhernd, Europa.

~, V. Geramb, SteiTisches Trachtenbuch, Graz, 1935, p. 399-409
28 M. Makarovi<', Moske srajce slot•enske kmecke nose, în Slovenski Etnograf,
XVIII-XIX, 1965-65, p. 37
~9 M. Tilke, op. cit.
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superioare ale corpului cămăşii, de o parte şi
de alta a deschizăturii gîtului.
4. Cele două petice se intercalează între
marginile superioare ale corpului cămăşii, încreţindu-se însă la capătul prins sub bentiţa
Fig. 31. Cămaşa româgulerului.
nească femeiască cu platcă
5. Intre marginile superioare ale corpului
(după H. Formagiu).
cămăşi se intercalează de la un umăr la
Abb. :n. Rumănisches
altul - o „şa" (platcă) unică (care înlocuieşte
Frauensattelhcmd
(nach H. Formagiu).
cele două petice ale altor piese). Această variantă era răspîndită în Germania, Franţa şi
Spania. Atît forma sa bărbătească cit şi cea femeiască au fost preluate
de primele fabrici de confecţii 30 • Cea bărbătească (fig. 29), cu „şa" îngustă,
a generat cămaşa bărbătească modernă (fig. 30), cea femeiască s-a răspîn
dit puternic spre est, în mediul ţărănesc, sub form,g bluzei cu „platcă", pă
trunsă şi în nord-vestul Transilvaniei (fig. 31).
Elemente ca: lungimea şi forma mînecii, modul de lărgire a acesteia
sau a corpului cămăşii la subsioară, forma deschizăturii gîtului, forma
gulerului etc. conturează subvariantele acestor forme de cămeşă.
Interesant de observat că variantele menţionate ale formei cusute a
craiului orizontal erau purtate deseori în aria vestică în egală măsură de
bărooţi şi de femei. În Europa de mijloc şi est însă, zona de preponderenţă
a cămăşii femeieşti cu latura superioară cusută, nu este compactă ci întreruptă de zone de preponderenţă a cămăşii specific femeieşti, cu mînecile
din guler.
b) Veşmintele de deasupra cu latura umerilor cusută. Sursele iconografice ale evului mediu timpuriu evidenţiază existenţa unor veşminte
de deasupra croite şi cusute, dar nu permit identificarea cu precizie a
liniei de croi, din care motiv veşmintele normande descoperite în biserica
din Herjolfnes, Groenlanda, datate în secolul al XIV-lea, constituie un
preţios izvor în această privinţă.
Veşmintele masculine şi feminine descoperite aici (fig. 32) nu sînt
croite poncho ci constau dintr-o serie de clini cusuţi laolaltă care - în
croi rlPsfi:işurat - sugerează o iniţială mare bucată dreptunghiulară de
stofă plasată orizontal, din care aceştia au fost „decupaţi". Mecanismul
invenţiei acestor clini este, credem, în directă legătură cu utilizarea anterioară a unor veşminte compuse din mai multe bucăţi de stofă cusute
împreună şi plasate orizontal, al căror precursor este tehnic vorbind marea piesă în formă de tub descoperită în sercofagele feminine din cpoc:=i
bronzului.
Ni se pare puţin probabil ca amintitul croi să-şi aibă originea în procedeul de lărgire la poale a unui veşmînt croit poncho, procedeu întîlnit

,u

Ibidem, p. 25

3•
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Fig. 32. Vr~mintul normand de la Hcrjo!fnes {după M. Tilke).
Abb. 32. Nordgermanisches Gewand von Herjolfnes {nach M. Tilke).

la veşmîntul bisericesc aparţinînd lui Thomas Beckett (fig. 33). Logica
croiului poncho exclude o asemenea evoluţie, dovadă că în Asia, zona sa
de baştină, el s-a dezvoltat doar prin încorporarea de clini laterali, niciodată însă aceştia nu au intersectat linia umerilor.
Croiul pieselor din Groenlanda, desemnat de Tilke ca „specific occ-idental", nu s-a dezvoltat întimplător tocmai în vestul Europei, zonă de
maximă frecvenţă a croiului orizontal. lmpărţirea cuponului unic în clini
s-ar fi putut datora iniţial tendinţei de ejustarc a veşmîntului pe corp şi
ar putea fi în directă legătură cu transformarea veşmîntului cu fibule în
veşmint croit şi cusut. Este de presupus că tocmai procedeul utilizării
clinilor a contribuit mai tîrziu le utilizarea şablonului, element care va
revoluţiona tehnica croiului, îndepărtînd-o de legile ţărăneşti ale utilizării integrale a cuponului rectangular de stofă.
Ca posibile descendente ale unor străvechi piese cu croi orizontal ar
putea fi privite şi veşmintele feminine cu mare răspîndire în Europa,
care constau dintr-un vast cupon de
stofă înfăşurat în jurul întregului corp
şi fixat pe umeri prin scurte bretele sau
printr-un · laibăr extrem de scurt,
aproape disparent, dezvoltat probabil
din anterioare bretele.
Deşi au fost purtate' în ultima perioadă doar ca piese de deasupra, termionologia pare a sugera, cel puţin pentru ţările scandinave, o iniţială utilizare a lor ca piese de corp. In ţările
Fig. 33. Veşmintul lui Thomas
baltice şi scandinave sînt frecvente amBeckett (după M. Tilke).
bele forme (cu bretele şi laibăr), in reAbb. 33. Thomas Becketts Gegiunea bască, Elveţia, Voralberg (Auswand (nach M. Tilke).
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tria), Tirol, Insulele Dalmatine, la saşii din Transilvania
doar în forma cu laibăr scurt (Tragmiederrock). Aşa-nu
mitul sarafan rusesc se încadrează ca structură şi el în
această categorie, dar întrucît abia din sec. XV/XVI se
răspîndeşte în ţinuturile ruseşti, se presupune că ar reprezenta o dezvoltare a unor forme preluate din vest
(Zelenin). Nu este exclus ca aceste forme de veşmînt de
deasupra să reprezinte o dezvoltare a croiului unor cămăşi
femPicşti de tipul celei descoperite în burgul Rahnis, din
Turingia, datată în secolul al XIV-lea (fig. 34). O descendentă sigură a acestei piese este aşa-numita „pendula"
sau „Bendelhemd", cămaşă femeiască purtată de ţărăn
cile din centrul Europei pînă în secolul nostru (fig. 35).
Piesele de tipul celor groenlandeze vor genera şi ele
diferite variante de veşminte de deasupra cu cusături la
umeri, generale în evul mediu occidental la ţărani şi oră
şeni şi devenite mai tîrziu caracteristice modei occidentale. Exceptînd cazurile fericite ale unor pictori cu patima
amănuntului Bruegel cel Bătrîn de exemplu - croiul
orizontal al acestor veşminte nu poate fi identificat în izvoarele figurale ale timpului.
2.

CAMAŞA

37

croiurilor

Căma
femeiască

Fig. 34.
'iă

din Rahnis,
Turingia (dup,1
M. Tilke).
Abb. 34.
Frauenhem<l
von Rahnis,
Thuringen
(nach
M. Tilke).

FEMEIASCA CU MlNECILE DIN GULER

I. Hanika 25 tratează trei variante europene moderne
ale croiului orizontal sub titlul „Alte forme de cămăşi",
•
deosebindu-le deci de cele aparţinînd tipului poncho dar
neconsiderîndu-le ca aparţinînd unui singur tip. După ce
prezintă o cămaşă din Boemia de vest cu corpul dintr-o
singură bucată de pînză dispusă orizontal (fig. 36), pe care
o leagă - prin Miltzel - de gandura nord-africană şi
tunica clasică antică, trece la descrierea cămăşii cu corpul Fig. 35. Bendin două foi şi cu petice la umeri (fig. 37) fără a acorda delhemd (după
I. Hanika).
atenţie legăturii tehnice dintre cele două piese. Intre că
Abb. 33.
maşa cu petice şi a treia formă descrisă cămaşa cu mîBendclhcmd
necile din guler (fig. 38) - face însă apropieri interesante,
(nach
susţinînd că altiţa acesteia ar proveni din peticele primei,
I. Hanika).
coborîte mai jos în urma încreţirii foilor care-i formează
corpul. Această ipoteză îl determină să facă o distincţie categorică între
cămaşa cu altiţă apărută în modul descris şi cămaşa cu şnur purtător şi fără altiţe întîlnită la „bojken" din Carpaţi, care şi-ar avea originea în tipul de cămaşă întîlnită pe monumentul de la Adamklissi.
Credem că în acest caz Hanika nu acordă prioritatea cuvenită nc>cesităţii practice care guvernează geneza unui croi. Cămaşa cu petice
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Fig_ 3G.

din Rcx•mia <lr> VPst
I. Ilanika).
Abb. 3G. Westbi:ihmisches Hemd (nach I. llanika).
Căma!;ă

(după

I

Fii:!. :J7.

D

Cămaşă

cu petice

(I. Hanika după

Moszynski).
Abb. :!7. ,,Achselstiickhemd"
(I. Hanika nach
Moszynski) .

•
Fig. 38.

C.ima~ă femeiască românească

.Ab!1. 38.

Humănisches

cu minecîle din guler

şi

Frauenhemd mit „Achseliirmelschnitt" und
(Achselstiicke).

altiţă .
„altiţe"

constituie -- în ceea ce priveşte modalitatea de închidere a părţii superioare deschise a pînzei plasate orizontal - veriga ultimă a unei idei
tehnice. Comparînd această piesă cu cele descoperite în mlaştinile germane ne apare clar că în prima fază peticele nu existau, simpla cusă
tură pc umeri fiind considerată suficientă. Peticele au apărut în a doua
fază, din necesitatea de a întări aceste puncte so:icitate ale cămăşii.
Dacă ornamentarea lor a apărut ulterior, sugerată de întîmplătoare deosebiri calitative între pînza cămăşii şi cea a peticelor, sau concomitent
cu ele - este greu de spus. Fapt este că ele definitivează ideea t2hnică
https://biblioteca-digitala.ro
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a cărei esenţă este utilizarea orizontală a
pin zei corpului cămăşii fără a o încreţi, în
acest fel atingindu-se simplitatea şi eficienţa
practică a ideii tehnice a poncho-ului. Pasul
următor în evoluţia acestui croi sugerat
de Hanika - constind în încreţirea foilor
cămăşii cu petice care ar avea ca urmare
„căderea" peticelor în poziţia altiţelor, nu se
justifică din punct de vedere practic. Nu putem înţelege asemenea inutilă complicare a
craiului decît în cazul încercării de adaptare
cu orice preţ la cerinţele imperioase ale modei, element mai rar întîlnit în mediul ţără
nesc.
Tocmai prin influenţa modei orăşeneşti
renascentiste asupra costumului ţărănesc din
Germania de sud şi vest încearcă Rudolf
Helm să explice apariţia în mediul rural a Fig. 39. Cămaşă vest-eurovariantei vestice a cămăsii cu mînecile din peană de influenţă renascPncu minecile din guler
guler (fig. 39). Ipoteza sa se sprijină pe frec- tistă,
(I. Hanika după R. I-Ielm).
venţa apariţiei acestui tip de cămaşă în portretele germane ale veacului XVI. In acest Abb, 39 .Westeuropăisches von
Renaissance beeinflusstes
mediu burghez - susţine Helm - cămaşa Hemd mit Achselărmelschnitt
cu corpul format din două bucăţi de pînză
(I. Hanika nach R. Helm).
ar fi dat naştere - prin multiplicarea exagerată a încreţiturilor iniţial funcţionale unei variante sofisticate, fastuoase, care necesită cantităţi neobişnuit de mari de pînză şi la care mînecile participă la formarea deschizăturii gitului. Asemenea cămăşi ar fi
fost preluate de către ţărani şi s-au păstrat pînă în epoca modernă în
diferite zone din sudul şi vestul Germaniei. Hclm respinge deci indirect
posibilitatea apariţiei acestui croi în mediul ţărănesc, tocmai datorită
,,inutilei" lui complexităţi.
Dacă însă moda ar fi putut determina în vestul Europei asemenea
transformări deşi chiar şi în acest caz se impun anumite rezerve situaţia existentă în estul Europei exclude o asemenPa posibilitate. În
această arie, aparent complicata cămaşă cu mînecile din guler şi altiţă
descinde din simplul veşmînt de la Adamklissi, rezultat al plasării orizontale a unui mare cupon de pînză, utilizabil doar prin încreţire. Altiţele acestei cămăşi au apărut nu prin modificarea cămăşii cu petice, care
aparţine categoriei de piese cu latura umerilor cusută, ci ca necesitate
de întregire, păstrînclu-se apoi fie ca atare, fie doar sub forma ornamentelor din partea de sus a mînecilor întregi. O asemenea soluţie sugerează monumentul de la Adamklissi (fig. 19), dacă interpretăm imaginile respective ale portului femeiesc cu ajutorul relictului etnografic
constituit de cămaşa românească cu şnur purtător numit şi „brezărău"
(fig. 21).
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De altfel, contrar informaţiilor deţinute de Hanika, o bună parte a
cămăşilor carpatine cu şnur purtător aveau şi altiţe, ceea ce p:cdează
pentru apariţia acestora ca necesitate de întregire şi împotriva genezei
lor prin modificarea cămăşii cu petice.
Incercînd o reconstituire a liniei evolutive a cămăsii estice cu mînecile din guler în funcţie de verigile de care dispunem, ni se impun
următoarele etape posibile:
1. Veşmîntul femeiesc de la Adamklissi;
2. Cămaşă carpatică cu şnur purtător, altiţă separată şi mîneci lungi,
inclusiv varianta sa evoluată, cu mîneci lungi, fără altiţă;
3. Cămaşa cu guler-bentiţă, altiţă separată şi mîneci lungi;
4. Cămaşa cu guler-bentiţă şi mîneci întregi cu altiţă-ornament;
5. Cămaşa cu guler-bentiţă şi mîneci întregi, fără altiţă.
Dacă primele patru verigi evolutive păstrează strînse legături reciproce, a cincea poate deriva logic din a patra dar în acelaşi timp poate
fi şi rezultatul unei soluţii tehnice deosebite. Incă Hanika a presupus
existenţa unei căi aparte de apariţie a cămă:;;ii cu mînecile din guler în
extremitatea estică a ariei sale de răspîndire: prin transpunerea în material textil a pieselor de blană ele tipul celor ostiaco-samoieze. O că
maşă rusă cu corpul alcătuit din două bucăţi de pînză (fig. 40) ne sugerează şi o posibilă ['elaţie între geneza craiului in cauză şi utilizarea
anterioară a unor mîneci independente, de tipul mînecilor tătărăşti înnodate la ceafă.
Modul de croire a cămăşii maghiare frecvente în Hasznos, Ungaria
(fig. 41), sugerează o altă posibi!ă cale de apariţie a cămăşii cu mînecile
clin guler. O unică bucată de pînză de lăţimea obişnuită războiului orizontal, lungă de peste 4 m, se plasează orizontal şi se îndoaie, împăr
ţindu-se apoi cu foarieca în trei sectoare aproximativ egale. Treimile
laterale vor forma după coasere mînecile iar treimea centrală va forma
corpul. Marginea superioară a mînecilor şi corpului se plisează mărunt
alcătuind împreună deschizătura gîtului 31 •

Fig. 40.

Căma~u rusească

din două bucăţi lii mîneca tătărească
dentă (după M. Tilke).

Abb. 40. Zweiteiliges russisches Hem-:! und der
Ărmel (nach M. Tilke).

selbstăndige

indepentatarische

::, Gonyey S., A Zagyva felso volgyenek paloc nepviselete, in A neprajzi
zeum ertesitoje XXX, 1938, 2-4 sz:1m., p. 145-159
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De remarcat asemănarea izbitoare a acestei largi cămăşi cu varianta vestică renascentistă. In mediul nobiliar maghiar al secolului al
XVI-lea această formă de cămaşă nu
<'ra necunoscută, dovadă cămaşa reFig. 41. Căma~a maghiară din 1-Iaszginei Maria, soţia regelui Wladislav II,
nos, Ungaria (după Gonyey S.).
datată pe la 1520 şi păstrată în origiAbb. 41. Ungarisches Hemd aus
nal. Croiul complicat al piesei din
Hasznos, Ungarn (nach Gonyey S.).
Hasznos şi marea sa lărgime ar pleda
pentru o origine cultă 32 •
Important ni se pa,re şi faptul că acest croi este perfect adaptat
unei pînze înguste, plasate orizontal, ceea ce sugerează apariţia sa abia
după generalizarea acesteia, prin răspîndirea războiului orizontal. Modul de croire a piesei analizate ar putea explica geneza şi larga răspin
dire în Europa centrală a mînecilor scurte sau trei sferturi ale cămăşi
lor femeieşti cu mînecile din guler. Tehnica de croire întîlnită la piese
de forma celei din Hasznos pare ulterioară împărţirii iniţialei cămăşi
femeieşti dintr-o singură bucată în cămaşă scurtă şi poale, transformare
care survine în costumul ţărănesc din Europa centrală sub influenţa
Renaşterii 3 3 •

Deşi elemente!e concrete de care dispunem par să indice doar că
maşa cu altiţă ca descendentă a piesei de la Adamklissi, nu este exclus
ca tehnica şnurului purtător să fi generat croiul cu mînecile din guler
în zone mult mai vaste. Increţirea pînzei în scopul reducerii lărgimii
veşmîntului şi fixarea prin şnururi a creţurilor rezultate era cunoscută
şi în aria de cultură grecească, dovadă celebra statuie a conducătorului
de car. Chitonul acestuia era însă plisat vertical nu concentric iar şnurul
fixa doar creţurile fără a avea rolul structiv evident în cazul piesei de
la Adamklissi. Şnururi de fixare asemănătoare se pot presupune şi pE>ntru veşmintele femeieşti vikinge de tipul peplosului, ale căror pliseuri
dese nu se pot exp!ica doar prin utilizarea celor două fibule de umeri.
Deşi cămaşa cu mînecile din guler a fost socotită, de unii cercetă
tori caracteristic slavă 34 , monumentul de la Adamklissi demonstrează
că ea era cunoscută în forma sa primară încă din antichitate unor populaţii preslave: dacilor şi probabil - bastarnilor. Ea a luat naştere prin
utilizarea într-o vastă zonă din estul Europei, locuită de populaţii diferite, a unor noi procedee de fixare la umeri a stofei plasate orizontal, deosebite de cele vestice care constau iniţial în utilizarea fibulelor
iar ulterior în coase-rea marginilor superioare ale stofei la umeri. Sin32

G. Palotay, A magyarorszagi noi ingek egyik szabastipusa, în A neprajzi
ertesităje, XXX, 1938, l szam., p. 12-15
33 I. Hanika, op. cit.
34 M. Tilke, Studien der Entwicklungsgeschichte des orientalischen Kostiime•.
Berlin, 1923, apud H. Formagiu, Portul popular din România, Bucureşti, 1974, p. 29•

muzeum

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Augustin Goia

42

36

gurul procedeu tehnic documentat istoric şi prin analogii convingătoare
este cel care consta în utilizarea ~nurului purtător, tobuşi existenţa altor
procedee originare nu este exclusă, dată fiind imensa arie de ~ăspîndire
a croiului în cauză.
Semnificativ este faptul că în aria estică cămaşa cu mînecile din
guler a fost purtată - în contrast cu situaţia din vestul continentului
- exclusiv de femei, ca principală sau chiar unică formă de cămaşă
ţărănească. Ea nu mai păstrează în forma sa actuală aproape nimic din
simplitatea funcţională originară. Generalizarea războiului de ţesut orizontal a determinat îngustarea cuponului ţesut din care cauză corpul
cămăşii va fi alcătuit din mai multe bucăţi de pînză. Intr-o a doua fază
întregul cămăşii se va diviza într-o parte care va îmbrăca bustul şi alta
care va acoperi restul corpului, încingîndu-se peste prima. Chiar şi cele
mai sofisticate va~iante păstrează insă elementul esenţial al piesei originare: deschizătura gîtului formată prin contribuţia comună a corpului
şi minecilor. Deşi utilizarea în continuare a acestei tehnici nu mai este
motivată de necesitatea iniţială a ajustării pe corp a unui cupon de
mare lăţime, ea s-a conservat pînă astăzi graţie atît valorii sale practice
- ca soluţie perfect adecvată caracteristicilor corpului feminin - cit
şi forţei tradiţiei. Cînd pînza de mică lăţime s-a generalizat prin
războiul de ţesut orizontal lărgimea iniţială a piesei, şi odată cu ea
fundamentala sa comoditate, a fost conservată prin coaserea împreună
a mai multor bucăţi de stofă.
Variantele ţărăneşti contemporane ale cămăşii cu mînecilc din guler s-au păstrat pînă în secolul al XX-lea în Rusia, Ucraina, la populaţiile finice, in România, la polonezii din munţii Beskizi (goralii), in
Slovacia, Ungaria, la o parte din serbo-croaţi. In perioada interbelică
era prezent şi -în Bulgaria de nord, deşi 1bătrînele purtau aici piese croite
poncho, croi general în Bulgaria de mijloc şi sud 35 •
CONCLUZII

Prezenta analiză a evidenţiat necesitatea tipologizării pieselor de
îmbrăcăminte a trunchiului în funcţie de un criteriu esenţial: poziţia
faţă de trunchi a cuponului care formează corpul pi-esei.
Cind cuponul este plasat vertical, veşmîntul aparţine tipului poncho, caracterizat prin închiderea laturii umerilor prin simplă îndoire.
Variantele acestui croi se stabilesc în functie de numărul foilor care
formează cuponul unic, în funcţie de abse~ţa, prezenţa sau numărul
clinilor laterali etc., presupunînd însă, toate, păstrarea poziţiei verticale
a cuponului.
Cind cuponul este plasat orizontal, lăsind deschisă latura umerilor,
veşmintul aparţine tipului orizontal. Variantele sale se stabilesc în func35

I. Hanika, op. cit., p. 42
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de modalitatea tehnică de fixare a piesei pe umeri şi de închidere a
la tur ii acestora.
Cronologic şi structural, veşmintele de tip orizontal se împart în
forme antice (I) şi forme medievale şi moderne (II).
Formele antice sînt împărţite la rîndul lor în două grupe, în funcţie
de modul de închidere pe umeri şi de intervenţia sau neintervenţia în
cîmpul cuponului: 1. forme arhaice, necroite şi închise la umeri doar
parţial, cu fibule (tunica bărbătească din epoca bronzului, veşmîntul feminin lung din aceeaşi perioadă, exomisul, peplosul şi chitonul femeiesc
grecesc, ,,peplosul germanic" şi celtic, chitonul bărbătesc arhaic) şi 2.
forme evoluate, croite, care cu latura umerilor complet închisă prin coasere
(chitonul bărbătesc evoluat, tunica romană, cămaşa bărbătească din mlaş
tini!e germane şi, probabil, cămaşa .băr,bătească dacică despicată la umeri)
s:=iu prin încreţire pe un şnur (veşmîntul feminin daco-bastarn de la
Adamklissi).
Veşmîntul antic cu latura umerilor închisă prin coasere a generat
în epocile istorice ulterioare, pe de o parte, cămaşa cusută la umeri
(avînd ca variante cămaşa cu simplă cusătură pe umeri, cămaşa ·cu petice aplicate peste cusătură, cămaşa cu petice plasate intre foile corpului, cămaşa cu „şa"), iar pe de alta veşmintele vest-europene de deasupra, cu clini. Largile veşminte feminine de deasupra, de tipul sarafanului, prinse pe umeri cu bretele scurte sau cu un mic laibăr, par să
descindă dintr-un ipotetic veşmînt antic de tipul peplosului, dar fixat
pe umeri prin legare.
Veşmîntul antic cu latura umerilor închisă prin încreţire pe şnur
a dat naştere mai tirziu cămăşii femeieşti est-europene cu minecile din
guler şi altiţă (cu subvariantele sale). Forma renascentistă de cămaşă
cu minecile din guler pare să-şi datoreze apariţia modei încreţirii corpului cămăşii iar cămaşa rusească din două bucăţi - utilizării unor mîneci separate, legate la ceafă.
Numărul mare de variante ale croiului orizontal şi înfăţişarea deseori derutantă a acestora, datorită utilizării unor procedee atît de diverse de închidere a laturii umerilor, au îngreunat încadrarea lor într-un tip unic de croi, unele variante fiind considerate tipuri aparte,
de sine stătătoare. Un asemenea caz este cel al cămăşii cu mînecile din
guler, socotită încă un tip, deşi constituie doar o variantă a croiului orizontal. Dacă acordăm însă prioritate criteriului poziţiei faţă de trunchi
a cuponului care formează corpul piesei şi nu celui, secundar, privind
poziţia mînecilor (apă,rute într-o perioadă ulterioară), eroarea acestei tipologii ne apare clară.
Rezumînd rezultatele analizei evoluţiei croiului orizontal în Europa,
constatăm permanenţa sa pe acest teritoriu, alături de croiul poncho,
din antichitate pînă în contemporaneitate. Funcţia practică nemijlocită
şi prioritatea factorului tehnic au făcut ca diferenţierile de croi în cadrul tipului respectiv să fie iniţial regionale şi abia mai tirziu, prin elehttps://biblioteca-digitala.ro
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mente de importanţă secundară, etnice. Continuitatea craiului orizontal
în Europa este în primul rînd continuitatea unei idei tehnice, devenită
mai tîrziu tradiţie. Deşi în variantele cele mai simp!e era cunoscut intr-o oarecare măsură şi în Africa ·şi America, procesul de dezvoltare a
acestui croi a continuat doar în Europa, unde a şi devenit tradiţional
în noile sale forme. În formele sale primare, croiul orizontal este şi astăzi tradiţional în anumite zone din Africa şi America.

ZUR ENTWICKLUNG DER SCHNITTE. URSPRUNG UND
WERDEGANG DES HORIZONTALEN SCHNITTES
IM EUROPA!SCHEN RAUM
Zusammenfassung

Aufgrund von Untersuchungen der bereits veroffentlichten Materialien die
den Schnitt der Rumpfbekleidung in Europa behandeln, definiert der Verfasser den
Werdegang der Schnitte nach folgenden Faktoren:
A. Natur, Form und Dimensionen des Kupon des Rohstoffes;
B. Paramcter des menschlichcn Korpers im Ruhezustand und in dcr spczifischer Bewegung;
C. Zweckdienlichkeit;
D. Die Technik in der das Kupon verwendet wird, um den Faktor A mit dem
Faktor B, je nach dem Faktor C in Einklang zu bringen;
E. Der Einfluss der natiirlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen.
Der ,Verfasser analysiert diese Faktoren und betont insbesondere den Faktor D. der das Thema dieser Arbeit ausmacht.
A. Natur, Form und Dimensionen des Kupons des Rahstoffes. In Bezug auf
die Natur der zur Anfertigunq der Kleider verwendeten Werkstoffe aus den ersten
Epochen der Menschheitsgeschichte, gibt der Autor zwei Quellen an: I. aus der

Natur gesammelt; 2. durch Verarbeitung natiirlichen Werkstoffes hergestellt.
Die aus der Natur gesammelten Werkstoffe waren ihrerseits: a) pflanzlichPn
Ursprungs (pflanzliche Fasern, elastische Rinde) und b) tierischen Ursprungs
(Wolle, Haar, Fell).
Nicht allein der verschiedene Ursprung dieser Stoffe war von Bedeutung,
sondern auch ein anderes ăusserst wichtiges Element: ein Teii dieser Werkstoffe
waren kuponformig (Fell, gewisse Rindesorten) wăhrend die andoren in Form von
Fasern (Wollbiischel, Haar, Textilfasern). Der Unterschied ist wcsentlich, weil blo~s
der Kupon die Gestaltung, also der Schnitt. gestattet. wăhrend die Fasern nur linear verwendet werden konnten. Aus diesem Grund wurden die ersten eigentlichen Rumpfkleidungsstiicke aus natiirlichen Kupom hergestellt, besonders aus Fell.
Dass diese natiiriichen Kupons vor den kiinstlichen Kupons (aus pflanzlichen Fasern geflochten oder gewebt, Wolle oder Haar) verwendet wurden, zei~t uns die
Tatsache, dass einige gewebte Kleidungsstiicke, die in Si:i.rgen aus der Bronzezeit
entdeckt worden sind, die Form des Felles kopieren.
Die Obergang von der Etappe der Verwendung von aus der Natur gesammelten Stoffen zur Etappe der Verwendung von verarbeiteten natiirlichen Stoffen
ging wie folgt. vor i.irh '.

a) von dem rohen natiirlichen Kupon zum natiirlichen Kupon kiinstlicher
Form (zugeschnlttenes Fell);
https://biblioteca-digitala.ro
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b) von der natiirlichen Faser zum kiinstlichen Kupon, geflochten oder gewebt.

Die Obergangsarten sind verschieden in jedem der beiden Făllc, wobei der
Prozess; a) dem Prozess, b) vorgeht.
So erfolgt im Falle des Fells (ein im urzeit'lichen und alten Europa viei verwendeten Kupon) der erwahnte Obergang in folgenden Etappen:
1. Verwendung des Fells in roher Form (bloss in flachen Kupon umgewandelt);
2. Verwendung des Fells mit formăndernden Eingriffen (Abtrennen grosser.:?r
oder kleinc>rer Stilcke aus dem Ganzen);
3. Verwendung des Fells mit kreativen Eingriffen (der eigentliche Zuschnitt,
was das Erhalten eines Kupons von gewilnschter Form voraussetzt, sei es nur aus
einem oder aus mehreren natiirlichen Kupons zusammengenăht).
Die von den primitiven Kulturen gebotenen Analogien suggerieren die folgenden Obergangsetappen von der natiirlichen Faser zum kiinstlichen gewebten
Kupon:
I. Verwendung der natiirlichen Faser in der aus der Natur gesammelten Form
(Wollbilschel, Haar, pflanzliche Fasern);
2. Entdeckung der Technik des Spinnens, was zum Erhalten der Făden gefilhrt hat, die ursprilnglich als Biischel, wie die natiirlichen Fasern, verwendet
wurden;
3. Erhalten der ersten kiinstlichen Kupons aus geflochtenen Fasern oder
Făden;

4. Erhalten der ersten kiinstlichen Kupons aus gewebten Făden.
Man vermutet, dass vor der Entdeckung des vertikalen Webstuhl, die durch
freies Flechten erhaltenen kiinstlichen Kupons die Form des Fells kopierten. Obwohl der vertikale Webstuhl die rechteckigen Formen auferlegt hat, ahmen einige
gewebte Kupons in der ersten Phase seiner Benutzung die Form des Fells nach.
Solche Kleidungsstiicke wurden in Eichsargen aus Dlinemark (Bronzezeit) entdcckt. Neben ihnen wurden aber auch solche gewebte Kleidungsstiicke gefunden,
die den rechteckigen Kupon vo!lstăndig beniitzen, ein Prinzip, das der Entwic!<·1ung des Schnittes der europăischen Rumpfbekleidung zugrunde liegt.
In Bezug auf die Dimensionen des Rohstoffkupons und ihrer Rolle in dem
Erscheinungs- und Entwicklungsprozess der Schnitte wird unterstrlchen, dass die
Entdeckung des Webens die Moglichkeit der Oberschreitung der objektiv begrenzten Dimensionen des natilrlichen Kupons (Fell) geschaffen hat.
Die Untersuctiung der grossen gewebten Kupons (einige lănger als 3 m und
breiter als 1,20 m), die in Eichsărgen aus Dănemark entdeckt wurden, hat bewi~sen, dass sie von mehreren Frauen zugleich gewebt wurden. Da sie so schwer
hcrzustellen warcn, gab es die Tendcnz sie als Ganzes zu verwenden. Sie wurden
je nach den Um~tănden als Rumpfbekleidung. Mantel, Decke oder als Schutz gegen Wind und Regen beniltzt. Ihre Verwendung als Rumpfbekleidung fiihrte zur
Entdeckung von spezifischen Techniken des Anlegens und so treten einige Kleidungsstiickc auf - insbesondere weibliche - die durch besondere Weite gekennzeichnet sind. Diese Weite wird auch nach der Verengung des Stoffkupons beibehalten weil mehrere enge zusammengenăhte Kupons die ursprilngliche Weite des
einteiligen Kupons wiederherstellen.
B. Parameter des menschlichen Korpers im Ruhezustand und in spezifischer
Bewegung.

Durch Parameter des menschlichen Korpers im Ruhezustand versteht man
sowohl die unterschiedlichen ,physischen Parameter der lndividuen gleichen Geschlechts als auch die Unterschiede von physischer Parameter zwischen den Geschlechtern. Der Begriff der spezifischen Bewegung bezieht sich auf menschliche
Tătigkeiten mit hohen Speziflzitătsgrad, auf die Arbeitsteilung nach Geschlecht und
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auf der speziellen Zustand der Frau in Schwangerschaft. Die beiden letzten Elemente erklăren weshalb
Kleidungsstiicke identischer Funktion verschiedene
Schnitte !tir die 2 Geschlechter haben.
C. ~weckdienlichkeit.
Diese war - insbesondere zur Zeit der Auftretens der Schnitte - in erster
Reihe praktisch (Korperschutz); die anderen Funktionen des Kleidungsstiickes (zeremonielle, magische, a'ls Erkennungszeichen der Gruppe u.s.w.) hinderten das
Erreichen dieses Zweckes nicht, weil sie ihm untergeordnet waren. Eine Ausnahme
bildeten spăter nur gewisse kultische Kleidungsstiicke, in deren Fall die ursprunglich praktische 1''unktion zugunsten de1· zeremoniellen, heiligen Funktion viei vermindert wird ader gar fehlt.
E. Der Einfluss der natii.rlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen.
Die Klimafaktoren haben ,nicht nur die An- ader Abwesenheit der Rumpfbekleidung in verschiedenen Zonen der Welt, sondern auch die Wahl einer passenden Verwendungstechnik des Rohstoffkupons bedingt. Nicht zufăllig haben sil.:h
die alten Formen von Kleidungsstilcken mit Fibeln, ilocker und offen, gerncte in
den Zonen mit warmem Klima bis heute erhalten.
Beziiglich des Einwirkens der sozialen und kulturellen Fakioren auf die Struktur der Rumpfbekleidung nimm~ man an, dass in der Periode ihrer Erscheinung
ihr Einfluss viei 'Vermindcrt worden ist durch die Schutzfunktion, insbesondere in
den Regionen mit hartem Klima Die Aktion der sozialen und kulturellen Faktoren
besteht also in einer stăndigen Organisierung, Selektion, Hierarchisierung der schon
gebildeten Strukturen, beeinflusst aber in geringem Masse die Entstehung dieser.
Die sozialen und kulturellen Faktoren konnen den Einfluss des Klimas vermindcrn.
So setzen sich z.B. in verschiedenen Zonen !tir das Klima ungeeigneten Kleidungsstiicken durch, die jedoch einiger religiăsen Vorschriften, Tabus usw. entsprechen.
Die Mode, die insbesondere in den Reihen der Herrschenden wirkt, spielt auch
eine bedeutende Rolle in dem Loslosen des Kleidungsstiicks von den objektiven
Bedingtheiten.
D. Die Technik in der das Kupon verwendet wird, um den Faktor A mit dem
Faktor B, je nach dem Faktor C in Einklang zu bringen.
Das ,Anpassen eines eintei!igen Kupons an die Parameter des menschlichen
Korpers im Ruhezustand und in spezifischer Bewegung setzt voraus: 11) das Anlegen des Kupons in einer gewissen Stellung zum Korper; 2) das Herausfinden der
besten Technik zu seiner Befestigung am Korper.
In der Erscheinungsperiode der Rumpfbekleidung konnte eine solche Anpassung durch das Verwenden von 3 wesentlichen Techniken verwirklicht werden:
,1. Bedeckung. Der Rohstoffkupon wurde so angebracht, dass er info!ge seines
Biegens auf der Vertikale die Schultern, die Drust und den Rilcken des Trăgers
bedeckte, wobei die Seiten und die untere Seite offen blieben. Das Kleidungsstiick
stiitzte sich auf die Schultern und wurde an den Hiiften mit einem Giirtel befestigt. Fiir diese Technik war charakteristisch die Tatsache, dass in der geschlossenen Schulterseite eine Offnung fur den Hals geschnitten werden musste.
2. Einhii.llung. Der Rohstoffkupon wurde so angebracht, dass er infolge seines
Biegens in der Horisontale sich seitlich sch!oss, wobei eine Korperseite eingehi.illt
wurde, wăhrend die Schulterseite, die andere Korperseite und die untere Seile
offen blieben. Diese Technik setzte - in einer ersten Phase - einen Eingriff in
die Gesammtheit/ des Kupons nicht voraus, benotigte aber - wegen der Offnung
der Schulterseite - zusătzliche Stiicke zum Stiitzen: Fibeln, Schniirc.
3. Einwicklung. In diesem Fall wurde der Werkstoff - notwendigerweise ein
langes gewebtes Kupon - am Korper durch mehrere Umwicklungen um Rumpf
und Gliedmassen befestigt. Eingriffe im Kupon feh!en auch ln diesem Fall.
Obwohl die: Verwendung einer dieser 3 Techniken oder der Kombinationen
zwischen ihnen im Fall aller archaischen Kleidungsstilcke verfolgt werden kann,
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untersucht die vorliegende Arbeit nur ihre Rolle in der Erscheinung und Entwicklung der Rumpfbekleidung. Im Falle der Rumpfbekleidung haben die 3 Techniken der Verwendung des Kupons 3 ganz verschiedene Typen von Kleidungsstilcken erzeugt: poncho (durch Bedeckung), horizontal (durch Einnilllung) und
eingewickelt (durch Einwicklung).
Von dicsen war bloss der poncho-Typ im wahren Sinn des Wortes von Anfang
an zugeschnitten.
Der horizontale Typ hat usprilnglich den Eingriff in der Gesamtheit de,;
Stoffes ausgeschlossen, liegt abcr dem spăteren Kleidungsstilck mit horizontalem
Schnitt, dessen Entwicklung die vorliegende Arbeit zu untersuchen versucht zugrunde.
Der eingewickelte Typ schliesst durch seine eigene Art den Schnitt aus.
Seine gesamte Entwicklung ist eigentlich eine Folge unterschiedlicher Arten von
freiem Einwickeln um den Korper.
Zu erwăhnen ist, dass die Technik der Bedeckung und die der Einhilllung
sowohl im Falle des Fellkupons als auch der gewebten Kupons verwendet werden, wăhrend die Einwicklungstechnik bloss im Falle der gewebten Kupons angewendet werden kann. Folglich ist die letzte Technik den gewebten Kupons eigen.
Der Autor teilt die Gewănder horizontalen Types in antike Formcn (I) und
mittelalterlichc und moderne Formen (II) ein.
I. Die antiken Formen werden ihrerseits in zwei Gruppen eingeteilt je nach
Art des Verschlusses an den Schultern und des Eingriffs oder Nichteingriffs im
Kupon: 1. archaische Formen nicht zugeschnitten und an den Schultern bloss
teilweise mit Fibeln geschlossen und 2. entwickelte Formen, zugeschnitten, mit
vollig geschlossener Schulterseite.
I. Zu elen archaischen nicht zugeschnittenen Formen gehoren: die mănnliche
Tunika aus der Bronzezeit (Abb. 1), das lange, weibliche Gewand aus derselben
Periode (Abb. 3-4), das griechische Peplos und Kiton (Aijb. 7) das Exomis
(Abb. 11), das „germanische Peplosu (Abb. 5) und das keltische, der archaische
miinnliche Kiton. Im Falle dieser Gewănder wurde der horizontal angelegte Kupon
als Ganzes verwendet. Er hilllte den Korper seitlich ein und die Offnungen fur
Kopf und Arme wurden aus der offenen Schulterseite durch Fibeln getrennt.
2. Die entwickelten Formen, zugeschnitten und an den Schultern vollig geschlossen umfassen: a) die antiken Gewănder mit der Schulterseite durch Năhen
gcschlossen; b) das antike weibliche Gewand mit der Schulterscite geschlosscn
clurch einen Schnur (dargestellt auf dem Denkmal von Adamklissi, S. R. Rumanien).
Die Kategorie a) umfasst: den entwickelten griechischen mănnlichen Kiton
(Abb. 10), die romische Turuka (Abb. 17), das mănnliche Hemd in den deutschen
Mooren entdeckt (Abb. 15) und wahrscheinlich das dakische mănnliche Hemd
(wenn die Schlitze an den Schultern ein unvollstăndiges Năhen der offenen Schulterseite darstellen). Im Falle dieser Gewiinder werden in dem horizontal gebogenen Kupon seitlich eine oder sogar zwei Offnungen filr die Arme (Gandura)
geschnitten und die Schu'lterseite wird zugenăht, mit Ausnahme der Offnung filr
den Kopf.
Die Kategorie b) umfasst das dakisch-bastarnische weibliche Gewand, auf dem
Denkmal von Adamklissi dargestellt. Dieses Gewand bcstand aus einem horizon•
tal angelegten Kupon, dessen obere Seite von elnem Schnur durchzogen war. Dieser zog den oberen offenen Rand des Gewandes um den Hals zusammen und
schloss auf diese Weise die Schulterseite (Abb. 19 und 22).
II. Die mittelaiterlichen und modernen europăischen Formen des horizontaIen 8c-hnittes haben ihren Ursprung in den entwickelten antiken 'Formen, zugeschnitten, mit vollig geschlossener Schulterseite.
So erzeugten die antiken Gewănder mit durch Năhen geschlossener Schulterseite: a) das mittelalterliche und moderne Hemd mit genăhter Schulterseite,
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insbesondere fi.ir Zentral- und Westeuropa characteristisch, und b) die mittelalterlichen und modernen Obergewănder mit genăhter Schulterseite.
a) Die Entwicklungsstufen dieses Hemdes sind die folgenden:
1. das Hemd mit dem Korper aus einem einzigen Stoffsti.ick (Abb. 24 und 36);
2. das Hemd mit dem Korper au zwei Stoffsti.icken (Abb. 37);
3. das Hcmd mit dem Korpcr aus mehreren Stoffstiicken (Abb. 25, 26, 28).
Die Varianten dieser Hemden entstehen je nach der Art des Verschlusses des
Kleidungssti.ickes an den Schultern. Dieses kann auf verschiedene Weisen geschlossen werden:
1. Der obere Rand des Hemdkorpers (mit Ausnahme der Offnung fiir den
Hals) ist durch einfaches Năhen geschlossen.
2. Ober die einfache Naht ldes oberen Randes werden zwei Flicken genăht,
auf jede Schulter einer.
3. Die zwei Flicken (ungefăltelt) werden zwischen den oberen Rand der Vorder- und Hinterseite des Hemdkorpers, rechts und links des Halsoffnung eingefi.igt.
4. Die beiden Flicken werden zwischen den oberen Rand der Vorder- und
Hinterseitc des Hemdkorpers eingefiigt, aber das dem Kragen zugewandte Ende
ist gefălteit.
5. Zwischen den oberen Rand der Vorder- und Hinterseite des Korpers des
Hemdes wird ein „Sattel" genăht. Diese Variante wurde als Model von den ersten
Konfektionsfabriken beni.itzt und filhrte zur Entstehung des modernen mănnlichen
Hemdes (Tilke).
b) Die Obergewănder mit genăhter Schulterseite, die fi.ir Zentral- und Westeuropa charakteristisch waren, erschienen infolge der Tendenz des Anpassens an
den Korper eines weiten horizontal angelegten und an den Schultern genăhten
Kupons, der in mehrere Sti.icke getei!t war (Abb. 32).
Die weiblichen Obergewănder, die aus einem weiten Stoffkupon bestanden,
der den gesamten Korper einhi.illte und auf den Schultern mit Trăgern oder mit
einer kleinen Weste befestigt war, haben ihren Ursprung in dem Kreis der antiken weiblichen peplosartigen Gewănder.
Das antike Gewand bei dem der Oberrand mit Hilfe einer Schnur (Adamklissi) geschlossen ist, fi.ihrte zur Entstehung des weiblichen Hemdes bei den die
Armeln an den Kragen angebracht sind; es ist is Osteuropa stark verbreitet. Das
in den rumănischen Karpaten bis heute vorhandene weibliche Hemd, dessen
Armei und der ganze O~errand des Korpers von einer Schnur durchzogen und um
den Hals zusammengezogen sind, kann als Beweis eines solchen Ursprungs angeseh
werden.
Da das Verbreitungsgebiet des Hemdes mit den an den Kragen angebrachten
Armeln sehr ausgedehnt ist, kann man annehmen, dass es in einigen Zonen auch
auf anderem Wege entstanden ist: durch Verwendung im Falle des Textilkupons
eines Schnittes, der den ostiakisch-samoesischen Fellkleidungssti.icken spezifisch
war (Tilke) oder durch Vervollstăndigung einiger selbstăndiger am Nacken geknoteten Armei, tatarischen Types.
Eine besondere Art des mit den Armeln an den Kragen angebrachten Hemdes
kann auch bei einigen ungarischen Stilcken angetroffen werden. Dieser Schnitt
scheint ein Produkt der Mode zu sein und lăsst die grosse Verbreitung der kurzen
Armel dieser Hemdvariante in Zentraleuropa erklăren.
Das mit den Armeln an den Kragen angebrachte Hemd kann folglich nicht
als spezifisch slawisch angesehen werden. Das Denkmal von Adamklissi beweist,
dass seine urspri.ingliche Form auch einiger vorslawischen Volkern aus dem Karpatengebiet bekannt war, und zwar den Dakern und Bastarnen. Diese Hemdform
entstand in einem ausgedehnten, von verschiedenen Volkern bewohnten Gebiet
Osteuropas, und zwar durch die Verwendung einiger neuen Techniken von Befestigung an den Schultern des horizontal angebrachten Stoffes, die von den west-
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lichen Techniken verschieden sind. Diese letzteren bestanden ursprunglich im
Verwenden von Fibeln und spiiter in dem Niihen der Schulterseite.
Folglich, treffen wir in Europa den horizontalen Schnitt neben dem PonchoSchnitt vom Altertum bis zur Gegenwart an. Der horizontale Schnitt hat elne
regionale nicht etnische Verbreitung und seine Fortdauer ist in erster Reihe die
Fortdauer einer technischen Idee, die spiiter Tradition geworden ist. Obwohl die
einfachen Formen dieses Schnittes in gewissem Masse auch in Afrika und Amerika bekannt war, setzte sich der Entwicklungsprozess dieses Schnittes nur in
Europa fort, wo er auch in seinen neuen Formen traditionell geworden ist.
Die grosse Anzahl von Formen des horizontalen Schnittes und ihr oft trugerisches Aussehen haben auch ihr Eingliedern in einen einzigen Schnitttyp
erschwert, so dass gewisse Varianten desselben als selbstiindige Typen betrachtet
wurden. Ein solcher Fall ist derjenlge des Hemdes mit den Ărmeln an den Kragen
angel.Jrnchl, I.las an~eulich elnen Typ bildete, obwohl es bloss eine Variante d.:s

horizontalen Schnittes darstellt.

4 -

Biharea 1982
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INFORMAŢII

CU CARACTER ETNOGRAFIC
INTR-O DESCRIERE A BIHORULUI
DE LA INCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-LEA
Dr. LIVIU BORCEA

Informaţiile privind etnografia Bihorului în vremuri mai îndepăr
tate sînt de:stul ele rare şi de aceea orice detaliu, orice referinţă este
bine venită. Cu atît mai mult o descriere care încearcă să se constituie
într-o veritabilă monografic poate să fie un preţios ajutor în reconstituirPa unui cadru etnografic în cea mai mare parte dispărut.
Este vorba despre o descriere a comitatului Bihor, în limba latină,
realizată pe la I 726, de un călător străin şi impropriu numită Historia
comitatus Bihariensis deoarece lucrarea reprezintă o tratare monografică
a tuturor aspectelor legate de comitat: geografie şi c!imă, bogăţii naturale şi populaţie, îndeletniciri, oraşe şi cetăţi, sate mai importante. Lucrarea este concepu tă pe trei părţi mari: partea generală sau partea
fizică, avînd ca subtitlu „Despre aşezarea, natura şi foloasele comitatului Bihor", partea politică „Despre locuitori şi instituţii" şi partea specială „Despre orcq,e, cetăţi şi tîrguri".
Autorul este Matthias Bel (1684-1749), profesor şi director de liceu
la Bratislava, care a întocmit în 1723 un plan cu privire la descrierea
istorică a Ungariei din vremea sa (llungariae antique et novae prodromus). In această amplă acţiune a implicat şi pe învăţăceii şi fiii săi. Din
opera rezultată, descrierea a zece comitate a fost tipărită la Viena în
anii 1735-1742 1 • Ceea ce a rămas netipărit se păstrează în biblioteca
arhiepiscopiei din Esztergom şi în arhiva de manuscrise a bibliotecii
.,Szecsenyi" din Budapesta.
Epoca în care a fost redactat manuscrisul reprezintă vremuri de
ascensiune ale imperiului habsburgic care pune stăpînire pe centrul Europei şi pe Transilvania. După o perioadă de permanente războaie, acţiunile militare antiotomane se mută în sud iar imperialii se ocupă intens de organizarea teritoriilor aşa-numite „neo-acquistica". Universită
ţile germane la începutul veacului al XVIII-lea sînt puternice focare de
cultură, cu accentuate tendinţe de laicizare (mai ales cele de la Yena
1

Hungariae novae historico-geographica. Partis I, Tom. I-IV. Partis II. To•

mus V.
4•
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Halle). Raţionaliştii încep redescoperirea propriilor ţări, făcînd ample
descrieri. Matthias Bel a învăţat la Halle, fiind unul din discipolii raţionalismului german ca elev al lui Thomasius. Opera lui Bel se aseamănă foarte mult cu cca a marelui său contemporan, românul Dimitrie
Cantemir care, la cererea Academiei din Berlin, scria vestita sa Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, în acelaşi spirit, prefigurînd
iluminismul românesc:
Preocupările lui Matthias Bel şi adepţilor şcolii raţionaliste vor determina apariţia tendinţelor absolutismului luminat al principilor şi împăraţilor germani care încep să dea o mai mare importanţă omului şi
folosirii capacităţilor sale în favoarea prosperităţii statului. Bel cutreieră
Bihorul, îi descrie locurile, bogăţiile şi oamenii, obiceiurile lor, îndeletnicirile. Se entuziasmează în faţa roadelor muncii, a marii varietăţi de
soiuri de animale, îl preocupă modul de viaţă al românilor şi ungurilor,
locuitori ai acestor părţi. ln privinţa extragerii aurului polemizează cu
vestitul om de ştiinţă, contemporanul său din Bihor, Samuil Koleseri
(1663-1732)2, cu privire la originea aurului ce se găseşte în pîrîurile
din părţile Vaşcăului.
Este un bun cunoscător al lucrării lui Lucius Iunius Moderatus Co1
lumella cu privire la agricultură, folosind-o în special atunci cînd se
referă la viticultura Bihorului. Pentru reconstituirea trecutului Bihorului autorul apelează la informaţiile oferite de cronicile lui Bonfini, Isvanffi sau Ioan Bethlen, dar şi la izvoare arhivistice cum ar fi conscrierea comitatului Bihor din 1552. Pentru perioada ce a premers năvălirii
tătaro-mongole, Bel a folosit ediţie lui Martinuzzi a Registrului de la
Oradea ( Ritus explorandae veritatis), apărută la Cluj în tipografia lui
Gaspar Heltai pe la mijlocul veacului al XVI-lea. Astfel dacă în domeniul istoriei mai vechi a Bihorului, istoria lui Bel nu ne oferă lucruri
inedite, cu atît mai preţioase sînt informaţiile sale cu privire la realităţile diu ac.:este părţi la începutul veacului al XVIII-iea.
In cele ce urmează vom încerca să extragem informaţiile cu· privire
la etnografia Bihorului, în special la îndeletnicirile de bază legate de
agricultură, folosindu-ne în acest scop de o ediţie în limba maghiară a
manuscrisului latin 3 •
Cultivarea pămîntului fiind la loc ele frunte, Matthias Bel începe
prin a clasifica ogoarele acestor părţi în ordinea fertilităţii lor. Astfel
după părţile Erului urmează pămînturile orădene „udate de Criş şi de
alte pîrîiaşe dese sînt foarte roditoare, se face din belşug orz, griu, dar
secară nu deoarece acesteia nu-i p'ace apa multă". în ordinea rodirii
urmează pămînturile beiuşene „care în 1726 cînd în altă parte toate
s-au împuţinat, au adus un seceriş bogat" 4 • Este interesant că nu se
~
ciţiva
3

4

Autor al unei vaste lucrări intitulate Auraria Romano-Dacica,
ani înainte la Sibiu, în 1717; vezi Istoria României, III, p. 567.
Bel Matyas, Bihar megye leirlisa, Beretty6ujfalu, 1980.
Idem, ibidem, p. 59.
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nimic despre zona agricolă a Salontei care în veacul al XVIcea mai mare parte a producţiei agricole a comitatului Bihor.
Explicaţia ar putea fi distrugerea acestei zone în epoca războaielor austro-turce de la sfîrşitul veacului al XVII-iea.
Pămîntul este arat de trei ori. Prima oară atunci cind se încălzeste
vremea, apoi în iunie „se sfarmă" iar înainte de Sf. Mihai (29 septembrie) se ară din nou. Solul nu necesită gunoire numai în plasa Beiuş,
unde pămîntul arător se află în zona de deal şi este mai greu de lucrat.
„După a treia arătură se seamănă în brazdele dintre cele două creste
ridicate ... acest fel de a semăna lungind tulpina semănăturii". În zona
ele şes se seamănă numai griu, fără orz, dar în părţile Beiuşului aceste
două culturi se intercalează, astfel, ,,deşi {plantele) sînt mai rare, producţia este mai bogată". Porumbul este semănat nu în pămîntul arat „ci mai
degrabă plantat în pămîntul săpat cu sapa deşi pe cimp {ţăranii) îl
aruncă precum boabele de grîu" 5 • Grînele dau recolta cea mai bună in
părţile Erului şi 0radiei.
Intre plantele ce se cultivă în Bihor, Matthias Bel aminteşte în primul rînd cerealele: griu, orz, ovăz, apoi porumb. _Iµ_tunul_ este renumit
îndeosebi cel ce se recoltează în părţile aşezărilor·-niosig, Roşiori, Tă
măşeu şi Cheşereu, el excelînd prin mărimea fru.nzelor· şi culoare. Se
plantează la început 'În grădină apoi după ce micile tulpine devin suficient de rezistente, sînt mutate în dmp şi replantate în şanţuri dese
„precum se sădeşte varza". Pe măsură ce creşte, frunzele cele mai
aproape de sol se culeg, cele aflate mai sus lăsîndu-se să se întărească.
,.Acest lucru sătenii îl rPpPt;'i pină cind gerul nu pişcă plantele". Frunzele culese sînt adunate la început în grămezi şi ţinute în cămări, acoperite, pînă încep să îngălbenească. După această primă etapă urmează
înşiruirea frunzelor pe sfori lungi şi agăţarea lor afară, în locuri ferite
de ploaie şi acolo unde primesc un soare corespunzător, de obicei pe
perete, sub streaşină. Sînt ţinute aşa pînă cînd se vestejesc şi capătă o
culoare maronie. Atunci sînt strînse şi se păstrează cîţiva ani în locuri
uscate. Nu' se vînd în acelaşi an, nici în cel următor şi nici în celălalt.
Cu cit se păstrează mai mult, asemănător uleiului, dobîndesc tărie.
Fasolea este cultivată rar dar cu atît mai mult lintea şi mazărea.
In zona Salontei şi !nandului, întocmai ca şi în satele de pe valea Erului se produc pepeni de foarte bună calitate6 •
Matthias Bel acordă o atentie deosebită viticulturii constatînd că
aşezările producătoare de vinuri bune se înşiră ca o salbă înconjurînd
zona subpiemontană a Munţilor Plopişului „trecind pe lingă Oşorhei,
Oradea, Episcopia, Binarea, · Roşiori, Diosig, Săcuieni, Cherechiu, Tîrgşor, Otomani şi alte sate, pînă la comitatul Sătmar" 7 • Sortimentul vinu0

:; Ibidem, p. 68.
6 Ibidem, p. 60.
7
Jbidem, p. 59.
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lui este determinat de pămîntul din care rodeşte via şi de timpul cit o
bate soarele. Autorul constată trei tipuri de clasificare a producţiei de
vin din comitatul Bihor: în ordinea fertilităţii (,,pe primul loc vii!e din
Tîrgşor, după ele le pun pe cele din Diosig, apoi pe cele din Săcuieni,
după aceea cele din Marghita, apoi din Vaida, mai departe pe cele din
Sintimreu, apoi din Cetariu, Biharea, după ele pe cele din Episcopia,
mai departe pe cele din Oradea, în sfirşit pe cele din Oşorhei iar ultimele pe cele din Uileac"), a tăriei şi dulceţei lor (.,Alţii stabilesc trei
clase. In prima clasă sînt înşirate vinurile tari, acestea faţă de celelalte
sint mai focoase, ele se fac ... în viile din Cetariu, Episcopia, Biharea.
Oradea, Oşorhei; în a doua vinurile cu gust ceva mai plăcut, mai deosebit, această cinste acordindu-se vinurilor din Vaida, Sîntimreu, Diosig;
vinurile din Săcuieni, Tirgşor, Marghita şi Uileac ei le numesc de clasa
a treia pe care le consideră moderate dar plăcute la gust") 8 • Autorul
conchide că: ,.oricum ar fi însă, prin degustare nu se poate stabili cu
precizie, nimeni n-a putut decide cu uşurinţă dacă vinurile orădene sint
mai tari cită vreme nici cele din Tîrgşor nu sînt mai prejos faţă de acestea, cele din Săcuieni sint mai rezistente iar cele din Oşorhei le întrec:
în dulceaţă pe toate" 9 •
După descrierea soiurilor de struguri şi vin, Matthias Bel se ocupă
de plantarea şi întreţinerea viei, de culesul şi storsul strugurilor, de
unităţile de măsură, de felul pivniţelor 10 • Via se taie primăvara, atunci
„cînd pămîntul apare de sub zăpadă". De pe tulpina-mamă (butuc) toate
vrejurile se taie cu două-trei ochiuri mai jos şi nu sînt lăsaţi decît doitrei lujeri chiar dacă butucul este suficient de puternic. Planta intră
pe rod abia după 2-3 ani de la plantare. In afara operaţiunii de „deschidere" de sub pămîntul sub care a stat toată iarna, via se sapă de trei
ori. Prima oară în luna aprilie, a doua oară în jurul zilei de Sf. Ioan
Botezătorul (24 iunie). Al treilea termen nu este precizat 11 • îndată după
prima săpare se pun parii, de preferinţă de stejar, care sînt aduşi din
Munţii Plopişului sau, cu ajutorul plutelor, pc Tisa, din părţile de sus
ale ţării.
Culesul viei se face de obicei în luna octombrie, în anul 1726 .:cest
lucru s-a petrecut între 10 şi 22 a lunii respective. Storsul strugurilor
cunoaşte două etape distincte: zdrobirea_ lor, cu picioarele, fie în saci,·
fie în vane, apoi presarea, în insfalaţii speciale. In cazul în care storsul
se face prin călcare, se scoate borhotul din vana care s-a umplut, cu
coşuri speciale, din nuiele. Bel apreciază că unii socotesc acest procedeu
superior călcării în saci deoarece borhotul îşi păstrează mai bine caracteristicile12. Oamenii săraci toarnă apă peste borhot şi după ce îl lasă
8

Ibidem.

u Ibidem,

p. 60.

rn Ibidem, p. 59, 60, 65-67.
11

12

Ibidem, p. 66-67.
Ibidem, p. 67.
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numita

„poşircă"

(l6re). Alţii după ce au turnat apa, lasă amestecul aşa multă vreme, pînă
fermentează şi apoi procedează la stoarcere. Unităţile de măsură
diferă. Cea mai mare este căldarea care aici se numeşte acău (ak6) şi
în care intră 61 de măsuri1 3 • O măsură ceva mai mică este ciubărul (csobor), în care nu încap mai mult de cincizeci de măsuri (meszely). Bihorenii au vase de măsurat de mărimi diferite, de la 10 şi 12 vedre pină
la 20, 21 .şi chiar 22 vcdre 14 • Aici butoaiele nu se dau cu sulf „ci se
fierb frunze de viţă şi cu zeama lor se spală ,butoaiele înainte de a se

cînd

turna în ele mustul".
Pînă cînd vinul „fierbe" este ţinut în cămară lingă presă, apoi este
dus în pivniţe. ,,Cei mai mulţi oameni au pivniţele în pădure, unde pă
mîntul este mai tare, săpate ca o peşteră, sub pămînt". Avantajul acestor încăperi, arată Matth.ias Bel, este că frigul este atenuat în bună
măsură iar rădăcinile pomilor de sus dau o aromă deosebită vinului.
Acest tip de pivniţe nu este însă sigur, deşi au intrările bine ascunse.
Vinurile bihorene sînt duse pe pieţele de la Timişoara şi Belgrad
unde ciubărul se vinde cu 4, 5 sau chiar .Q n:iărTâşi. Vinul nu se păs
trează mai mult de un an sau doi căci se alterează 15 •
Cu privire la obiceiurile românilor se aminteşte că finul este păs
trat în pomi ca să nu putrezească din pricina umezelii şi să nu-l rnă
nînce vitele. Românilor le plac foarte mult merele „de aceea sădesc
pomi cu rod bogat". Din mere şi prune se fac poamele uscate. Nu prea
se bea vinul, ,,de aceea din mere, prune şi alte fructe, cu ajutorul fo1:_•ului pregătesc o băutură pc care ungurii o numesc palinka". în general
românii bihoreni „pămîntul îl lucrează bine şi nici atunci nu fac treabă
de mîntuială cînd se apucă de alte munci. Se căsătoresc de foarte tineri
şi cu foarte tinere, întocmai ca şi ungurii . . . Cînd mireasa este dusă
acasă, în faţa uşii este stropită din belşug cu apă, în semn de urare a
unui noroc îmbelşugat. Joacă separat. In vreme ce băl'ibaţii se mişcă încet
pe locul lor, femeile îi înconjoară săltînd uşurel" 16 •
Informaţii interesante se dau cu privire la meşteşugari, mai ales la
extracţia şi prelucrarea metalului. Cele cîteva referiri la furnalele de
la Vaşcău, la minele de cupru de la Băiţa, scot la iveală aspecte ale unor
activităţi în cea mai mare parte dispărute. L~ş_c~u se precizează că
ciocanele şi baroasele duble bat şi modelează fierul ziua şi noaptea. Minereul se extrage de la suprafaţă căci „se află în asemenea abundenţă
incit putem spune că prin -puţina mişcare a pămîntului în fiecare zi
se umplu căruţe întregi". Minereul este de trei feluri: brun, roşu şi gal-

9 N.

Stoicescu, Cum măsurau strămoşii.-'.·, Bucur~ti. 1971, p. 170, arată că
avea 52 sau 54,30 1 fiind considerat in aceste părţi principala măsură pentru
vin. Avea 32 măsuri.
11 Bel M., op. cit., p. 67.
15 Ibidem, p. 68.
16 Ibidem, p. 69-70.
acăul
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ben care „conţin fiei:ulîn amestec", deci minereul trebuie redus pentru
a se obţine metaluL „lntreaga muncă se face prin hărnicia românilor" 1 '.
Interesantă este precizarea că activitatea aici se face pe categorii dC' îndeletniciri, o adevărată specializare a sătenilor din zonă care trebuiau
să presteze în cadrul obligaţiilor feudale munca depusă aici. Unii aduc
materia primă cu căruţele, alţii topesc în furnale minereul şi alţii „fierul curs îl bat fără încetare în diferite forme cu ajutorul citorva me 7teri
germani şi cehi care îndrumă lucrul".
Minele de la Băiţa la data vizitei lui Mathias Bel nu erau încă repuse în folosinţă. Odinioară înfloritoare, galeriile erau acum surpate 18 ,
desigur încă de pe vremea războaielor austro-turce încheiate cu alungarea otomanilor din Oradea şi instalarea stăpînirii imperiale în zonă
(1692). Deşi trecuseră mai bine de trei decenii, încă nu se întreprinsese
nimic pentru repunerea minelor în funcţiune. lnsăşi aşezarea Băiţa denotă
un centru minier în care activitatea este întreruptă „aşa cum o &.rată
peste tot urmele şi ruinele" 19 •
Locuitorii din Poiana, comuna Criştioru de Jos (în text: ,,Poiana
Beiuşului") la data cind Matthias Bel a vizitat aceste locuri, se mai ocupau cu spălatul aurului, cu extragerea lui din albia rîurilor din zonă.
Preocupat de tot ceea ce este deosebit şi, mai ales, de tot ceea ce poate
aduce venituri, călătorul s-a oprit şi a stat de vorbă cu oamenii despre
munca lor. El arată că aluviunile rîurilor repezi, de munte, sînt colectate în şanţuri anume săpate. In acestea se aştern pături (probabil cergi)
păroase, zdrenţe de lină şi postav. ,,După ce au spălat nisipul, apare
grăuntele de aur care poate avea multe forme, cit bobul de mei, de linte
sau cit negrul boabei de fasole iar unele cit grăuntele de tărîţe, uneori
luînd chiar forme diferite . . . Ei (sătenii) preferă să spele apa rîului
atunci cind din pricina furtunilor, s-a umflat. După ce acesta î~i retrage apele care în ziua premergătoare au ieşit (din albie), îndată se
grăbesc pe mal, aşează scinduri lingă el şi, peste bucăţile de lină aşe
zate în pantă, toarnă nisipul amestecat cu apă, ca să se aşeze ce<>a ce
ei cred că a lfost spălat din munţi şi adus de viituri". In anul în care
Matthias Bel a vizitat aceste locuri (1726), nu s-a găsit deloc aur fiind
un an secetos iar debitul rîtfrilor, foarte mic 20 •
Mai tîrziu, atunci cind a descris aşezările mai importante, Bel revine
asupra acestui meşteşug pe cale de dispariţie, precizind că românii de
aici extrag aurul din albia riului „potrivit obiceiului romanilor". El
arată că cei din Poiana „pe cursul Crişului sapă şanţuri . . . acestea le
aştern cu pături păroase şi tari, care reţin aurul. Marginile le închid cu
scînduri, astfel le reţin în pantă, în timp ce curg prin şanţ, astfel ca
aurul să fie reţinut. De aceea după ce apa a fost lăsată jos, se spală mi17

Ibidem,
u Ibidem,
19
Ibidem,
20 Ibidem,

p.
p.
p.
p.

97.
62.
97.
63.
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Iul ee s-a aşezat în adîncuri, pînă cînd aurul apare în întregime". Din
aurul astfel extras se dă zeciu_i~lă stăpînului ţinutului.
Descrierea comitatului Bihor în viziunea lui Matthias Bel rămîne
o preţioasă sursă de infonnaţii asupra acestor părţi de ţară, la începutul secolului al XVIII-lea.

INFORMATIONS A CARACTE:RE ETHNOGRAPHIQUE DANS UNE

DESCRIPTION DU BIHOR DATANT DU DEBUT DU
XVIII~ SU:CLE

Resunie

Matthias Bel, professeur et directeur d'un lycee de Bratislava (1684-1749), a
redige vers 1726 une description du comitat Bihor a la suite d'un voyage fait dans
ces parages. L'ouvrage represente une approche monographique de tous Ies aspects
concernant le comitat: geographie, richesses naturelles et population, occupations,
villes et cites, villages plus importants. II est a remarquer surtout Ies precieuses
informations ă caractere ethnographique: relativemcnt â la fac;on dont on pratique
l'agriculture, la viticulture, l'extractlon et l'usinage des minerais dans la zone
Vaşcău-Băiţa.
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Agricultura şi creşterea animalelor au constituit din cele mai vechi
timpuri ocupaţiile de bază ale poporului român, ele fiind practicate într-o
strînsă interdependenţă în toate zonele geografice ale ţării. Interdependenţa dintre agricultură şi creşterea animalelor în cadrul ocupaţiilor tradiţionale a fost determinată de condiţiile istorico-sociale în care s-a dezvoltat poporul român de-a lungul veacurilor, condiţii care au făcut ca
economia ţărănească să aibe multă vreme un caracter relativ închis, producţia realizată în cadrul ei fiind destinată în cea mai mare parte consumului familial. Din această cauză agricultura a fost practicată şi în
zonele montane, mai puţin prielnice (o dovadă concretă a vechimii agriculturii montane o reprezintă răzoarele 1 care se mai văd şi astăzi) atit
pentru procurarea minimului de produse agricole absolut necesare gospodăriei, cit şi pentru obţinerea unor furaje de calitate mai bună prin
altC'rnarea terenurilor arabile cu fîneţele. Practicarea agriculturii tradiţionale presupunea creşterea unui număr relativ mare de animale şi în
zone !e de cîmpie (mai propice agriculturii), atît pentru asigurarea forţei
de tracţiune (pînă în preajma cooperativizării agriculturii animalele mari
- caii, boii, vacile etc., au constituit principala forţă de tracţiune în
cadrul gospodăriei ţărăneşti) şi îngrăşarea terenurilor araibile, cit şi pentru că animalele erau furnizoarele de materii prime deosebit de importante pentru alimentaţia populară (lapte, brînză, carne) şi industria casnică textilă (lină, piei etc.).
In primele decenii ale secolului al XX-lea in partea de nord-vest a
României s-au crescut următoarele specii de animale: cai, vaci, bivoli, oi,
capre, porci şi măgari. Ponderea deţinută de fiecare specie a variat de
1 Utilizăm termenul de răzoare şi nu terase deoarece ele au apărut în urma
unui proces îndelungat de lucru a pămîntului din zonele cu pante mari în timp ce
terasele presupun o amenajare intenţionată a terenului de către oameni. Răzoarele
au apărut ca urmare a utilizării plugului cu corman schimbător. brazdele de ia
marginea de jos a tl'renului răminind negrăpate an de an. Pentru informaţii suplimentare a se vedea şi: Sabin Opreanu, Terase artificiale pentru culturi în România, în Lucrările Institutului de geografie a Vniver$ităţii din Cluj, voi. III,
19-!2, pp. 51-67.
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la localitate la localitate, ba chiar de la gospodărie la gospodărie chiar
în cadrul aceleiaşi localităţi. Pentru a ne face o imagine asupra pon-

şi

derii

deţinute

de fiecare specie de animale în cadrul

ţionale vom apela la datele recensămîntului
judeţe situate în această parte a ţării 2 •

I
Cal

Il\l11rnmurrş I NasAud

Bihor

ocupaţiilor

sa1aJ

Jsatu Marei

Someş

41 657

10 525

16 185

20 353

18 642

7 730

121 082

46 661

48 125

9.5 431

90 780

57 03-1

4 725

1 46::>

3 771

17 397

5 955

15 450

Oi

72 240

100 876

126 034

103 214

70 142

178 972

Capre

26 896

12 477

9 033

7 762

8 280

12 4:,8

Porci

65 895

,10 061

13 160

61247

37 601

25 66'3

20:1

53

19

283

157

101

Nr. gospod.

91 575

28 692

28 320

70 583

52 229

43 257

Nr. mediu
oi pe o
gospod.

0,7

4,4

1,5

1,3

4,1

Vaci
Bivoli

Măgari

,3 5

'

tradi-

din anul 1932 pentru vechile

Potrivit datelor tabelului de mai sus raportul dintre numărul animalelor de tracţiune (cai, vaci, bivoli) şi cel al oilor este de: Bihor: 2,1/1;
Sălaj: 1,2/1; Satu Mare: 1,6/1 în favoarea animalelor de tracţiune, iar
în Maramureş: 1,8/1; Năsăud: 1,8/1 şi Someş: 2,2/1 în favoarea oilor.
Dacă ţinem seamă de faptul că furajele necesare creşterii unui animal
de tracţiune sînt suficiente pentru creşterea a 5 oi, raportul de mai sus
indică practicarea unui păstorit relativ modest în această parte a ţării.
La aceeaşi concluzie ajungem şi dacă urmărim numărul mediu de oi ce
revine unei gospodării din judeţele mai sus amintite.
Literatura de specialitate referitoare la păstoritul din această parte
a ţării este relativ săracă, ea urmărind în mod special păstoritul din
2

Datele au fost luate din Anuarul statistic al României, 1933,

p, 80.
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Năsăud 3 , Maramureş\ Oaş 5 •

In

61
dorinţa

de a aduce o

modestă contribuţie la studiul păstoritului românesc vom încerca să prc-zentăm cîteva aspecte legate de practicarea acestuia într-un număr ele
23 localităţi situate în această parte a ţării, aspecte constatate în răspun

surile la chestionarul „Stîna" al Muzeului limbei române din Cluj 6 •
Numărul relativ mic de oi ce revine unei gospodării ţărăneşti potrivit recensămîntului de mai sus este confirmat şi de răspunsurile primite la chestionar în care se arată că oile au fost crescute numai pentru satisfacerea cerinţelor gospodăriei. ,.Nu sînt oameni care să ţină oi
pentru a face negustorie cu lapte, ci numai pentru a-şi întreţine gospodăria" (Săpînţa).

In primele decenii ale secolului al XX-lea în cadrul gospodăriilor
din cele 23 localităţi s-au crescut oi din rasele: ţurcană, ţigaie,

ţărăneşti

stogoaşe şi spancă.

Ţurcanele erau cunoscute şi sub numele de oi ungurene (Cristelec),
oi de pe Ardeal (Bîrla, Nimăieşti) sau bîrsăneşti (Mintiul Român, Runcul Salvei) şi deţineau ponderea cea mai mare în toate localităţile. Ţur
canele au picioarele lungi, cu o osatură puternică ce le permite să um3
Emil Precup, Păstoritul în Munţii Rodnei, Cluj, 1926; Tiberiu Moraru, Viaţa
pastorald în Munţii Rodnei, Bucureşti, 1937; Romulus Vuia, Tipuri de pdstorit la
români (sec. XIX - începutul sec. XX}, p. 258-261
' VI. Kubijjovic, Pdstoritul în Maramureş, în BulPtinul Societdţii Române ele
geografie, LIII, 1934, p. 215-2~2; R. Vuia, op. cit., p. 255-258
5 G. Focşa, Ţara Oaşului, II. Bucureşti, 1975, p. 79-147.
ij

La
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.

chestionarul „Stîna" s-au primit răspunsuri din localităţile:
Caiet (C). 7. Bîrla, jud. Năsăud, inf. Petru Pop, înv.
C. 8. Bîrsana, jud. Maramureş, inf. Petru I. Bologa
C. ill. Bonţ, jud. Someş, inf. Vasile Cutcan, înv.
C. 116. Cărpinet, jud. Bihor, inf. Nicolae Bocu, elev
C. 18. Chiuza, jud. Someş, inf. Gh. Tatu, înv.
C. 25. Cristelec, jud. Sălaj, inf. Gh. Hobjilă, înv.
C. 26. Criştiorul de Sus, jud. Bihor, inf. Nicolae Luca, elev
C. 27. Curăţele, jud. Bihor, inf. Florica Popa, elevă
C. 32. Fereşti, jud. Maramureş, inf. Ştefan Triplea, elev
C. 42. Jibou, jud. Sălaj, inf. Sălăjean Gheorghe, înv.
C. 43. Lugaşul de Jos, jud. Bihor, inf. Ion Antonescu, elev
C. 47. Mintiul Român, jud. Năsăud, inf. Iosif Nagy, elev
C. 48. Năsăud, jud. Năsăud, inf. Ileana Năsăudean, elevă
C. 50. Nepos, jud. Năsăud, inf. Dumitru Silvan, inv.
C. 5'1. Nimăieşti, jud. Bihor, inf. Miron Nimetea, elev
C. 66. Runcul Salvei, jud. Năsăud, inf. Dumitru George, înv.
C. 67. Runcul Salvei, jud. Năsăud, inf. Ioan S. Pavelea, înv.
C. 70. Săliştea de Sus, jud. Maramureş, inf. Gavrilă Vlad, elev
C. 72. Săpînţa, jud. Maramureş, inf. Gheorghe Turda, elev
C. 80. Şieu, jud. Maramureş, inf. Maria Dunca, elevă
C. 85. Soimuş, jud. Bihor, inf. Traian Dan, elev
C. 92. Vad, jud. Maramureş. inf. Teodor Utan, înv.
C. 97. Zagra, jud. Năsăud, inf. Victor Corbu, medic
C. 89. Vişeul de Jos, jud. Maramureş, inf. Georgeta Nasui
C. 100. Săliştea de Vaşcău, jud. Bihor, inf. Gheorghe Teaba
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ble la păscut şi pe terenurile mai accidentate. Multe oi au coarne mici,
iar berbecii au coarne puternice, spiralate. În greutate oile pot ajunge
pînă la 40 kg, iar berbecii pînă la 60 kg. Producţia de lapte poate să
ajungă pînă la 60 kg anual, iar cea de lină pînă la 2,2 kg la oi şi 3,2 kg
la berbeci7. Lina oilor ţurcane este lungă, groasă şi păroasă şi conţine
puţin usuc {Cristelec). În general ţurcanele erau rezistente la frig şi boli
şi se mulţumeau cu hrană puţină.
Cu toate că ţigăile au fost crescute din cele mai vechi timpuri pe
teritoriul ţării noastre, numărul lor a fost mult mai mic decît al ţurca
nelor în localităţile de care ne ocupăm. Oile ţigăi pot ajunge în greutate
pînă la 48 kg şi dau cca 80 kg lapte anual şi 2 kg lină. Berbecii ajung
in greutate pînă la 57 kg şi au o producţie de lină de -1 kg 8• Lina ţigăi
lor este mai scurtă, deasă şi mai fină decît a ţurcanelor (Runcul Salvei).
Stogoaşele au rezultat din încrucişarea oilor ţurcane cu berbecii ţi
găi. Ele prezintă asemănări cu ţurcanele în ce priveşte greutatea şi cu
ţigăile în ce priveşte calitatea linii. Stogoaşele au fost menţionate ca
fiind crescute numai în două localităţi (Cărpinet, Runcul Silvanei). Ele
au fost obţinute prin încrucişarea ţigăilor cu merinos. Oile ,au ro greutate d0 pînă la 4 7 kg şi dau o producţie de 2 kg lină .şi 80 kg lapte. Berbecii ,pot ajunge pînă la 60 kg şi au pînă 1a 5 kg lină. Lina este scurtă,
moale şi deasă 9 •
Locuitorii îşi procurau oile fie prin prăsilă proprie în cadrul gospodăriei, fie cumpărîndu-le de la tîrg. Pentru prăsilă se alegeau miei de la
oile cele mai frumoase şi mai productive pe care îi creşteau. Mieii erau
împreună cu marnele lor pînă la împreunat (Bonţ), sau pînă la formarea
stînii, cînd se alege-au. In satele în care se practica un păstorit agricol
local fără stînă mieii de prăsilă se ţineau acasă sau în altă furmă timp
de 6 săptămîni şi abia după aceia erau ţinuţi împreună cu mamele lor
în aceiasi turmă. In situatia în care numărul mieilor era mare se angaja un "mielar (Cristelec) p~ntru îngrijitul lor. In satele în care se practica păsto11itul agricol cu stînă mieii de prăsilă după formarea stînii erau
ţinuţi într-un botei sepant care era îngrijit de cirlănar, sau în turma
oilor st1;rpe fiind păziţi de sterpar.
Mieii lăsaţi de prăsilă erau numiţi în funcţie de virsta lor astfel:
miel pînă la şase luni; noatenă şi cîrlan pînă la un an; miori pină la doi
ani; buhai (Runcul Salvei), oi, sau oi de un miel (Sieu) de la doi ani în
sus. Cînd oile erau bătrine li se spuneau babane (Soimuş).
Oile erau numite şi după anumite particularităţi exterioare. După
culoare se numeau: bălăi (Cristelec) sau băle, cele cu lîna albă; corbuşe
(Cristclec), ţigănci (Nc>pos) cele cu lina neagră; lăi cele cu lina neagră
„cc par încărunţite" (Bîrla, Cărpinet, Runcul Salvei). Oilor albe cu pete
negre la ochi li se spuneau oacheşe (Bîrla, Cărpinet, Cristelec, Vad); ce:c
1
8
9

V. Creţu, Zootehnie specială, Bucureşti, 1975, p. 218
Ibidem, p. 219
Ibidem
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albe cu capul negru se numeau bucălăi (Runcul Salvei); oile negre cu
pete pe faţă se numeau breze (Bîrla, Vad). Dacă oile aveau coarne se numeau cornute (Cristelec, Sieu), iar dacă li s-a rupt un corn erau numite
şute (Bonţ), sau ciule (Runcul Salvei). Oaia care avea coarnele aduse
lateral se numeau vireagă (Curăţele), iar cea care avea coarnele îndreptate înainte se numea cioboace (Curăţe:e).
Pentru a-şi recunoaşte oile fiecare proprietar îşi avea semnele lui
de proprietate, care erau făcute în urechile oilor cu foarfeca, cuţitul, sau
potricala, sau pe bot cu fierul înroşit. Semnele de proprietate erau fă
cute cînd erau miei (la cei care se ţineau de prăsilă). sau după ce se
cumpărau, în care caz oaia avea atît semnele vînzătorului cit şi pe cele
ale cumpărătorului (Runcul Salvei). Locul unde se făceau semnele
sau combinaţia lor, putea să varieze de la proprietar la proprietar, iar
forma acestora era aproape identică în toate localităţile. Semnele de proprietate după forma pe care o aveau se numeau: potricală (Bîrsana, Cărpi
net, Fereşti, Sălişte de Sus, Săpînţa, · Vad, Vişeul de Sus), gaură (Lugaşul de Jos, Nepos) verigli (Bonţ) sau nojiţă (Bîrla, Năsăud, Runcul Salvei), o tăietură rotundă făcută cu potricala în lobul urechii (Fig. 1. a);
furc<i (Fereşti, Săliştea de Sus, Vad, Vişeu), sau furcuţă (Bîrla, Năsăud,
Nepos), o tăietură făcută în formă de unghi ascuţit în vîrful urechii
(Fig. 1. l.,); ptişcătură (13îrla, Bîrsana, Năsăud, Nepos), o tăietură în formă
ele semicerc făcută într-o parte a urechii (Fig. 1. c); crestătură (Runcul
Salvei), ptişcătură (Vad) sau tăietură (Şieu), o tăietură simplă făcută în
partea de dinainte sau dinapoi a urechii (Fig. 1 d); cociorvă (Bîrsana),
tăietură (Bîrla), sau ptişcătură (Nepus), o tăietură făcută în formă de
unghi ascuţit într-o latură a urechii (Fig. 1 e); rătetată (Bîrla), ciuntată
(Jibou) sau teşitură (Nepos), cînd se reteza vîrful urechii (Fig. 1 f);
ţăpar (Birsana) o tăietură în formă de unghi drept făcută în vîrful
urechii (Fig. 1 g) şi potricală în dungi (Bîrsana) o tăietură în formă de
patrat făcută în lobul urechii (Fig. 1 h).
Cînd se folosea fierul înroşit pentru însemnat atunci se făceau urmf1toarele semne: furca (Vad), potcoava (Vad), steaua (Săliştea de Sus),
linii (Bîrla, Nepos), sau anumite litere (Vad).
Semnele puteau fi simple sau combinate şi erau cunoscute atit de
proprietar cit şi ele păcurar. Păcurarul în cazul în care o oaie era omorită de lupi sau murea trebuia să ducă semnul proprietarului, altfel era
obligat să o plăt~ască.
In afară de aceste semne de proprietate pentru a-şi recunoaşte mai
uşor oile primăvara, sau cînd le duceau la tîrg, proprietarii obişnuiau
să le buiască pe cap, sau să le tundă pe anumite părţi a corpului, iar la
miei ~e Jpg;rn şnururi de lină colorată.
Un rol important în creşterea oilor, în localităţile mai sus menţlo
nate, l-a avut şi cunoaşterea bolilor de care sufereau acestea, atît în scopul tratării lor cit mai ales în direcţia prevenirii îmbolnăvirilor. Dintre'
bolile de care sufereau oile în răspunsuri sînt menţionate: l. Gălbecrzd
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Fig. 1. Semne de proprietate: a. potricală; b. furcă; c. ptişcătură;
d. tăietură; c. cociorvă; f. ciuntată; g. ţăpar; h. potricală in dungi.

care apare cînd oile pasc pe locurile mlăştinoase primăvara şi toamna.
Boala se datorează unor viermi ce se găsesc pe iarba din locurile umede
care fiind mincaţi de oi pătrund în maiul acestora şi-l rod (Bonţ, Jibou).
Oaia bolnavă are capul umflat (Bîrsana), îi albesc ochii (Runcul Salvei, Vad), slobod guşi (Birsana), îs mai rtloi şi nu pot ieşi la deal (Bîrsana, Runcul Salvei), li se smulge uşor lina (Runcul Salvei). Boala se
tratează cu: moare de curechiu (Birsana), sare prăjită amestecată cu piatră
vinătă şi hrană bună (Runcul Salvei), mujdei de usturoi cu bureţi (Jibou), posconiţă de cînepă, urzici cosite vara şi frunze de mesteacăn
murate, după care cîtva timp nu li se dă apă (Nepos) sau cu leacuri din
potică (Cristelec, Runcul Salvei). 2. Singeratul apare atunci cind un timp
îndelungat oile n-au băut apă (Vişeu de Jos, Săliştea de Vaşcău). Oile
bolnave nu rumegă (Runcul Salvei), nu mănîncă, nu beau, au febră, stau
mai mult culcate, au urechile reci şi nu se pot ţine de turmă. Se tratează lăsindu-se

singe,

adică

se taie în vîrful urechii ca
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dacă nu curge se loveşte cu o nuia (Curăţele, Săliştea de Vaşcău), sau
cu o vergea se scotoceşte· în nas pînă îi curge sînge (Fereşti). 3. Splina
apare atunci cînd oile mănîncă rapiţă crudă (Runcul Salvei). Oile bolnave nu mănîncă, au scuturături (Nepos), se tot trîntesc pe jos (Jibou).
Boala se tratează prin împunsături de splină, adică „se înţeapă oaia
bolnavă cu o sulă în partea stingă, între coasta a doua şi a treia de la
partea posterioară, aproape de spinare şi se freacă în jurul impunsătu
ri i" (Criştiorul de Sus, Jibou, Nepos). 4. Căpierea se credea că se capătă
din păscut fără a se menţiona altceva. Oaia bolnavă fuge de turmă, se
tot învîrte pe loc (Runcul Salvei). Boala se datorează unui vierme care
se bagă în creierul oii (Bonţ) sau unei băşici de apă ce se face la creier
(Bîrla). ln general se credea că boala n-are leac, dar unii păcurari ştiau
să scoată apa sau viermii şi oaia se vindeca (Bîrla). 5. Vărsatul era o
boală molipsitoare care dacă nu se trata în 15 zile mureau toate oile.
Boala se primea din căldură mare şi din apă mocnită. Boala se manifestă
prin apariţia unor bube roşii pe faţă şi pe locurile lipsite de lină (Bîrsana) şi prin căderea linii (Bîrla). Boala se trata prin afumare cu răşină
(Nepos). Preventiv oile se altoiau (Cristelec) sau vaccinau (Bîrsana), adică
se lua puroi de la oaia bolnavă pe virful unui ac care apoi se introducea în urechea sau coada oilor sănătoase. 6. Rîia apare atunci cind
mai multe oi dorm îngrămădite într-un grajd închis. Se manifestă prin
apariţia pc piele a unei scoarţe care creapă şi se face ca tă:rîţa şi-i f.ace
mare mîncărime (Vad) şi prin căderea linii. Boala se trata prin spălare
cu zeamă de tutun, petrol şi steregoaie (Nepos), sau cu unsoare cumpă
rată din potică (Cristelec, Vad). 7. Boala de picioare este menţionată în
trei localităţi (Bîrsana, Curăţele, Runcul Salvei) fără a se indica cauzele
şi modul de manifestare. Se menţionează doar tratarea ei care se făcea
astfel: ,,se face dubală de arin, adică se fierbe coaja de arin ·care are o
zamă şi în zama asta se moaie picioarele oilor bolnave, apoi pe rană se
pune piatră vînătă fărîmată în făină" (Bîrsana), sau se spală picioarele
oilor şi se presară piatră vînătă (Runcul Salvei) sau „se pune sloi din straşina casei să fiarbă astupat ca să nu se răsufle după care se spală pe
picioare oile bolnave" (Curăţele). 8. Boala de pulpă se manifestă prin
umflarea oilor la pulpă. Se trata ungîndu-se pulpa cu unt de balmoş şi
cu un amestec de unsoare cu piatră vînătă şi cu unt de flori pe care-l
prepară fierbind tot felul de flori în apă (Nepos). 9. Umflături. Cînd oile
se umflă la burtă trebuiesc frecate cu slatină pînă rigăiesc. sau „ciobanul caută mal sau pămînt albastru, îl frămîntă cu apă sărată, apoi face
o turtă în cuptor pe care o fărîmă, o amestecă cu făină şi o dă la oi
s-o mănînce" (Fereşti). 10. Tusa apare cind se fac nişte perişoare pe plă
mînii oilor şi a mieilor din cauza cărora tuşesc pînă ce aceştia sar afară
sau mor oile. Boala se tratează ungîndu-se oile pe nas cu ulei din corn de
cerb. Tot cu acest ulei se ungeau oile cind erau rănite la tuns (Runcul
Salvei). 11. Şchiopul se manifestă prin apariţia unor răni intre unghiile
picioarelor (Birsana, Năsăud). Se tratează ungindu-se cu terpentină şi cu
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piatră vînătă (Bîrsana}. 12. Opăreala la oi se trata ungîndu-se locul opă
rit cu spumă de pe lapte (Năsăud}. 13. Muşcătura de şarpe se tratează
împungîndu-se cu vîrtul acului în jurul locului muşcat după care se
spală cu apă rece de trei ori în trei zile (Fereşti}; se străpunge locul cu
o sulă ca să i se scurgă veninul (Nepos}; se unge cu untură de şarpe
omorit în Ziua Crucii descîntată de o femeie iertată cu un căţel de ai
şi un beţigaş luat de la cruci de drum (Bonţ}. 14. Gălbenarea. Nu se
dau explicaţii în legătură cu cauzele care determină apariţia bolii. Se
menţionează doar că oaia are ochii galbeni şi umflaţi şi slăbeşte. Boala se
trata cu praf de puşcă, sare şi unt de oaie (Chiuza}. 15. Strînsoarea se
trata cu ovăs pîrgălil !?Î µraf ue teglă (Bonţ}. 16. Ariciu apare cind oile
nu-s adăpate regulat şi se manifestă prin apariţia unor bubuliţe mici
pe bot (Runcul Salvei}. Mai sînt menţionate Stricarea schinului, cînd
coace cu puroi la ţîţe şi Marin cînd oile au fost lovite rău (Săpînţa}, fără
a se menţiona modul de tratare.
O condiţie indispensabilă practicării păstoritului o constituia asigurarea păşunii necesare văratului oilor şi a furajelor necesare pentru iernarea lor. Această cerinţă a fost rezolvată diferit în satele de mai sus,
în functie de dimensiunile hotarului si de numărul animalelor crescute
în fieca~e sat. După modul în care a fost rezolvată problema asigurării_
păşunii pe timpul verii, păstoritul din nord-vestul României se poate încadra în două tipuri: păstorit agricol local şi păstorit agricol cu stîna la
0

munte. 10
Păstoritul agricol local este caracteristic satelor a căror hotar permitea păşunarea oilor pe timpul verii fără a fi nevoie să apeleze la păşu
nea din altă parte. Păstoritul agricol local s-a practicat în aceste sate
în varianta fără stînă.
Păstoritul agricol local fără stînă este caracteristic sati~lo1· îu care
se creşteau un număr mic de oi, iar prepararea produselor laptelui se
făcea acasă ele către fiecare proprietar (Bonţ, Cristelec, Jibou, Mintiul
Român}. In aceste sate turmele erau formate dintr-un număr mic de oi
(150-200} care aparţineau locuitorilor situaţi pe o uliţă, sau într-o anumită parte a satului. Turma era îngrijită de un singur păcurar care era
ajutat de un băiat (strungaş sau ciorîng}. Păcurarul era angajat de cînd
mergea neaua pînă cădea iară (Cristelec} de către toţi proprietarii care
se stringeau la sfat la gazdă (Cristelec} sau la fruntaş (Bonţ), proprietarul cu cel mai mare număr de oi. La acest sfat proprietarii se înţelegeau
cu păcurarul în privinţa plăţii care consta dintr-o anumită sumă de bani
şi o cantitate de bucate (cereale} ele oaie (în anul 1931 plata păcurarului
în satul Cristelec a fost de 7 litre de bucate şi 5 lei pentru o oaie). In
unele sate, pe lingă bani, cereale şi mincare, păcurarului i se mai da şi:
o jumătate de lapte (Bonţ}, îmbăcăminte şi ceva brînză (Mintiul Rom Utilizăm tipologia păstoritului elaborată
siderăm ca cca mai bună.

de R. Vuia, op. cit., pe care o con-
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mân) sau chiar pămînt: ,,un fărtai de iugăr de grădină şi o jumătate de
de comitău" (Jibou).
Primăvara pînă la Sînjorz (23 aprilie) întreg hotarul satelor se putea
păşuna. Oile erau scoase în fiecare zi de păcurar şi erau păşunate pe
locurile mai uscate, iar seara erau aduse în sat. La Sînjorz ţarina se
oprea şi era liber pentru păşunat numai imaşul care cuprindea atît o
parte din păşunea comunală cit şi cîmpul lăsat ogor. O dată cu opritul
ţarinei se făcea şi staulul oilor pe pămînturile proprietarilor din cîmpul
lăsat ogor în vederea îngrăşării acestora prin tirlire. Staurul era pe pă
mînturile proprietarilor de oi de la Sf. Gheorghe pînă la Vinerea Marc
(14 octombrie). Staurul era mutat zilnic pe terenurile proprietarilor în
funcţie de numărul nopţilor de gunoi pe care le avea fiecare. Nopţile de
gunoi ce reveneau unui proprietar erau în funcţie de numărul oilor pe care
le avea în turmă. Pentru a afla la cite oi revine o noapte de gunoi se
împărţea numărul oilor care formau turma la 17 4 (numărul nopţilor
dintre 23 IV şi 14 X ). Cine avea mai multe oi acela avea şi nopţi de
gunoi mai multe şi îşi gunoia primul locul. Fiecare proprietar avea obligaţia de a transporta staurul şi coliba păcurarului pe terenul lui şi de a
muta zilnic staurul din loc în loc. Mutarea staurului se făcea atît pentru a se tîrli o suprafaţă de teren cit mai mare, cit şi pentru a se evita
noroirea locului mai ales pe timp ploios. După Vinerea Mare pînă la
căderea zăpe:lii nopţile de gunoi erau ale păcurarului care fie că îşi gunoia pămîntul lui, fie că le vindea.
Oile erau păşunate pe cîmpul lăsat ogor pină după cc se termina
secerişul, cind erau trecute pe mirişte (staurul găsindu-se tot pe terenurile din cîmpul lăsat ogor). După ce se coseau fîneţele oile erau păşunate
şi pe ele (Bonţ, Cristelec, Mintiul Român).
Construcţiile legate de practicarea păstoritului agricol local fără
stină erau foarte simple şi se compuneau din staurul pentru oi şi coliba
pentru ciobani. Staurul era făcut din lese de nuiele sau de leaţuri (Mintiul Român), lungi de 2-4 metri care erau legate cite două cu ginjuri de
parii înfipţi în pămînt. Lesele erau confecţionate de către proprietarii
de oi care aveau obligaţia primăvara de a da o leasă după un număr de
oi şi doi pari. Ginjurile erau făcute de păcurar din nuiele de curpen
sau carpen în formă de cerc. Toamna „cînd cădea neaua, fiecare proprietar desface staurul şi-şi duce leasa şi parii acasă" (Cristelec).
Staurul avea de obicei o formă dreptunghiulară în interiorul căreia
se găsea strunga, o despărţitură în care erau trecute oile cu lapte înainte
de muls. Tot strungă se numea şi leasa cu deschideri în ea prin care tre• ccau oile la muls. Lingă strungă se găsea comarnicul, un acoperiş de
scîndură sau trestie aşezat pe patru furci care apăra pe păcurar cînd
mulgea, de ploaie sau soare (Bonţ).
Coliba păcurarului la această formă de păstorit era o construcţie
simplă, fără vatră ue foc, deoarece produsele laptelui erau preparate
acasă de către fiecare proprietar care aducea şi mîncarea pentru păculanţ
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rar. Sînt menţionate trei tipuri de colibe. Cel mai simplu tip este format
din două plase de scinduri fixate direct pe pămînt în formă de unghi
(fig. 2). 1n interior se puneau paie ş,L pe ele dormea păcurarul. Cel de al
doilea tip de colibă era cramba (Mintiul Român). Cramba era o colibă
construită pe două tălpi de sanie, din scînduri aşezate pe un schelet de
lemn (două nuiele mai groase aşezate în formă de arc) în formă de boltă
semicilindrică (Fig. 3). 1n interior se găsea o leasă de nuiele pe care se
punc>au paie şi servea la dormit.
Cel de al treilea tip de colibă era cel cu pereţi. Coliba avea patru
p0reţi de scîndură încheiaţi pe o talpă de formă dreptunghiulară. Peretele din faţă era ceva mai înalt decît cel din spate pentru a se putea
acoperi într-o singură apă. În acest perete se găsea şi uşa colibei. In
unele sate pentru a putea fi transportată mai uşor coliba cu pereţi era
construită pe o teleguţă cu două roate (Cristelec).
Indiferent de tipul de colibă utilizat în cadrul păstoritului agricol
local fără stînă, coliba se găsea întotdeauna în imediata apropiere a staurului pentru ca păcurarul să poată supraveghea mai uşor oile mai ales
pe timpul nopţii.
ln preajma Sînjorzului se făceau plecători, adică· oile la care mieii
au fost tăiaţi sau vinduţi erau adunate şi mulse de către păcurar, laptele fiind dat proprietarilor în funcţie de numărul de oi plecători pe
care le avea fiecare. In general se lua un lapte după patru oi. După ce
se lua un rînd sau două de lapte de la plecători, oile se împreunau.
Impreunatul sau băgatul oilor pe lapte (Cristelec) se făcea în prima
decadă a lunii mai (Bonţ) cu care ocazie se alegeau mieii, oile fiecărui
proprietar fiind mulse separat şi laptele se măsura. Mieii de prăsilă se
ţineau acasă sau „se ţipă la mielar timp de 6 săptămîni, după care se
amestecau cu oile" (Cristelec) iar restul mieilor erau tăiaţi sau vînduţi.
In satul Bonţ era obiceiul la împreunat ca înainte de a se începe la
muls împreunătorii (proprietarii de oi) să se ude unul pe altul cu apă
din găleata de muls ca să fie oile mănoase. De asemenea se obişnuia ca
în găleata de muls să se pună un inel de argint sau de aur, cu credinţa
că laptele va fi sănătos şi curat peste vară şi că nimeni nu va putea lua
prin farmece laptele de la oi (Bonţ).
La împreunat laptele se măsura cu cupa (Cristelec) şi în funcţie de
cantitatea de lapte avută se primea lapte peste vară. O cupă de lapte
avută la împreunat dădea dreptul la un lapte (Cristelec). După ce se mă
sura laptele la toţi proprietarii de oi, la împreunat se stabilea şi rîndul
în care aceştia vor merge după lapte. Ordinea în care se merge după
lapte (rîndul) se stabilea în funcţie de cantitatea de lapte avută, cel care
a avut mai mult lapte mergea primul. Cînd se termina un rînd, adică
toţi proprietarii şi-au luat atîţia lapţi (un lapte era cantitatea ce se mulgea o dată de la toate oile din turmă) cîţi s-au stabilit la împreunat, se
începea un nou rînd.
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lunii iulie erau în trei

lapţi

(adică erau mulse dimineaţa, la amiază şi seara) apoi erau lăsate în doi
lapţi (dimineaţa pe la ora 10 şi seara pe la 6) pînă la Sîntămărie Mică
(8 IX), după care în unele sate erau lăsate într-un lapte (pe la prînzul
cel bun) pină la Vinerea Marc (Bonţ, Mintiul Român).
Cînd oile erau în trei lapţi păcurarul era ajutat la muls de către
mulgaş (Bonţ) un om care ştia să mulgă şi care primea pentru serviciu

facut cite un lapte în fiecare rînd.
Oile erau mulse în găleată de către păcurar şi mulgaş, care stăteau
pe butuci de lemn lingă strungă, sub comarnic. Găleata avea în interiorul
ei o strungăreaţa, o ulcea de lut cam de 1/2 1 (Bonţ) care era fixată între
două sfori ce uneau torţile ei. Laptele din găleată se strecura printr-o
bucată de pînză de cînepă ţesută rar în ciubărul adus de acasă de către
proprietarul ce era la rind. In unele sate după ce se strecura laptele în
ciubăr se şi punea cheagul (cam două linguri la o găleată) astfel că atunci
cind ajungeau acasă era închegat (Bonţ). În restul satelor cheagul se punea după ce ajungea acasă cu laptele cînd fiecare proprietar îşi prepara
singur produsele.
Păstoritul agricol cu stîna la munte a fost practicat în satele situate
în zonele montane care aveau munţi de păşunat în cadrul hotarului lor
sau în afara acestuia la o anumită distanţă de sat. La păstoritul agricol
cu stîna la munte, din punct de vedere al păşunatului se pot deosebi două
etape: una care cuprindea perioada de primăvară şi de toamnă cînd oile
sînt păşunate în ţarină şi pe păşunea comunală şi cea de a doua care
cuprindea perioada de vară cînd oile erau urcate la munte.
Primăvara, pînă la Sînjorz fiecare proprietar îşi îngrijeşte oile singur.
La Sinjorz se formează boteiele, adică se unesc mai mulţi proprietari astfel
ca să ajungă la cca. 200 oi care sînt date în grija unui păcurar. Păcurarii
sînt angajaţi pe perioada cuprinsă de la Sînjorz pînă la Sîmedru (Zagra)
sau pînă cădea zăpada (Săliştea de Vaşcău) de către toţi proprietarii adunaţi la sfat la cîrmaş (Borla), proprietarul cu cel mai mare număr de oi,
sau de un singur proprietar care va deveni cap de botei (Runcul Salvei}.
In cazul în care păcurarul era angajat de un singur proprietar, acesta îşi
lua în samă cotări (Curăţele}, adică grijea şi de oile celor ce aveau mai
puţine, ale mărăndicarilor (Săpinţa}. Plata păcurarilor consta dintr-o anumită sumă de bani, mincare şi îmbrăcăminte (Bîrsana, Săliştea de Sus,
Săpînţa}. In anul 1931 plata păcurarului în Şoimuş a constat din 10 lei,
1/5 kg piine, 1/10 kg slănină pentru fiecare oaie. O dată cu formarea boteielor se făcea şi staurul pentru oi, unde dorme_au noaptea. Staurul se fă
cea pe terenurile din ţarină ale proprietarilor de oi sau ale capului de botei, pentru îngrăşarea acestora prin tîrlire. In ţarină staurul sta pînă ce se
urcau oile la munte.
In satele din Maramureş şi Năsăud la Sînjorz începea lăptăritul sau
făcutul laptelui acru de primăvară. O lăptărie era formată din cca. 160 oi
şi era îngrijită de un păcurar ajutat de un strungaş, care era de obicei un
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copil. Cînd se făcea lăptăria se măsura laptele cu o ulcică de 2 litri (Şicu)
şi în funcţie de cantitatea de lapte avută de fiecare se primea şi laptele
acru ce i-se cuvenea. ,,Cite ulcele de lapte ai avut atîtea bărbenţe de lapte
acru primeşti" (Şieu). Lăptăria ţinea cam trei săptămîni (Şieu) după care
se făcea stîna, sau se puneau oile pe brînză.
Formarea stînilor sau pusul oilor pe brînză se făcea Ia o dată fixată
de comun acord de către toţi proprietarii de oi, sau de capii de boteie în
funcţie de starea vegetaţiei. Se credea că este bine ca stîna să se facă într-o zi de joi sau luni (Curăţele, Fereşti) ca să le meargă bine oilor.
Stîna se forma prin unirea a mai mulţi păcurari sau mai multe boteie, astfel ca să se ajungă la 5-600 de oi. In preziua fixată pentru formarea stînii se făcea ruptul sterpelor, adică se adunau toate oile care vor
forma stîna şi se alegeau mînzările (oile cu lapte) de miei, sterpări şi
berbeci. Seara oile erau mulse bine pentru ca să nu le rămînă laptl'
pentru a doua zi. In unele sate din Maramures si Năsăud această seară
se numea şi seara schimbului, deoarece oile erau· mulse înschimbat (Fereşti, Nepos, Săliştea de Sus, Săpînţa), adică fiecare păcurar mulgea
oi!e de la alt botei, nu pe ale lui. Cu ocazia acestui muls dacă se găsea
o oaie bolnavă păcurarii erau datori să anunţe pentru a fi scoasă din
turmă, ,,să nu le strice şi pe celelalte" (Nepos). Pentru ca a doua zi oile
să aibă lapte mai mult erau hrănite „cu nutreţ foarte bun, cu sfeclă şi
cartofi" (Fereşti).
A doua zi în timp ce oile erau la păşune proprietarii fac staurul şi
se îngrijesc de cele necesare pentru bunul mers al mulsului măsurii
(Săpînţa). Staurul pentru mulsul măsurii se face cu atîtea strungi cite
botcie formau stîna (Fereşti, Săliştea de Sus, Vad, Vişeu). Pe la amiază,
sau a impreorul (Runcul Salvei) - pe la ora zece - oile erau aduse la
stînă şi băgate în strungi. In Vad înainte de a fi băgate în strungi, oile
„înconjo;:ir;'i c!P trf'i ori staurul înaintea căruia se găsea o cruce de
care erau legate buchete de flori". Fiecare păcurar mulgea oile din boteiul lui, după care laptele se măsura în căldare (Nimăieşti), sau în budacă (Nepos, Săliştea de Sus) cu cărîmbul. Cărîrnbul era un lemn cioplit
în atitea dungi cîţi păcurari, sau cite boteie se asociază. La nivelul la
care ajungea laptele pe cărîmb se făcea o crestătură. Proprietarul îşi face
şi el un ţăncuş după cărîmb ca să ştie cit lapte a avut. In cazul în care
în boteiul respectiv se mai găseau şi proprietari cu un număr mai mic
de oi (mărăndicarii) laptele oilor acestora se măsura cu cupa, felea. sau
Jîrtaiul (Nepos). Cel care avea mai mult lapte la mulsul măsurii era ales
gazda stînii (Bîrsana, Fereşti, Săliştea de Sus, Săpînţa, Vad), sau stinaş
(Nepos, Runcul Salvei) şi avea obligaţia de a se îngriji de bunul mers
al stînii (Fereşti), de asigurarea păşunii pe munte (Fereşti, Nepos, Runcul Salvei, Săliştea de Sus), iar în unele cazuri tot el dădea şi vasele
trebuitoare stînii (Runcul Salvei, Săpînţa, Vad) şi angaja baciul (Runcul
Salvei).
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ln unele sate mulsul măsurii era „o adevărată sărbătoare pentru
cei care formau stîna, la care merg toţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare,
ducînd plăcinte, rachiu şi un lăutar" (Săpînţa). După ce se termină de
măsurat laptele „oamenii mănîncă, beau şi îşi petrec pînă seara cînd se
întorc la casele lor" (Săliştea de Sus).
In găleţile în care se mulg mai întîi oile se obişnuia să se pună bani

de argint (Bîrsana,

Fereşti,

Nepos,

Şieu, Vişeul

ieşti) şi leuştean (Şteiu) pentru ca laptele să fie
peste an. Pentru ca să nu poată lua cineva prin

de Jos), busuioc

(Nimă

curat, sănătos şi de preţ
farmece laptele de la oi
se mai obişnuia să se pună în găleată flori de piciorul cocoşului (Vişeul
de Jos), sau să se lege de torţile găleţii cozi de usturoi, iar îndărătul
spătărilor se punea o secure şi un lanţ pentru ca acel care ar voi să
strice laptele să se taie în secure iar oile să fie tari ca fierul (Nepos).
La acest tip de păstorit stîna era formată dintr-un număr mai marc
de oi din care cauză ~i personalul era mai numeros. După ce se forma
stîna oile erau împărţite în mai multe turme: minzările sau mulgările
(oile cu lapte) formau o turmă care era grijită de un păcurar pe păşu
nea cea mai bună; sterpările formau o altă turmă care era grijită de
sterpar; iar mieii de prăsilă cînd erau mai mulţi formau o altă turmă sau
botei de care avea grijă mielarul sau cîrlănarul. 1n afară de păcurar,
stel"par, mielar la o stînă mai era baciul sau vătaful (Bîrsana, Săpînţa,
Vad, Vişeu, Fereşti, Runcul Salvei) şi strungaşul. Baciul se alegea dintre
păcurarii cei mai bătrîni (Bîrsana, Fereşti, Runcul Salvei) care ştiau să
facă brînza. Baciul stătea tot timpul Ia stină unde prepara produsele şi
avea grijă de bunul mers al ei. Strungaşul era de obicei un copil care
dădea oile în strungă şi ajuta pe baci la prepararea produselor laptelui.
Stîna sau pusul oilor pe brînză se făcea o dată cu urcatul oilor pe
munte, sau cu două săptămîni înainte. Legat de urcatul oilor la munte
în unele sate erau si anumite obiceiuri. Cînd ieseau oile din sat unul din
păcurari cinta din trîmbiţă „chemînd laptele I~ oi" (Vad), sau izbea bituşa si bita de pămînt la capătul uliţei zicînd ,.Oiţele mele mereţi zderînd şi pe lapte căpătînd" (Criştiorul de Sus). Pentru a fi apărate oile
contra deochiului cînd treceau peste un pod „păcurarul din faţă punea
sare pe pod peste care treceau oile, după care păcurarul din spate o lua"
(Vad). Pentru ca oile să fie lăptoase cînd treceau peste o gîrlă mică un
păcurar stătea lingă apă şi cu bita stropea oile (Vad). Se credea că Ia urcatul oilor la munte se poate „aduce laptele la oi". Pentru aceasta trebuia
să se ia cu cîrligul picuri de apă din fîntînile pe lingă care treceau şi
se punea în ploscă, iar după ce ajungeau pe munte să se dea la oi zicind:
,,oiţele mele pe unde aţi umblat lapte aţi căpătat" (Criştiorul de Sus).
La munte stîna se făcea în apropierea unui izvor, sau fîntîni (Să
pinţa) cu strunga în apropierea unor fagi umbroşi. O stînă se compunea
din staurul pentru oi, colibele pentru păcurari şi stîna sau vătăjia.
Staurul pentru oi se făcea din nuiele şi pari (Bîrsana, Fereşti, Nepos, Şieu) sau din răzlogi în formă circulară (Fig. 4) sau patrulateră
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din Vişeul de Jos, jud. Maramure~
(Fototeca M.E.T.).

(Fereşti) şi era format din două părţi una pentru oile cu lapte numită
la strungă (Şieu) şi alta în care stăteau oile sterpe numită şi şterpar. In
cazul în care mieii formau un botei separat staurul mai avea o parte
destinată lor (Şieu). Strunga era un ocol (Zagra, Vişeul de Jos) în care
se închideau mînzările înainte de muls. Era făcută din răzlogi sau plase
de nuiele în formă patrulateră sau semicerc cu o parte în linie dreaptă
în care se găseau spătările (Cărpinet) sau strungile, nişte deschideri prin
care ieşeau oile una cite una la muls.
In ce priveşte colibele utilizate în cadrul păstoritului agricol cu

stîna la munte

informaţiile

sînt relutiv

sărace.

Se

menţionează două

ti-

puri de colibe, unele mai mari - stina propriu-zisă, sau vătăjia (în care
se preparau produsele laptelui şi mincarea) şi altele mai mici în care se
adăposteau păcurarii pe timpul nopţii pentru a supraveghea mai uşor
oile, din care cauză ele se găseau plasate mai pe la o margine a tîrlii
(Runcul Salvei). Stîna propriu-zisă era făcută din lemne groase (Cărpi
net), scînduri (Săpinţa), sau gard de nuiele (Runcul Salvei) cu o singură
încăpere în părţile maramureşene şi năsăudene şi cu două încăperi: fierbătoarea şi cămara în părţile bihorene. Sînt menţionate două tipuri
de stîni: în furci şi în cetori.
Coliba în furci este cel mai simplu tip de stînă. Este formată din
patru furci înfipte în pămint astfel incit să delimiteze un plan dreptunghiular. La mijlocul laturilor scurte ale planului se fixau două furci
mai înalte. Pe cite două furci se fixa cite o zvîrdină - un lemn orizontal - peste care se punea povîrneala, acoperişul în două ape, din nuiele
împletite şi glii (Runcul Salvei), sau din scinduri. Pereţii erau făcuţi din
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nuiele împletite, bîrne sau scînduri. Cind pereţii erau din scînduri, acestea erau fixate între furcile de pe marginea colibei şi nişte pari bătuţi
paraleli cu ele.
Coliba în cetori. sau în două feţe era asemănătoare cu cea în furci
cu deosebirea că pereţii erau construiţi din bîrne orizontale încheiate
la capete în cheotori.
Interiorul stînii era relativ modest. Lingă una din laturile lungi
se găsea vatra focului. Vatra era delimitată cu lespezi de piatră, iar
spre peretele stînii se găsea năcladul un butuc de lemn sau o lespede
mai mare de piatră. Lingă vatră se găsca cujba confecţionată din lemn
de fag, sau de stejar, în braţul căreia se punea căldarea de aramă. Pe
latura opusă vetrei se găseau poliţele pe care se puneau vasele .stînii.
Alături de stînă se găsea comarnicul, un acoperiş pe patru furci sub
care se găsea o leasă de nuiele pe care se puneau caşii pentru uscat.
ln satele bihorene caşii la uscat se puneau pe paturile din cămară.
In cămară fiecare dintre păcurarii ce se asociau la formarea stînii avea
pat pentru caşii ce-i reveneau.
Colibele mai mici, care serveau pentru adăpostul păcurarilor pc
timpul nopţii erau de tipul celor utilizate în cadrul păstoritului agricol
local fără stînă.
Cît timp oile erau pe munte produsele laptelui erau preparate la
stînă de către baci şi erau împărţite proprietarilor de oi în funcţie de
cantitatea de lapte avută la formarea stînii. In părţile bihorene brînza
se dădea după numărul oilor cu lapte (Şoimuş), de fiecare oaie cîte 2 kg
de brînză şi un fond de unt (Criştiorul de Sus) după numărul cupelor
avute: ,,dacă ai 15 cupe ai 15 caşi" (Curăţele), sau după carîmb ,,de 12 ori
atîta caş cit lapte ai avut" (Nimăieşti). In satele maramureşene şi nă
săudene împărţirea produselor se făcea cu cumpăna. Baciul măsura în
budacă cu cărîmbul atîta lapte cit a avut proprietarul la formarea stînii,
după care laptele din budacă era înlocuit cu apă. Budaca se punea la un
braţ al cumpenei, iar la braţul celălalt se punea o altă budacă în care
se punea caş pînă se echilibra cumpăna. Operaţia se repeta de 9 ori
(Bîrrsana), de 10 ori (Nepos, Săliştea de Sus), sau de 14 ori (Vişeul de
Jos), după cum se hotăra cînd se forma stîna. ln Săpînţa produsele se
dădeau în trei rînduri. în primul rînd se dădea cite 5 măsuri o mă
sură era egală cu cantitatea de lapte avută la mulsul măsurii de fiecare proprietar - în rîndul al doilea se dădeau trei măsuri, iar în rîndul
al treilea se dădea o măsură.
Oile se mulgeau în găleată, un vas confecţionat din doage de lbrad
legate cu cercuri de lemn, sau de tablă. Găleata are forma unui trunchi
de con cu baza mică sus şi două torţi prin care sînt trecute sforile ce
ţin strungăreaţa, o cupă de lemn. Găleata are capacitatea de 15 litri
(Săliştea de Sus, Vad). Cupa era confecţionată din lemn de paltin sau
de alun scobit (Vişeul de Sus) şi avea un miner pentru a putea fi ţinută
cu mina şi un cioc plasat în partea opusă minerului, pentru a se putea
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fixa între sforile găleţii. ln ea se mulgea. Din găleată laptele se turna
prin strecurci în budacă. Strecura era o bucată de pînză de cînepă sau
de lină ţesută rar, de formă dreptunghiulară, care se fixa pe budacă,
pentru a opri eventualele murdării. Budaca era un vas confecţionat din
doage de braci, în forma găleţii, dar mai mare <lecit aceasta şi cu baza
mare în sus. în laptele din budacă, cit este cald, iar dacă se răcea atunci
se încălzea puţin, se punea cheag şi se acoperea lăsîndu-se să se închege. Cheagul se făcea din stomacul mieilor ţăiaţi înainte de a mînca
iarbă. Stomacul se curăţa bine, în el se punea lapte şi sare şi se lăsa să
se usuce. Cinci era uscat se tăia mărunt şi se punea în cheagornicer
- un vas de lemn - sau în cofa de cheag (Vad) cu apă călduţă, lăsîn
du-se să fermenteze o zi şi o noapte (Fereşti) după care se turna peste
el zer.
Laptele închegat se sparge în patru părţi cu o lingură de lemn după
care se culege cu linguroiul zerul dulce ce se pune în căldare. Cu jintălăul o bucată de lemn care are la unul din capete două beţe fixate
în cruce cu mai multe cercuri concentrice pe ele (Fig. 5. a) se bate laptele închegat în budacă ca să iasă zerul, după care se lasă un timp
apoi se stringe din nou. Znul din budacă se ia şi se pune în căldare,
iar caşul din budacă se jintuieşte (Curăţele, Săliştea de Vaşcău), adică
se zdrobeşte din nou ca să iasă jintuitul, un zer alb şi gros. Caşul se ia
în strecură şi se agaţă de furca stînii sau a comarnicului şi se lasă să

t

O: i
!\

a

b

Fig. 5. Ghiob de ales unt din:
a. Sălişte de Vascău; b. Jintaliiu
din Săpînţa, jud. Maramureş.

Fig. 6.

Cujbă

cu
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iasă tot zerul din el, după care se pune la uscat pe comarnic sau pe patul
din stînă. ,,La noi dindu-se brînza după greutate - 9-16 cumpene baciul tocmai ca să tragă caşul mai greu cînd e în strecură îl opreşte cu
zer fierbinte. Caşul prinde coajă după care mai tîrziu curge oamenii
zicînd despre acest caş că „plînge după baci" (Runcul Salvei). Jintuitul
se ia şi se pune într-un vas de lemn unde se lasă să se acrească şi din
el se face balmoş sau unt.
Căldarea cu zerul dulce sau izvarniţa neurdită (Fereşti, Vad) se punea
în cujbă de-asupra focului (Fig. 6). Cînd începea să facă spumă, cu o
lingură se lua şi se punea (spuma) peste 1jintuit. In zerul din căldare,
se mai punea lapte proaspăt, cam un litru (Criştiorul de Sus), 5-6 cupe
(Nepos), sau a opta parte (Săpînţa), pentru a se obţine urdă mai multă.
Zerul se fierbea la foc încet, mestecîndu-se în el cu ştertul (Bîrsana,
Fereşti, Nepos, Runcul Salvei, Şieu, Vad), ca să nu se prindă de fundul
căldării. Şterţul este un băţ „care are la unul din capete smicele de mesteacăn, sau de molid curăţate, legate cu o sfoară" (Runcul Salvei}. Cînd
s-a fiert zerul urda se ia din căldare cu găvanul cel mare şi se pune în
strecură. Zerul rămas după ce s-a luat urda se utiliza pentru acritul
mincărilor, sau pentru argăsitul pieilor.
Din jintuit, spuma de pe izvarniţă şi din smîntîna luată de pe laptele de oaie se făcea unt, după ce se acrea puţin. Se punea într-un ghiob
(Curăţele) sau într-o bărbînţă şi se bătea cu fusul de ales unt (Fig. 5. b)
„un băţ de brad care are la mijloc şi la un capăt două roate de lemn
găurite" (Curăţele) sau cu jintălăul (Bîrsana, Vişeul de Jos) pînă se alegea untul. Untul se mai putea alege şi „înfundîndu-se bine bărbînţa şi
legînd-o de o grindă cu două funii, iar doi oameni o împingea unul de
altul pînă ce se alege untul" (Bîrla, Runcul Salvei).
Primăvara şi toamna se făcea lapte acru. Se lua o bărbînţă în care se
făcea cuib de acreală, adică se ungea pe fund şi pe margine pînă la
înălţimea unei palme cu acreală (lapte acru, sau zer acru călduţ) apoi se
turna laptele călduţ. Bărbînţa se ţinea la căldură potrivită şi peste cîteva
zile se făcea lapte acru.
Pe munte oile stăteau cam două luni şi jumătate. Pentru a avea
hrană suficientă în acest interval, oile „capătă spre păşunat numai o
frîmbie de iarbă numită porneală" (Runcul Salvei), sau mutare. Se începea dintr-o parte a muntelui şi cînd se termina iarba dintr-un loc se
mutau în alt loc (Şieu), iar spre toamnă se făcea răs~olul stînii.
Răscolul stinii se făcea după ce fiecare proprietar şi-a primit partea
de produse ce i se cuvenea, după ce s-a plătit în natură baciul, stinaşul
şi s-a dat brînza căldării, adică brînza ce se cuvenea proprietarului căl
dării pentru utilizarea acesteia (Runcul Salvei). Baciul anunţa pe proprietari ziua cind urma să se facă răscolul stînii, de obicei în prima jumătate
a lunii septembrie. In ziua fixată toţii proprietarii se duceau la stînă
unde baciul făcea un balmoş mare (Săpînţa), sau scotea caşul anume
pregătit pentru răscol. După ce se făceau socotelile stînii: cite oi s-au
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pierdut (Runcul Salvei, Săpinţa) cit caş este intrecător (Runcul Salvei)
etc., stîna se desfăcea în boteiele din care se formase primăvara şi se cobora din munte în hotarul comunei pe ţarină, unde se făcea lapte acru
de toamnă (Năsăud, Nepos, Runcul Salvei, Şieu) ~i se păşunau pînă ce
cădea zăpada. In satele năsăudene şi maramureşene cînd coboară oile
din munte „vin la toate gata pe locul de ţarină a capului de botei""
(Săpînţa). Pentru laptele acru de toamnă oile erau mulse din nou, laptele
se măsura cu cupa (Nepos, Runcul Salvei). în funcţie de numărul cupelor de lapte avute, fiecare proprietar primea şi laptele acru: ,,după o
cupă primeşti o băI'lbinţă de lapte acru, după un firtai primeşti un fedeleş, iar după un jumătate de fârtai primeşti un· fedelţş mai mic" (Nepos). Laptele acru de toamnă se făcea pînă la Vinerea Mare cînd se înceta mulsul oilor şi se ţipau areţii (Nepos, Runcul Salvei).
Legat de creşterea oilor în satele din nord-vestul României erau şi
unele obiceiuri şi credinţe populare. In ziua de mulsul măsurii, după ce
se termina de cărîmbit laptele, proprietarii şi păcurarii se strîngeau la
un loc unde baciul făcea o cruce de lemn pe care toţi o sărutau pe rind,
după ce era împodobită cu flori, apoi se aprindea focul viu (Vad).
Focul viu este menţionat în localităţile Nimăieşti şi Săliştea de Vaş
cău, Fereşti, Vad şi Vişeul de Jos şi Runcul Salvei. Focul viu se aprindea la formarea stînii (Fereşti, Vad, Vişeul de Jos), în săptămîna de
după Rusalii (Nimăieşti), atunci cind apăreau pe oameni şi pe animale
nişte răni numite foc viu (Săliştea de Vaşcău) sau atunci cînd cineva
voia să descinte (Runcul Salvei). In localităţile maramureşene focul viu
se aprinde de către baci şi un păcurar mai bătrin, în cele bihorene de că
tre doi veri din doi fraţi, iar în Runcul Salvei de către fata care voia să
facă farmece. In localităţile bihorene şi maramureşene procedeul de
aprindere a focului viu era identic, prin frecarea a două lemne, deoarece „nimănui nu-i era iertat să folosească amnarul" (Vad). Pentru aprinderea focului viu se luau două despicături de lemne, sau doi pari, care se
înfigeau în pămînt la o anumită distanţă. La mijloc se făcea în fiecare
cite o gaură în care se fixa un fus de lemn ascuţit la ambele capete şi
iască. In partea superioară lemnele erau legate cu o funie pentru ca fusul să fie bine strîns între ele. In jurul fusului se înfăşura o frînghie de
capetele căreia trăgeau cei care făceau focul viu (Fig. 7). Prin învîrtire
fusul se încălzea şi aprindea iasca care ardea fără flacără. Se lua iasca
şi se băga în paie unde se tot mişca pînă ce se aprindeau: ,,nu e voie să
sufli în iască ca să se aprindă" (Săliştea de Vaşcău).
In localităţile maramureşene după aprinderea focului viu se făcea şi
focul în vatra stînii care nu trebuia să se stingă pînă la coborîtul oilor de
pe munte, ,,căci dacă s-ar fi stins s-ar fi stricat oile" (Vad), apoi se înconjura de trei ori staurul ca să fie locul curat. In Nimăieşti cu focul viu
se aprind lemne luate din brazi trăzniţi la care se încălzeşte apă adusă
într-un ulcior nou din trei izvoare. Cu această apă se stropeau oile ca să
fie lăptoase. In Sălişte de Vaşcău se ardea fusul iar cărbunii rezultaţi se
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Fig. 7. Aprinderea focului viu:
Sălişte de Vaşcău, jud. Bihor.

zdrobeau şi se ungeau rănile cu ei. Locul unde s-a făcut focul viu se îngrădea ca să nu calce pe el nici o vietate, ca să nu moară.
In Runcul Salvei focul viu „se face de către o fată care fură cite un
resteu de la nouă juguri şi cu ele face foc viu. Ia apoi gătejoare de la un
soc şi le pune pe foc, la care fierbe apă într-un ulcior. Cu această apă descîntă".

Pentru ca oile să fie lăptoase se credea că în zilele de sărbătoare să
,,le ţipe peste un lanţ din staur, iar la Sînjorz se duc cu cănţile înflorate, cu apă şi le stropeşte" (Criştiorul de Sus). Tot în acest scop „cind
fată soartea e îngropată în staur şi stropită trei zile cu apă neîncepută
adusă în şuştarul în care se mulge oaia zicînd: aşa să fie oaia de lăptoasă
cum îi fintînă de unde-i scoasă apa asta. Apa o aduc în zorii zilei dintr-o fintînă care curge mereu" (Bonţ).
Se credea că în noaptea de Sînjorz umblă strigoii şi iau laptele de
la oi. Pentru ca să nu le poată strica strigoii se ungeau stilpii porţii şi ai
staurului cu usturoi şi leuştean, iar la uşa poieţii şi a staurului se puneau crengi de rug (Bonţ), sau le dădeau mătrăgună (Bîrsana, Runcul
Salvei, Vad). Mătrăguna se aducea din locul de unde nu se auzeau cocoşii
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cîntînd (Bîrsana), marţea la Paşte (Vad). De unde luau mătrăguna lăsau
în schimb pîine şi sare (Runcul Salvei), sau pască şi vin (Vad). Mătră
guna la Sîngiorz o taie mărunt şi o dau cu sare la doi (Bîrsana, Vad).
Pentru ca oile să fie apărate contra lupilor se credea că este bine
ca în ziua de Sf. Andrei femeile să lege foarfecele şi fusele cu o aţă şi să
le arunce în pod (Bîrsana, Fereşti, Vad), să nu dea sare la oi miercurea
şi vinerea (Bîrla, Bîrsana, Şieu, Vad) şi să ţină sărbătoarea numită luparniţă care cade în miercurea a doua după Paşte (Bonţ). fo această zi
femeile nu coc pîine, nu ţes, nu opăresc haine iar unul din casă trebuie
să ajune pînă la amiază (Bonţ).
Pentru a preîntimpina deochearea oilor „cînd cineva se uită mirat
la oi, cînd acesta pleacă păcurarul aruncă o piatră în urma lui zicînd: roade piatra asta nu oile mele" (Bîrla). Oile deocheate se descintau: ,.S-au
luat oile de la staurul lor, de la mneii lor, la cîmpu cu ierbile, la codru
cu frunzele, la izvoarele cu apă. Frunze au mîncat, iarbă au păscut, cu
mană s-au săturat, de mană s-au încărcat. De acolo s-au luat şi s-au întîlnit cu 9 lăutari, cu 9 săgetători, cu 9 muroi, cu 9 strigoi. Pă dînsele
le-au săgetat şi mana le-au luat tăt strigînd şi găidănind, nime-n lume nu
le-au auzit, nime-n lume nu le-au văzut, fără Maica Domnului din poarta
cerului, scară de ceară au făcut şi la ele au coborit. Ce răguiţi, ce găidă
niţi? Bine făcui Maică că ne-ntrebai, că noi bine spune-ţi-om, noi am
plecat la cimpu cu ierbile, la codru cu frunzele, la izvoarele cu apă, frunze am rupt, iarbă am păscut, de mană ne-am încărcat şi ne-am întîlnit
cu 9 lăutari, cu 9 săgetători, cu 9 muroi, cu 9 strigoi, pă noi ne-au să
getat, mana ne-au luat. Nu gîndiţi oi vrednice că mina dreaptă oi întinde
şi pă voi voi cuprinde cu bucin de iarbă mare" (Bîrsana).
1n unele sate circulau şi următoarele variante ale Mioriţei:
„Tri păcurărei
La turma de uăi;
Pin cel mic' turma întorcea
Cei doi mari lege-mi făcea
Să-l omoare pă cel mic;
Noi te-om omori;
Nu mă omorîţi că eu voi da
Boticuţa mea.
Nouă nu ne trebe că şi noi avem

Botă ca a ta.
Noi te-om d-omori.
Nu mă ,d-omorî că eu voi da
Fluieraşu meu.
Nouă nu ne trebe,
Că şi noi avem
Fluier ca ş-al tău"

„Pă munţii

Noi doi suntem d-un neam,
Pă cela trebe omorît.
Mai lăsa-ţi-mă o leacă
Pînă ce oi face o cartye

munceilor
Mereau tri păcurărei
Cu turmele după ei,
Numa unu a strigat:

(Cristelec)

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan

80
trimăt la maica acasă,
Să tragă clspotyle,
Să-mi cînte surorile,

S-o

„Trecu-şi tri păcurărei
Cu oile după ei;
Cei mai mari îs veri primari.,
Cel mai mic îi strinic.
Cei mari că s-au gîndit
Să-l omoare pă cel mic.
Numa el c-aşa o zis:
Voi dacă mi-ţi omorî
Tăt pă mine mă-ngropaţi
1n strunguţa oilor,
ln cărarea fetelor,
ln drumu nevestelor.
V oi dacă mi-ţi îngropa
1n mînuţa de-a dreapta
Puneţi-mi voi trîmbiţa;
1n mînuţa de-a stîngu
. Puneţi-mi voi fluieru;
Cind vîntu va sufla
Trimbiţa va trîmbiţa,
Oile tăte or zdera,
Fluieru or prinde a dzice,

Toşa
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Să tragă tătă ziua,
Să mă cînte şi mama."
(Şieu)

Oile or prinde a dzice:
Dacă-ţi coborî la ţară
Mămuca va întreba
Că mere-oi şi eu ori ba?
Voi spune-ţi mămuchii aşa:
Că eu am rămas p-aproape,
Cu oile cele ştioape.
Că eu am rămas pă jdebe,

Cu oile cele sterpe.
Că mama m-a ogodi,
Cu lumină-n cuieraş,
Pă laiţă cu ceteraş
Şi cu cină caldă în masă
Şi cu apă rece-n vasă.
Atîta m-au ogodit,
Lumina s-au potolit,
Cina-n masă s-o răcit,
Apa-n vasă s-o ncălzit,
Mama o încărunţit,
Pruncu ei n-o mai zi nit".
(Bîrsana)

In Nimăieşti circula povestea fetei care şi-a pierdut oile: ,.A fost
o dată un om bogat şi avea multe oi. El se numea Dod şi avea păcurar
o fată. Intr-o zi veniră nişte tilhari care ii furară oile, ii împuşcară ciinii,
iar pe ea o legară. Ea se rugă să-i dezlege mina stingă să zică la fluier un
cintec. Ei o lăsară. Ea începu:

Doduli, Doduli dat,
Ascultă-mă acum cu drag,
Pă mine mă chiar legară,

Oile mi-le furară,
Tăţi tri cîinii mi-i puşcară,
Numa stînga-mi dezlegară.

Zicind aceste cuvinte, bineînţeles prin fluier, Dod sări in ajutor. Ei trase
gloanţe după el, dar Dod toate gloanţele le prindea şi le arunca îndărăt. Ei se refugiară într-o peşteră din apropiere. Dod se rugă lui
D-zeu să-i trăznească şi D-zeu îl asculta. Peştera se surpă şi-i prăpădi
acolo. De atunci pînă azi se numeşte Peştera Tilharului".

cu
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CONTRIBUTIONS TO THE SHEEP-BREEDING
IN THE NORTH-WEST OF ROMANIA
Summary

The author presents some aspects concerning the sheep-breeding in twentyone villages situated ln the north-west of Romanla during the first decades of the
XXth centuey. After expatiating on the capital ,position held by sheperding within
the traditional occupations of the people inhabiting this area, there follows a presentation of the sheep races bred there as well as of their denominations varying
with age and physical specific features.
Further on the author speaks about sheep's diseases, making reference to
their causes and to the popular means of treatment for each of them.
lt is highly possible to Integrate the sheep-breeding practised in the villages
located in this part of Romania :both lnto the local agricultural sheperdlng type
and alsa into the local agricultural one with the sheepfold in the mountains,
the present study analysing the characteristics of each type. Further on the author
points out some aspects reffering to: the sheepfold formation, the sheepfold staff,
the pastoralconstructions, the sheep grazing and the making of milk produces.
The study is concluded with the presentation of some popular customs and
beliefs connected with sheep-breeding over this area as well as with some variants
of „Mioriţa".

6 -

Blherea 1882
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Din punct de vedere geomorfologic, Munţii Apuseni oferă condiţii
care au dat naştere unei diversităţi de ocupaţii, generînd şi înlesnind
reahzarea unei variate game de creaţii artistice în lemn, ţesături, ceramică, piele, os, metal, care se confruntau la tîrgurile tradiţionale sau la
ele acasă, cu bunurile culturale ale altor centre, îmbogăţindu-se prin acest
contact permanent, continuînd tradiţiile specifice păstrate pînă în zilele
noastre. Ca o notă definitorie, sinteza dintre natură şi om a creat un noian de tradiţii statornicite de generaţii, necesare împlinirii vieţii în toate
ipostazele procesului muncii şi actului cultural. Aşezările ce se înscriu şi
ele chiar pe înălţime ne îndreptăţesc să vorbim despre unul dintre cele
mai populate masive muntoase din ţara noastră, iar ocupaţiile de bază
tradiţionale, ca şi marea diversitate de meşteşuguri, arhitectura caselor,
costumul popular şi toate celelalte manifestări de cultură tradiţională,
cristalizate într-un îndelungat şi unitar proces istoric, atestă vechimea şi
continuitatea unei populaţii înfrăţite cu muntele. In ordinea diversităţii
de ocupaţii şi îndeletniciri pe primul loc stă agricultura practicată cu
tenacitate în solul aluvionar al Crişurilor, în profida unor rezultate nespectaculoase. Peisajul a favorizat în schimb profilarea populaţiei şi pe
creşterea animalelor, practicată în simbioză cu agricultura, fără o specializare şi profilare unică. Păstoritul nu a cunoscut formele spectaculoase
ale transhumanţei, omniprezentă fiind forma pendulaţiei, turmele şi cirezile urcau primăvara la munte şi coborau toamna pe lingă case, deplasîndu-se în ritmuri sezoniere, săptămînale, zilnice şi ocazionale.
Zona Padiş de care ne ocupăm, constituie o unitate geomorfologică
bine conturată în peisajul Munţilor Apuseni, prezentind aspecte din cele
mai variate, cu caractere proprii care o diferenţiază de celelalte zone de
păşunat. Cu o mare întindere, prezintă aspectul unei cimpii de înălţime,
cu un labirint subteran de izvoare, ce poate fi străbătută fără eforturi, accesul în zonă fiind înlesnit de drumul bun, particularităţile microclimatice, expunerea favorabilă razelor soarelui, numărul mare de zile însorite,
prezenţa pe suprafeţe mari a pajiştilor neîmpădurite, belşugul de ierburi,
6*
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compoziţia floristică foarte diversă alcătuind asociaţii suculente cu o distribuţie uniformă, toponimia variată vizînd cele mai mici detalii ale peisajului, dau nota specifică de veche umanizare, făcînd din această zonă un
excelent complex de păstorit.

Din lucrarea, avînd o structură monografică, ne-am propus cu aceste
caracteristici, să redăm doar cîteva din momentele etnografice ale calendarului pastoral, observaţii şi practici imediate ale păstorilor care în perioada mart1e-septembrie trăiesc, observă şi gîndesc sub cerul liber. Pentru alcătuirea acestui repertoriu s-au chestionat 27 de păstori peste 40 de
ani, 12i păstori peste 50 de ani, 8 pînă la 40 de ani, 5 între 20 şi 30 de
ani, 7 femei şi 3 copii. Dintre aceştia Neagra Maria, 46 de ani din Girda,
Marchiş Costea, 64 de ani din Brădet, Vucu Vasile, 52 de ani din Ferice
şi Costan Gheorghe, 31 ani din Bunteşti, au stat cel mai mult în Padiş în
perioada martie-septembrie.
Redăm mai jos elemente de etnoclimă, barometre naturale, după
care se orientează în a se deplasa cit mai departe de adăpostul stabil al
stînei la care se întorc după 1-6 zile:
a. semne de ploaie:
- cînd păsările coboară din copaci, se scaldă în praf şi îşi zbîrlesc
penele;
- cînd păsările se aşează pe gardul stînii cu guşa către răsărit;
- cînd vitele ling pereţii stinii, trunchiurile şi pietrele;
- cind în jurul lunii e un cerc albicios;
- cind mirosurile se răspîndesc cu mai multă putere;
- cînd curcubeul este dublu sau bine colorat;
- cînd împrejurul soarelui, lunii sau stelelor se văd cearcăne albe:
cind tună la prînz;
cînd asudă pereţii stînii;
cînd se văd pe unt picături de apă;
cind flacăra focului e galbenă;
cînd se înmoaie corzile pe opinci sau chimire;
cind cîntă piţigoiul înainte de răsăritul soarelui;
c·nd mănîncă cîinii iarbă;
cind vitele ridică capul sus, trag aer pe nas, îşi ling botul şi picioarele, mănîncă mai mult, se uită spre miazăzi, se culcă pe dreapta şi
se string în jurul stînii;
cînd corbii îşi filfîie aripile mai repede;
cînd coţofana îşi moaie capul în apă;
cind vulturul zboară aproape de păn,înt;
cind plesnesc lemnele în vatră şi aruncă scîntei;
- cind ceaţa miroase a paie arse;
cind se aude de departe zgomotul apei;
cînd se umezesc pietrele;
cînd apusul soarelui e întunecat;
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cînd cerul e roşu dimineaţa;
cind vitele în loc să pască se culcă;
cind funinginea se aprinde şi trosneşte pe fundul oalelor cu
laptc;
cînd cocorii zboară tăcut şi îşi schimbă direcţia;
cînd se umezeşte sarea în solniţa de lemn;
cînd vîlvătaia e galbenă şi se plimbă pe vasul de lapte;
b. semne de vreme frumoasă:
cînd cerul e roşu seara;
- cînd luna e limpede tare;
- cînd soarele răsare limpede dintre nori păstorii zic: soare roşu
şi dimineaţă senină, duc vitele foarte departe de stînă;
- cînd ceaţa face glugă pe sub brazi;
c. semne de frig şi îngheţ:
- cînd păsările se ascund în locuri dosite şi tufişuri;
cînd focul şi cărbunii J>3r mai aprinşi decît de obicei;
cînd picăturile de ploaie de pe frunze cad mai încet decît de
obicei;
cind stelele strălucesc noaptea;
cind păianjenii ţes două sau trei pînze una peste alta noaptea;
cind se face foarte multă ghindă;
cind năpirlesc oile de timpuriu;
cind sint şoareci de munte puţini;
cind blana iepurilor, vulpilor şi lupilor este îndesată şi deasă;
cind brinduşa infloreşte de sus în jos (de la virf spre vale);
cînd cad frunzele îndată ce se vestejesc;
- cind la sfîrşitul toamnei nu putem ţine oile în stină;
- cînd cocorii pleacă în august;
- cind este jir puţin în pădure.
De asemenea, avind în vedere faptul că în perioada martie-septembrie vitele nu coboară în vatra satului, păstorii sint obligaţi să practice
o medicină veterinară pe baza plantelor pe care le găsesc în păşune, deoarece intervenţia medicului veterinar este de ocazie. Astfel, în cazul intoxicării cu ierburi otrăvitoare care se găsesc în procent destul de mare
în asociaţiile ierboase, vitele se umflă, nu mănîncă. In acest caz păstorii
crestează urechea animalului în trei-patru locuri şi se lasă să se scurgă
singele. De asemenea i se dă să bea mult zer în care s-au fiert frunze de
mentă. Pentru dureri de picioare tratamentul este cu fiertură din flori de
fin în care se adaugă piatră vînătă pisată; pentru tăieturi se folos0sc
frunze de nalbă, pentru răni, coada şoricelului, pentru creşterea părului
la cai şi a linii la oi omeag fiert în zer. Pentru rosătură sau descopitare
se foloseşte cenuşă de stejar, iar în cazul febrei aftoase se izolează animalul de restul turmei, iar limba este spălată cu făină de mălai în amestec
cu ceai de podbal şi iederă.
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Din punct de vedere etnografic o importanţă deosebită o prezintă
perioada păşunatului de vară care mai păstrează elemente de cultură materială ca sisteme simple de ocrotire şi pază a animalelor, parte din instrumentarul păstoresc adecvat, adăposturi temporare sau mutătoare, citeva
din sistemele diverse de repartizare şi preparare a produselor lactate
etc. Din instrumentarul tradiţional al stînei păstorii mai sus amintiţi
mai confecţionează şi folosesc obiecte din lemn: căuce, sărăriţe, pleasă
de cuţite, cutii de oglinzi, jucării-pocnitoare, buciume, fluiere, de asemenea sortează lemn pentru şindrilă şi diferite vase pe care le valorifică
cu ocazia tîrgurilor tradiţionale.
ln concluzie, chiar dacă transformările înnoitoare au cuprins toate
zonele Munţilor Apuseni, generoşi prin pitoresc şi frumuseţe, ei constituie o veritabilă vatră de cultură şi civilizaţie, relevînd contribuţia populaţiei de aici la patrimoniul culturii populare tradiţionale care este mai
atent cercetat şi valorificat. Scenariul manifestărilor de viaţă materială
şi artistică desfăşurate în zonă le conferă atributul de vatră etnografică,
complex casnic, complex economic, complex de viaţă, mai viu <lecit o
cîmpie.
Compoziţia floristică actuală a păşunilor din Padiş s-a schimbat mult
în ultimii 50 de ani, înmulţindu-se plantele otrăvitoare. Adăposturile nu
sint toate funcţionale, păstorii nu sînt stabili în practicarea ocupaţiei, repertoriul creaţiei artistice şi folclorice păstoreşti este cunoscut încă doar
de păstorii ce au depăşit 50 de ani, care le mai practică în conexiunile
lor, aceiaşi păstori practicind şi magia pastorală sau medicina veterinară,
fără intervenţia medicului. Ierarhia în rîndul păstorilor este respectată
doar în trei sate: Roşia, Ferice, Budureasa, unde aceleaşi persoane îşi
păstrează funcţiile în desfăşurarea obiceiurilor calendaristice păstoreşti
de peste an, atît la munte cit şi în sat.
Despre lumea Munţilor Apuseni s-a scris mult, există aici însă ceva
mai durabil decît cuvîntul scris, acele creaţii ce stau sub puterea legii
nescrise, aşa cum le întîlnim în tradiţiile de aici, în datini, în lucrul fă
cut în lemn, în denumirile locale şi a oamenilor, în costumele sau graiul
de care trebuie să ţină cont oricine încearcă să decodifice alfabetul artei
populare.
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Resume

L'ocuvre prescnte quelques aspects ethnographiques de la vie pastorale, c'est
dire la periode mars-septembrie, des bergers de la region Padiş des Carpates Occidentaux. L'oeuvre fait partie d'une monographie sur la culture et la civilisation des Carpates Occidentaux, probleme qui constitue la preoccupation des
specialistes.
De meme on a presente dans l'oeuvre des aspects sur le climat observe par Ies
bergers de cette region et sur quelques possibilites de guerir Ies maladies des
animaux a l'aide des plantes medicinales pendant la periode passee par Ies bergers
sur les montagnes. Pendant cette periode de leur vie ils passent leur temps a travailler en bois ou en pierre toutes sortes d'objets necessalres dans leur vie doJnestique.
L'oeuvre sera continuee par d'autres apects monographiques sur la vie de ces
gcns qui dedient leur vie a l'elevage des anirnaux.
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DIN TRECUTUL SERICICULTURII IN BIHOR
VERONICA COV ACI

Ţara noastră, datorită condiţiilor pedoclimatice
favorabile pentru
aclimatizarea şi extinderea sericiculturii, se situează intre acele ţări europene care au tradiţii în creşterea viermilor de mătase. Acest lucru este
confirmat de maramele şi iile ţesute din borangic, care au cîştigat o •binemeritată faimă şi peste graniţele ţării, fiind cunoscute aceste produse
ale culturii populare tradiţionale române pe toate meridianele globului.
Creşterea viermilor de mătase este o îndeletnicire mai puţin studiată sub raport etnografic 1 • Ea a fost practicată în trecut, îndeosebi în
regiunile de la sud de Carpaţi - Muntenia şi Oltenia, unde această îndeletnicire umană a avut o semnificaţie etnografică mai pregnantă, firele de
mătase avînd o intrebuinţare largă şi la confecţionarea unor piese de port
popular. In Moldova şi în Transilvania, de asemenea, locuitorii se ocupau
cu creşterea viermilor de mătase. In părţile Transilvaniei folosirea mă
tăsii pentru nevoile industriei casnice a fost un fenomen mai izolat. Aici,
gogoşile de mătase, în mare parte, au fost achiziţionate de la producători
şi prelucrate în manufacturile şi ţesătoriile de mătase de tip industrial.
In prezent, sericicultura se realizează în toate zonele ţării în fermele
sericicole şi într-o mică măsură în sistemul de creştere .de tip gospodă
resc, la domiciliul membrilor cooperatori, în gospodăriile populaţiei şi ca
practică productivă în şcoli. Pînă nu demult însă ea a fost bazată exclusiv pe mica gospodărie ţărănească, practicîndu-se ca o îndeletnicire complc>mentară la ocupaţiile de bază tradiţionale ale poporului român. In
acest context, această îndeletnicire, alături de celelalte ocupaţii secundare, cum sînt vînătoarea, pescuitul, albinăritul, care au fost practicate
de-a lungul secolelor în strînsă conexiune cu agricultura şi creşterea animalelor, a contribuit la realizarea de diverse bunuri de consum în economia ţărănească, care să satisfacă cerinţele proprii ale producătorilor şi
totodată să constituie un surplus pentru piaţă 2 •
1
Ion Vlădu\iu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 315-316
" Ibidem. p. 192-193, 342-343
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Extragerea firelor de mătase din gogoşi a fost descoperită în China
de aproximativ 5 OOO de ani şi timp îndelungat tehnologia fabricării miităsii naturale a fost ţinută în mare secret de către chinezi.
ln Europa, aclimatizarea viermilor de mătase şi răspîndirea sericiculturii va avea loc mult mai tîrziu 3 • Aşa cum menţionează şi marele cărtu
rar român Gheorghe Şincai în lucrarea sa „Povăţuire către C'conomia de
cîmp pentru folosul şcoalelor româneşti", tipărită la Buda în anul 1806
" ... gîndacii cei ce fac mă tasa sînt un fcliu de omide, care s-au adus în
Europa pre vremea împăratului Iustinian prin nişte monaci. Gîndacii
aceştia de pe lingă Ţarigrad după aceia s-au prăsit în Italia, Spania, Galia, în Ţara Nemţească şi în Ţara Ungurească ... " 4
In ţara noastră, utilizarea firelor de mătase este atestată din secolele XI-XII, prin descoperirile arheologice de la Garvăn, care au scos la
iveală, în legătură cu prelucrarea fibrelor textile, că pe lingă cînepă, in
şi lină se prelucra în această perioadă şi mătasea 5 • Este însă mai puţin
probabil că la vremea respectivă a fost deja cunoscută de strămoşii noş
tri şi tehnica creşterii viermilor de mătase. Mai verosimil pare că ţesă
turile de mătase au fost la început produse de import, fiind aduse din
marile ateliere din Constantinopol sau din Italia, deoarece ţesăturile fine
de mătase apar atestate documentar destul de tîrziu în foile de zestre
(sec. XVIII-lea) 6 •
·
In Transilvania şi Banat, sericicultura, ca ramură agricolă, a luat un
deosebit avînt pe la mijlocul secolului al XVIII-lea ca urmare a măsu
rilor de orientare economică nouă, iniţiate de Curtea de la Viena, de încurajare a sectoarelor productive, de mărire a producţiei agricole şi industriale. In ansamblul acestor linii de dezvoltare, prin ordinele împără
tesei Maria Tereza din anii 1764-65, au fost impuse autorităţilor de stat
din imperiul habsburgic, plantarea de duzi pe marginile drumurilor şi
pe locurile publice în vederea constituirii unei baze furajere necesare
creşterii

viermilor de mătase 7 •
Primele atestări documentare privind interesul manifestat pentru
sericicultură în părţile Bihorului datează din anul 1753. Se află în păs
trarea Filialei Arhivelor Statului jud. Bihor o scrisoare, redactată ci in
acest an de un autor neidentificat, în care se face o propagandă pentru
această îndeletnicire cu scopul de a se studia posibilităţile de extindere a
culturii duzilor, în mod deosebit fiind amintite părţile Sălajului (n.n. autorul era probabil originar din aceste locuri), în vederea introducerii şi practicării sericiculturii în gospodăriile ţărănimii de la sate. In cele cîteva rîn3

Enciclopedia României, voi. III, p. 535-536
Gheorghe Şincai, Povăţuire către economia de cimp, Buda, 1806, p. 209
Valer Butură, Etnografia poporului român, 1978, p. 288; I. Barnea, Noi contribuţii la cunoaşterea ţesutului în aşezarea de la Garvăn (sec. X-XII), în Studii
şi cercetări în istoria veche, XII, nr. 2, 1961, p. 310
6
Valer Butură, op. cit., p. 303
1 Enciclopedia României, vol. 111, p. 536
4

5
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duri scrfsoarea ne furnizează informaţii preţioase în această direcţie.
Aflăm astfel, că tocmai în această perioadă se depun eforturi susţinute în
Anglia şi în Brandenburg, în vederea încurajării producţiei de gogoşi de
mătase, cu toate că nu sînt zonele cele mai favorabile acestei ocupaţii,
pămîntul fiind restrîns, iar populaţia care să se ocupe cu această îndeletnicire mult redusă, deoarece majoritatea ei putea fi absorbită în industrie.
Ceea ce însă determina interesul deosebit, în toate ţările Europei, faţă
ele producţia de mătase, era preţul vînzării articolelor de mătase tot mai
ridicat pe piaţa mondială. 1n aceste împrejurări, autorul sesizează avantajele unei astfel de ocupaţii în condiţiile geografico-economice ale Transilvaniei şi insistă pentru promovarea ei în toate regiunile propice culturii
dudului. Totodată recomandă cultura duzilor albi, care au calităţi superioare pentru hrana viermilor de mătase şi procurarea seminţei de viermi
de mătase din Italia, care este de cea mai bună calitate şi gogoşile obţi
nute din aceasta se pot comercializa la cel mai ridicat preţ, adică 10 taleri
ele- o libră de gogoşi de mătase 8 •
După cum se remarcă, interesul şi strădania manifestată de învăţaţii
nemii pentru răspîndirea sericiculturii în Transilvania au precedat dispoziţiile date la mijlocul secolului al XVIII-iea de către autorităţile imperiului habsburgic în vederea promovării acestei ramuri a economiei. şi
au constituit baza întemeierii unei ocupaţii a ţărănimii care să contribuie
la ridicarea economico-socială a marii mase din lumea satelor.
În urma măsurilor luate de stat şi a receptivităţii de care a dat dovadă populaţia din Bihor, sericicultura a cunoscut un avînt deosebit la
cumpăna secolelor al XVIII-iea şi al XIX-lea şi a devenit un sector agricol care a constituit în anumite perioade o sursă importantă de venit
pentru numeroase familii sărace din comitat.
Acest sector s-a putut dezvolta mai cu seamă în acele zone ale comitatului unde nu erau mulţi meşteşugari specializaţi pe anumite meşteşu
guri ţărăneşti şi astfel locuitorii au devenit cointeresaţi în practicarea
sericiculturii propagate de stat pentru a se putea obţine ciştiguri băneşti
şi pe această cale. Bihorul a fost un spaţiu puternic marcat, sub raport
etnografic, de sate specializate în diferite meşteşuguri 9 - olărit, fierărit,
cărbunărit, sumănărit, cojocărit, lemnărit, vărărit şi cioplit în marmură şi
piatră care nu se ocupau în mod intensiv cu creşterea viermilor de
mătase. Ocazional dacă se ocupau erau antrenate numai femeile şi copiii.
Bărbaţii, în general, erau preocupaţi tot timpul cu diferite meşteşuguri
tradiţionale, care solicitau efort fizic deosebit şi o specializare în ramura
respectivă. în această situaţie, majoritatea localităţilor în care se practica
sericicultura, erau din zonele de şes şi de deal, unde s-a creat o bază
8

Arh. St. Bihor, fond Ugray-Bolonyi, dosar 38, p. 2.
Ion Vlăduţiu, op. cit. p. 343; Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare
din Bihor, Bucureşti, 1977, p. 108-141; Aurel Chiriac Feronerie popularii din Bihor,
Oradea, 1978, p_ 8
9

https://biblioteca-digitala.ro

Veronica Covaci

92

-l

--------------------------------

furajeră,

prin plantări de duzi şi în lunile aprilie-iunie, cînd era repausul între cele două munci agricole capitale, semănatul şi secerişul, se
putea îndeletnici şi cu munci secundare.
In urma măsurilor intreprinse de Ia mijlocul secolului al XVIII-ka
în comitatul Bihor, zonă favorabilă culturii dudului, s-a creat, alături, de
alte zone ale ţării, o bază furajeră masivă pentru creşterea viermilor ele
mătase. In acest scop au fost desfăşurate ample acţiuni în vederea plantării de duzi atît pe suprafeţe compacte, în grădinile de duzi, cit şi pe
marginile drumurilor şi pe lingă gospodăriile ţărăneşti. Se consemnC'ază
în documente că într-un singur an de la sfîrşitul secolului al XVIII-IC'a
(1781) s-au plantat în plasa Sarret 10 623 buc. puieţi de duzi din care s-au
prins 7 720 buc. Cantitativ, cele mai multe plantări s-au executat la
această dată în localităţile Săcueni, Marghita, Sălacea şi Diosig 10 . Lucră
rile de plantaţii s-au continuat şi în următorii ani şi au cuprins toate
plăşile comitatului. După cum se relata într-un act din anul 1804 exista
Ia începutul secolului al XIX-iea o bază furajeră solidă pentru cultura
viermilor de mătase 11 • Fondul acesta pe urmă a fost mereu reîmprospă
tat cu noi plantări. In acest sens, statisticile vremii ne furnizează urmă
toarele date. Numai în perioada anilor 1880-1909 au fost plantaţi pe locurile publice şi pe marginea drumurilor şi străzilor un număr de
5 678 979 buc. puieţi de duzi (fragi) 12 •
Interesul deosebit care se manifesta faţă de această ramură a economiei rezultă şi din statutele comitatului elaborate în anul 1783 13 , care
acorda un capitol întreg culturii viermilor dP m:Hase. Se prevedea între
altele obligaţia juzilor de a· raporta anual cantitatea de duzi semănaţi în
grădini, pe marginea drumurilor şi pe locurile publice. Totodată autorităţile de stat aveau obligaţia să urmărească îndeaproape răspindirea culturii viermilor de mătase acolo unde procurarea hranei şi asigurarea condiţiilor de creştere erau mai favorabile. In vederea coordonării acestui
sector de activitate a fost numit un inspector al mătăsii pe comitat, care
elabora instrucţiuni pentru juzi şi controla producţia de mătas,•. La
această dată se prevedea deja obligaţia producătorilor de a valorifica întreaga producţie de gogoşi la manufactura de mătase din Oradea, care a
luat fiinţă în anul 1779, la început ca o simplă depănătorie, iar pe urmă
funcţionînd ca o manufactură completă de mătase, fiind puse în anul l un
bazele unei ţesătorii din iniţiativa unei societăţi particulare, condusă ele
:o Arh. St. Bihor, fond PTefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 610. f. 207Localităţile în care s-au plantat duzi in acest an erau: Roşiori, Diosig. Otomani, Şilindru, Cheşercu, Pişcolt, Şimian, Tirguşor, Sălacca, Pocluşa de Barcc"1u,
Marghita, Mişca, Cheţ, Valea lui Mihai, Tăuteu, Săcueni, Nagyleta (RPU) şi Bag·1-

208.

mer (RPU)
11
12

13

Ibidem, p. 209
Idem, fond PTimăTia oraşului Salonta, dosar 115, act. nr. 117
Idem, fond PrefectuTa judeţului BihoT, inv. 41, dosar, 5, f. 17
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Ludovic Rhedey 14 . Pină la înfiinţarea ţesătoriei, producţia de gogoşi de
mătase realizată în comitat era în medie de aproximativ 3 OOO de libre 15
anual şi se comercializa la Buda. După această dată însă va creşte în mod
simţitor producţia sericicolă, ajungîndu-se la 10 OOO de libre de gogoşi de
mătase în anul 1803, din care era reţinută pentru reproducere 120 librc,
iar restul cantităţii a fost prelucrată în întregime Ia manufactură, obţinîndu-se o producţie de 755 libre de mătase pură 16 .
Ponderea producţiei de gogoşi, care se prelucra în manufactura de
la Oradea, era provenită de la producătorii particulari şi numai o mică
parte se realiza în grădinile de duzi administrate de manufactură. Spre
exemplu în anul 1791, au fost antrenate în creşterea viermilor de mătase
aproximativ 800 de familii, o gospodărie valorificînd în medie 20 libre
de gogoşi din care realiza un venit de cca. 10 florinili. Din analiza listei
nominale a gospodăriilor, care au vîndut în acest an gogoşi de mătase
la manufactură, rezultă că majoritatea localităţilor care se ocupau cu
creşterea viermilor de mătase sînt situate în zonele de şes ale comitatului, în jurul Oradiei şi în partea de sud-vest şi nord-vest a comitatului.
Pe cursul superior al Crişului Negru se ocupau cu sericicultura numai
localităţile Beiuş, Nimăieşti, Grădinari şi Remetea, iar pe cursul superior al Crişului Repede nici o localitate nu era reprezentată în listă, Tileagdul fiind ultima localitate menţionată pe această rută. S-a putut remarca bine că satele cu meşteşugari specializaţi din spaţiul acesta nu
se îndeletniceau cu creşterea viermilor de mătase. Desigur, nici după
această dată nu toate localităţile erau reprezentate în egală măsură în
această activitate productivă. După cum se relata, într-un raport al inspectoratului mătăsii din anul 1803, producţia sericicolă era realizată într-o proporţie de 3/4 din plasa Sarret şi numai un sfert din celelalte 4
plăşi la un loc. Acest decalaj nu se datora însă după afirmaţiile inspectorului - lipsei de duzi, ci mai degrabă dezinteresului manifestat, la
vremea respectivă, din partea autorităţilor locale faţă de problema culturii viermilor de mătase. Odată cu aceste constatări formulează şi mă
suri care ar putea să influenţeze în mod pozitiv activitatea sericicolă. In
acest sens, preconiza obligaţia organelor locale de a sprijini pe micul crescător, de a organiza instruirea copiilor, care să participe efectiv la aceas11
I. Şuta şi A. Ilea, O manufactură ele mătase
lului al XVJII-lea, în Crisia, Oradea, 1971, p. 73-79

orădeană

ele la

sfirşitul

seco-

Una Jibră = 0,56 kg.
Arh. St. Bihor, fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 610. f. 209
17 Ibidem, f. 225-232. Dintre localităţile [n care se ocupau cu creşterea viermilor de mătase în anul 1791 le înşirăm numai pe acelea care sînt astăzi în judeţul Bihor. Acestea sint in ordine alfabetică: Aleşd, Apateu, Batăr, Beiuş, Riharia, Buduslău. Cadea, Cauaceu, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Cheşereu, Chişirid. Ciocaia, Ciumeghiu, Cristur, Cociuba, Diosig, Episcopia Bihorului, Ginta, Grădinari,
Hidişelul de jos, Homorog, Ianoşda, Ineu, Leş, Miersig, Nojorid, Nimăieşti, Niuved,
Oradea, Parhida, Fetid, Remetea, Roşiori, Santău-Mare, Sălard, Sărand, Sînmartin, Sinnicolau Român, Sîntandrei, Sintion, Sititelec, Şauaieu, Şelind, Şinteu, Tarcea, Tăuteu, Tileagd, Tulea şi_ Vaida.
1

"

16
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tă îndeletnicire şi de a asigura în toate satele
încăperi largi şi aerisite, prevăzute cu rafturi

bihorene amenajarea unor
pentru creşterea viermilor
de mătase 18 • Asemenea măsuri puse în practică aveau menirea să contribuie la creşterea producţiei sericicole şi totodată la cointeresarea populaţiei într-un sector care, fără prea mari investiţii, aducea un beneficiu
economiei rurale.
In direcţia stimulării iniţiativelor şi a interesului pentru creşterea
viermilor de mătase un rol deosebit l-a avut răspîndirea cunoştinţelor ştiin
ţifice în rîndurile poporului. Aici se cuvine a fi amintită contribuţia deosebită a marelui cărturar Gheorghe Şincai, prin elaborarea lucrării sale
,,Povăţuire către economia de cimp ... '119 , care reprezintă o operă caracteristică iluminismului românesc transilvănean, adresată după mărturisi
rea autorului atît şcolilor rurale din imperiul habsburgic cit şi românilor
locuitori ai celorlalte provincii româneşti. Prin acest manual, Şincai pune
la îndemîna învăţătorilor şi a elevilor o serie de date cu caracter agrotehnic preluate fie din modele străine, fie din experienţa sa propie sau
din generalizarea practicilor tradiţionale, pe care el le consideră pozitive.
In felul acesta el doreşte să contribuie la propăşirea materială şi spirituală a ţăranului român, la realizarea idealului iluminist al ridicării economico-sociale a românilor din Transilvania şi Ungaria, ca obiectiv esenţial, subordonat emancipării naţionale 20 •
Lucrarea aceasta este împărţită în şapte capitole din care ultimul
tratează problematica noastră, avînd ca titlu Despre goangele cele de
folos oamenilor (albinele şi viermii de mătase). Problemele cuprinse în
acest capitol se referă la foloasele pP C'arP lP adu<' ,VÎPrmii de mătase, pră
şitul frăgarilor şi întreţinerea lor, tehnica creşterii viermilor de mătase,
perioadele evoluţiei larvare şi îngogoşarea, inventarul necesar pentru
creşterea lor, obţinerea seminţei "şi dăunătorii.
Inventarul care se recomandă pentru creşterea viermilor de mătase
era simplu, se putea uşor confecţiona şi nu cerea vreo cheltuială mai deosebită. In prima fază a creşterii, erau necesare mese sau scînduri pe care
se întindeau hîrtii pentru aşternut. Aşternutul trebuia schimbat des. In
acest scop, se aşezau pe deasupra viermilor de mătase frunze proaspete şi
după ce se urcau viermii pe aceste frunze, unul cite unul, se aşezau pe altă
hirtie, iar hîrtia cea veche se distrugea. După al doilea somn al viermilor se confecţionau „paturi" pe care se aşezau viermii, deoarece pe hîrtie nu pot creşte. Aceste paturi se executau în formă de rafturi. ,,Paturile acestea se pot face sau în forma scărilor cu fuştei atita de lungi cit
IR
19

Ibidem, f. 207-208.

Exemplarul ,cercetat de noi se află în posesia bibliotecii Episcopiei ortodoxe Oradea; vezi şi lucrarea lui Barbu Ştefănescu, Date de interes etnografic în
lucrarea lui Gheorghe Şincai „Povăţuire cătră economia de cîmp", în Biharea,
VIII, Oradea, 1979-1980, p. 7-46
20 Ioan Lungu, Şcoala Ardeleană, Bucureşti, 1978, p. 47; Barbu Ştefăne&t:u,
op. cit., p. 7
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este lăţimea unei mese în două leaţe sfredelite, băgaţi şi foarte des ţesute
sau îngrădiţi cu papură; sau iarăşi în forma scărilor, ci acoperite cu rogojină (jitie) sau căptuşite cu scînduri neted jiluite. Măcar cum se vor face
dară aşa trebuie orînduite şi întocmite păturile peste olaltă cit să aibă
între sine loc unde să se împlînte nuiele de mesteacăn, de vişin de cei
sălbatici sau de mături de cele albe de grădină să se gujbească şi să se
facă nişte jumătăţi de cercuri, sub care jumătăţi de cercuri apoi dă de
mîncat gîndacilor celor mai copţi" 21 • Astfel de inventar va fi folosit
aproape exclusiv pînă în zilele noastre în tehnologia creşterii viermilor
de mătase. Numai în condiţiile actuale ale producţiei sericicole în ferme
specializate s-au introdus instalaţii moderne, dar micul crescător pe mai
departe foloseşte şi astăzi inventarul tradiţional.
în acest manual alături de descrierea metodelor care să fie folosite
în tehnologia creşterii viermilor de mătase se popularizează această îndeletnicire cu scopul de a fi îmbrăţişată de uri număr tot mai mare de
ţărani. Ideea este formulată de Şincai în felul următor: ,,Folosul lor este
mătasa din care se face tot felul de haine. Nici este greu a prăsi, ţinea,
spori şi griji gîndacii aceştia, pentru că grija lor nu se poartă îndelung
şi se poate purta de fieşte cine, încă şi de cei ce nu sînt harnici de a
lucra altceva, precum sînt bătrînii şi pruncii. Cheltuială mare pe <linşii
încă nu se face şi folos se dobîndeşte foarte bun, pentru că poate dobîndi în vreme mai scurtă de 2 luni treizeci de forinţi şi mai mulţi la
mătasă".

Bihorul dispunînd de condiţii prielnice dezvoltării sericiculturii, ea a
putut să devină de la începuturile sale o ramură rentabilă a agriculturii
cu toate greutăţile şi piedicile inevitabile intervenite pe parcurs. Perioadele de criză datorate scăderii preţului de achiziţii pe piaţa mondială din
anii 1840-1850 şi a degradării speciei din cauza epizotiilor (1860) au avut
o influenţă negativă asupra producţiei de gogoşi de mătase.
In urma unor măsuri prganizatorice adecvate şi sistematice de la
sfîrşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea sericicultura din nou a devenit prosperă. A fost reînfiinţat in anul 1880 inspectoratul general de sericicultură şi s-a deschis o staţiune sericicolă pentru
producerea seminţei. Au fost create totodată centre de achiziţii în fiecare
comitat. Toate aceste măsuri au influenţat în mod favorabil şi în Bihor
producţia de mătasă şi ca urmare numărul familiilor care au fost angajate în această activitate s-a ridicat de la 6 în anul 1881 la 305, în anul
1905, iar producţia de gogoşi în acelaşi interval ,de timp de la 43 kg la
2 171 kg. De la reînfiinţarea inspectoratului şi pînă în anul 1905 numai în
plasa Salonta cîştigul total realizat de populaţie se ridica la 10 125 coroane. De asemenea, din datele oferite de un raport întocmit în anul 1905
rezultă că în Bihor de la începuturile sericiculturii şi pînă la aceea dată
s-a realizat o producţie de 20 mii kg de gogoşi de mătase, situîndu-se ast21

Gheorghe

Şincai,

op. cit., p. 214-215, 219
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fel între primele 22 de comitate cu rezultate bune în acest sector de activi ta te 22 •
• Cu creşterea viermilor de mătase se ocupau în special femeile şi copiii. S-a introdus devreme în şcoli instruirea copiilor în această îndeletnicire, iar întreţinerea şcolilor de pomi, în care se creşteau duzii necesari pentru hrana viermilor de mătase, era practică productivă în şcolile
elementare şi de repetiţiune. Programa de învăţămînt, spre exemplu, pe
anul 1898, prevedea pentru clasele a V-a şi a VI-a cit şi pentru şcolile de
repetiţiune studiul pomiculturii. In această direcţie toamna se realiza colectarea şi pregătirea pentru semănat a seminţelor, pregătirea terenului,
iarna executau. rigolarea şi gunoirea pămîntului, curăţirea şi îngrijirea
pomilor, iar vara executau săditul, curăţitul şi altoitul. Pentru şcolile de
repetiţiune pe lingă aceste cunoştinţe se prevedea însuşirea tehnologiei
.,prăşirii frăgarilor mai ales pentru viermii de mătase" 23 •
Sericicultura, în condiţiile în care fără prea mult efort fizic şi cu
un inventar simplu putea să fie executată într-o perioadă de timp scurt,
concomitent cu ocupaţiile de bază tradiţionale ale poporului nostru, a
însemnat vreme îndelungată o sursă de cîştig în plus pentru ţărănimea
săracă din Bihor.
Astăzi, în contextul dezvoltării tuturor sectoarelor economiei noastre naţionale sericiculturii îi revine un Ioc important. S-au creat şi acestui sector forme moderne de organizare bazate pe mecanizarea şi automatizarea lucrărilor, pe specializarea şi concentrarea producţiei în ferme
sericicole. La aceste realizări din zilele noastre au contribuit tradiţiile
înaintaşilor noştri, strădaniile lor şi munca depusă pe parcursul a trei
secole în făurirea culturii materiale din acest domeniu productiv.

DU PASSE DE LA SERICICULTURE EN BIHOR
Resume

La sericiculture est une occupation complementaire a celles de base traditionnelles du peuple roumain. Elle a ete peu etudiee jusqu'a lpresent sous rapport
ethnographique. Notre travail, fonde sur des documents d'archive, presente les dcbuts de la scrieiculture en Bihor chez les paysans des villages et analyse Ies resultats obtenus ă la suite de cette activite productive. On met en evidence qu'on a
manifeste, vis-a-vis de la sericiculture, un interet plus grand 'Clans Ies zones ou ii
n'y avait pas Ide villages a artisans specialises dans divers metiers artisanaux.
On presente, entre autres, l'inventaire traditionnel utilise dans l'elevage des
vers â soie decrit dans le livre du grand erudit Gheorghe Sincai, intitule Conseil
vers l'economie du champ, imprime a Buda en 11806.
22

Arh. St. Bihor, fond Prefectura

judeţului Bihor,

inv. 23, act nr. 479/1903,

f. 7-8
23

Idem, fond Protopopiatul ortodox

Beiuş,

dosar 2/1898, act. nr. 201
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PARŢILOR COMPONENTE ALE CONSTRUCŢIILOR
ŢARANEŞTI DE LEMN DIN BAZINUL MIJLOCIU

AL

CRIŞULUI
DUMITRU

NEGRU

COLŢEA

Dintre multiplele nevoi materiale ale omului cele pentru care luptă
necurmat să-şi ferească familia de „grija zilei de mîine" sînt: nevoia de
hrană, nevoia de îmbrăcăminte şi nevoia de adăpost.
Vom stărui în cele ce urmează asupra nevoii de adăpost, asupra casei de locuit şi a gospodăriei ţărăneşti vechi, deoarece ea a •:idăpostit şi
strins laolaltă familia şi nu rareori grupul.
Veac după veac satul românesc tradiţional a fost alcătuit din gospodării construite din lemn cu o anumită arhitectură, iar crrntorii lui au
fost meşterii satului care au deprins meşteşugul de la înaintaşii lor în
procesul necurmat al muncii. În acest proces al creaţiei a luat naştere şi
limbajul tehnic necesar comunicării de idei, limooj îmbogăţit mereu de
experienţă şi inovaţii pe care l-au transmis de la o generaţie la alta pînă
în zilele noastre.
În vîrtejul marilor prefaceri tehnice prin care trece şi satul contemporan, casele de lemn şi toate construcţiile de tip vechi dispar şi odată
cu ele şi terminologia uzuală. Este firesc ca odată cu dispariţia unui stil
arhitectural vechi de secole sau milenii, care a generat o serie de practici
şi credinţe rituale în viaţa ţărănească a satului tradiţional să dispară
şi ele.
Observaţiile prezentate se opresc la tipologia construcţiilor ţărăneşti
din golful Şoimi-Tinca, de pe valea mijlocie a Crişului Negru şi la termenii tehnici populari din această zonă.
Privită din centru, de la Petid, depresiunea pare un uriiaş amfiteatru
antic, aproape circular, de o rară măreţie. La sud-est se înalţă ca un zid
de cetate spinările de granit ale Codrului-Moma, din care se desprind
spre vC'st, pe ambele maluri ale Crişului Negru două lanţuri de dealuri
care coboară domol pînă se sting în şesul larg, lingă Tinca şi Belfir. În
acest amfiteatru natural, au răsărit din veacuri puzderie de sate româneşti.

De la Şoimi în jos, pe dreapta riului, looolităţile se ţin de mină, înunele după altele ca mărgelele pe aţă; dimpotrivă, localităţile din
stînga se depărtează de apă, fug de lunca joasă şi se ascund la poale de
şirate

7 ::..; Blharea 1982

https://biblioteca-digitala.ro

Dumitru

98

Colţea

2

păduri sau se caţără pe coastele munceielor şi pe sub dealuri. Numai trei
cuibărit pe luncă: Cociuba, Cheşa şi Petid.
Datorită strînsei unităţi geografice, economice şi social-politice, acest
grup de şaisprezece sate forma cîndva cunoscutele pertinenţe valahe, cu

s-au

craii lor la Suplac şi Cărăsău. Nu este oozul să se
ce le atestă vechimea milenară, dar este necesar a

stăruie asupra istoriei
arăta că ele au urmat
aceeaşi evoluţie etnografică, folclorică şi social-politică sau economică.
Convieţuind în timp pe un teritoriu restrîns, cunoscîndu-se şi înrudindu-se prin căsătorii, s-a cristalizat aceeaşi structură psihică a oamenilor, acelaşi port, credinţe şi obiceiuri, aceleaşi îndeletniciri, acelaş grai
şi năzuinţe. Ocupaţiile lor de bază au fost cele tradiţionale: agricultura,
păstoritul, pomicultura şi tăiatul lemnelor din păduri. Ocupaţiile Ic-au
determinat iniţial şi tipul aşezărilor în majoritatea de tip răsfirat pînă
la comasările legiferate la sfirşitul secolului al XVHI-lea de Imperiul
habsburgic. Vetrele satelor erau pînă atunci cit întreaga moşie, avîndu-şi
nucleul în grupul mai numeros de gospodării, unde se afla fîntîna sau
rîul; încolo case izolate sau grupuri de 3-5, prin luminişuri de pădure
seculară.

In anii următori, de după 1722 cinel s-a hotărît „tragerea satelor la
linie" 1 locuinţele ţărăneşti de aici au fost dizlocate şi aşezate pe vetrele
actuale, în sate de tip adunat. Au rămas pe vetrele vechi două sate: Dumbrăviţa de Codru şi Hodişelul2. Arhitectura noilor construcţii a rămas
însă cea veche, cu prea puţine modificări pînă spre sfîrşitul secolului al
XIX-lea: construcţia de bîrne cu acoperiş ţuguiat şi învelit cu şindrilă
seu paie. Pe măsură ce elementele capitaliste pătrund în viaţa ţărănească
puterea economică a unor ţărani creşte şi odată cu aceasta survin modificări în structura gospodăriilor lor. Schimbarea arhitecturii caselor ţără
neşti din zona Şoimi-Tinca devine generală între cele două războaie
mondiale. După desăvîrşirea unităţii naţionale, la 1 decembrie 1918,
creşte nivelul cultural al maselor, creşte puterea economică şi odată cu
ele răsare un nou tip de casă ţărănească.
Se poate afirma că pe parcursul a şase decenii ce s-au scurs de la
1920 încoace, satele româneşti de pe valea mijlocie a Crişului Negru s-au
transformat, din punctul dP VPdPre al organizar11 gospodi'iriei, ni' trf'i
ori. In acest răstimp s-au putut vedea trei tipuri de gospodărie ţără
nească:

a)
b)
c)

gospodăria deschisă, tradiţională;
gospodăria cu curte dublă;

gospodăria

cu curte

închisă şi

curte

semiînchisă 3 •

1 Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Editura SportTurism, Bucureşti, 1977, p. 23-24
2
Ibidem, p. 19; V. Maxim, I. Godea, Consideraţii istorice şi demografice privind tipologia aşezărilor rurale din nord-vestul României, în Biharea, II, Oradea,
1975, p. 17
3
I.Godea, op. cit., p. 56-59
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s-a amintit mai sus a fost domimondial.
In jurul unui ocol larg erau amplasate casa, poiata, colniţa şi coteţul,
în corpuri separate. Intreaga gospodărie era împrejmuită cu gard din nuiele de carpen, sticşinit şi acoperit cu paie.
Casa de locuit era aşezată în fundul curţii, departe de uliţă, cu faţa la
drum; grajdul era perpendicular pe direcţia uliţei; în faţa acestuia era
colniţa pentru car şi cuptorul de pîine, alăturea colniţa pentru tăiat lemne.
Grămada de lemne de foc sta afară să le usuce vîntul. In unele gospodării
înstărite se mai afla şi bucătăria de vară, numită cuptorişte, în care se
clădea cuptorul de pîine şi se amplasa rîşniţa. Din curte lipseşte fîntina.
Alimentarea cu apă se făcea de la fîntina cu cumpănă o satului.
Intrarea cu carul se făcea pe poarta mare, făcută din leasă, portiţa
era din scindură de fag, cu cheie de lemn. Trecerea spre vecin, se fă
cea mai des peste pîrleaz. Spre începutul secolului al XX-lea, apar acoperişuri de case cu ţiglă-solzi.
b) Gospodăria cu curte dublă ia naştere în sinul vechilor gospodării
şi devine dominantă intre 1920-1960. Este cu totul deosebită de casa bă
trînească. Are două curţi: ocolul şi aria.
Gardul de nuiele dispare la
stradă, luîndu-i locul gardul de scindură, la început dispuse orizontal între stilpi de lemn, apoi vertical, prinse pe stinghii de legătură numite
rigle. Apar porţile de scindură cu acoperiş mobil, şindrilit, sprijinit pe
stîlpi masivi de stejar sculptat în rozete.
Casa de locuit se mută perpendicular şi aproape de uliţă, grajdul îi
ia locul, deci paralel cu strada, în fundul ocolului. Cuptoriştea în faţa casei, paralel cu uliţa se generalizează. Se fac pătule de porumb, întîi din
leasă de nuiele împletite, apoi din leţuri cu talpe şi şoşi de lemn. In
gospodăriile fruntaşe se fac găbănaşe pentru cereale, ataşate la cuptorişte.
Se generalizează coteţele pentru păsări, colniţa pentru lemne şi fintîna
în curte, întîi cu cumpănă, apoi cu roată.
In spetele grajdului este aria pentru nutreţul vitelor: jireada de invăluituri, căpiţele de fin, cocenii de porumb, tuleii.
c. Gospodăria cu curte închisă şi cu curte semiînchisă. In ultimele
două decenii au apărut în satele din depresiunea Şoimi-Tinca, locuinţele
cu curtea închisă şi semi-închisă.
La gospodăriile cu curtea închisă, curtea e mică, cu construcţii unite
de jur împrejur. Casa se întindea în lungul uliţei, cit lăţimea intravilanului. Poarta de intrare e cuprinsă in corpul casei, făcută din metal tablă,
fier forjat şi înaltă. Paralel cu casa este grajdul , care din trei încăperi
cite avea la tipul anterior a ajuns la o singură încăpere. La unul din
oopete s-a amenajat spaţiu de locuit, bucătăria de vară, zisă acum impropriu cuptorişte. Pe amble părţi casa se uneşte cu grajdul prin construcţii mai mici: lemnăria, cuptorul de piine, rar folosit azi, cămara şi găbă
naşul etc.
7•
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Paralel, ia naştere mai ales în ultimul deceniu, gospodăria semiînCasa e tot la stradă, cu faţadă de vilă, cu fundaţie în formă de
cot. Numai grajdul (poiata) are intrarea sub acoperiş. In prezent anexele
pentru păsări şi animale mici se mută in arie, situaţie care o va avea şi
grajdul pentru Yacă. Aria nemaiavînd vechea funcţionalitate devine astfel
o a doua curte. Prima se pavează cu beton şi este decorată cu brazde
de flori şi viţă de vie.
Paralel cu lemnul ca material de construcţie se utilizează cărămida,
piatra de moară, mozaicul şi betonul armat pentru planşeele de la tavan. Acoperişul are patru şarpante, ţigla mică este înlocuită cu ţigla mare.
Fîntîna se află în toate curţile, e mai mică ca volum decît cele anterioare, cumpăna a dispărut, luîndu-i locul tocila. Are însă o mai mare
funcţionalitate servind nu numai pentru băut, ci şi pentru irigaţia gră
dinii, pentru baie, pentru încălzitul casei prin mijlocirea hidrofoarelor
şi caloriferului.
Construite după planuri elaborate de specialişti, termenii utilizaţi
sînt, după cum am amintit, generali, aşa că nu vom stărui asupra denumirii părţilor componente ale acestora ci asupra termenilor tehnici întîlniţi
la casele de lemn din primele două tipuri de gospodării.
Materialul de construcţie la aceste tipuri de case era gorunul, specia
cea mai rezistentă a stejarului, pentru multiplele lui însuşiri: se despică
pe fir ca bradul, are o îndelungată rezistenţă in timp, dacă este ferit ele
intemperii, are o culoare de ceară şi dă grinzilor un aspect plăcut, este
mai uşor <lecit cerul.
Materialul pentru construcţii, ca şi pentru mobilierul ţărănesc, era
căutat cu atenţie în pădurea de lingă sat urmărindu-se să se aleagă tulpinile sănătoase, drepte „ca lumina" şi fără cioturi. ,.Tulpina fără cioturi
- afirmă meşterul Ion Pela - se ciopleşte uşor' cu şpanţul o faci ca o
foaie de carte; şoşii de gorun ii scobeşti lesne cu vişeul şi gheuroiul, iar
grinzile capătă cu mezdreaua şi jilăul luciu de ceară" 4 • Exista, de tJSE'menea, un timp cind se tăia lemnul necesar construcţiilor sau pentru mobilier: ,,Şi apoi, lemnul de casă or de mobilă, nu se taie oricînd, ci numai
toamna după ce pică frunza, cînd nu mai are mîzgă ... " 5 •
Tăiat din codru materialul era adus acasă cu carul sau carele, în
clacă, depozitat şi acoperit, pentru a-I feri de ploaie. Cînd începea construcţia meşterii selectau din nou materialul, pentru a înlătura tulpini!~
„cu roşeaţă şi putregai". Le ciopleau cu securea, indepărtînd scoarţa şi
alburnul ca să nu rămînă decît inima lemnului. Buştenii de dimensiuni
mari ii spintecau după trebuinţă, cu joagărele trase manual de firezari.
Tăiatul se efectua pe o instalaţie specială numită ghergheleu. Compus
din trei grinzi dintre care două dispuse oblic, cu o înclinare de 45°, fixate
cu extremitatea de sus de o grindă orizontală la o înălţime de 2,5-3 m
chisă.

' Informator Ion Pele,
~

Cărăsău,

comuna Coeiuba Mare,

Ibidem.
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sprijinită pe stilpi înfipţi în pămînt. Materialul de prelucrat se urca peste
grinzile oblice cu ajutorul puricilor; în cazuri extreme, instalaţia se construia în pămînt: o groapă adîncă de 2 m, peste care se instala ghergheleul. Unul dintre firezari sta sus, pe trunchiul ce se despica, iar doi manevrau joagărul de jos. In mişcări ritmice, firezul înainta pe linia trasată
cu sfoara muiată în funingine sau în leşie neagră din frunze fierte de
arin.
Construcţiile de lemn se efectuau primăvara „între semănat şi sapă",
adică în zilele lungi şi însorite din mai şi iunie. Cînd se dezlănţuiau muncile urgente în ţarină: praşi.Ia, cositul finului, seceratul şi strînsul griului,
întreaga familie ţărănească era în cîmp, din zori pînă la răsăritul luceafă
rului de seară. În această perioadă agricolă de vîrf nu era timp şi nici
braţp de muncă pentru construcţii. Cînd se ridica o construcţie nouă, ţă
ranii se întrajutorau sub diferite forme ca ajutorul reciproc, claca, împrumutul etc. Vecinii şi neamurile ajutau la mutatul materialului, la ridicatul pereţilor şi acoperişului, la uscatul şindrilei sau ţiglei în pod etc.:
prin claca cu carul se cărau lemne](' de la pădure, ţigla de la fabrică,
piatra de fundaţie. Numai meşterii dulgheri erau plătiţi cu bani sau cereale, uneori şi cu una şi cu cealaltă, după tocmeală.
Casa se edifica întodeauna pe un loc mai ridicat, un „loc lirnpedP",
ferit de ape. In intravilanele spaţioase feciorii îşi rînduiau gospodăria
alături de cea bătrînească. Obiceiul locurilor era ca pe cit posibil casa să se orienteze cu faţa spre răsărit, să fie lovită de primele raze de
soare, iar cînd poziţia vetrei nu permitea această orientare era recomandabil „să privească spre sat" şi nu invers.
Pînă prin 1938 casele ţărăneşti nu aveau fundaţie specială de piatră;
erau puţin înălţate de la pămînt. Talpa se fixa iniţial pe bolovani de
piatră de rîu şi numai la sfîrşit se introduceau pietre de-a lungul pereţi
lor, sub talpă, ce. să le ferească de putrezire.
Care erau elementele din care se compunea scheletul unei construcţii
de lemn? Care era denumirea populară a acestora şi originea lor?
Elementele importante ale scheletului unei case de lc>mn erau: tăl
pile, fruntarele, şoşii, jugurile, cusuraiele, grinda, grinzelele şi coarnele.
Sînt doar opt elemente de căpătîi dar care îmbinate cu iscusinţă de meş
terii constructori dau naştere casei, îmbrăcăminte colectivă pentru familie.
Tălpile sint pe măsura lungimii casei, în număr de trei trunchiuri
făţuite cu şpranţul, constituind baza întregii clădiri. Ele se îmbinau cu
fruntarele, de aceleaşi dimensiuni .·, lăţime şi înălţime, dar mai scurte,
după lărgimea cerută de clădire. Fruntarele se îmbinau cu tălpile în două
moduri: fie în căţei, fie în crestătură. Prima modalitete de îmbinare da
o mai mare stabilitate şi se folosea în exclusivitate la casele străvechi, cu
pereţii din bîrne orizontale. La cel de al doilea tip de gospodărie se utiliza crestătura, aceasta efectuîndu-se mai uşor, dar pentru mai mare si-
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guranţă se da la colţuri o legătură de scoabe puternice. Imediat ce cadrul
acesta dreptunghiular de bază era săvirşit, golul creat se umplea cu pă
mînt uscat pentru a uşura lucrările ulterioare. Numărul de fruntare era
variabil, determinat de numărul cornişelor. La o casă cu două odăi erau
necesare trei fruntare, pentru o construcţie cu trei odăi se foloseau patru
fruntare. In mod obişnuit la o casă cu tirnaţ, fruntarul avea lungimea de
şapte metri, socotindu-se doi metri pentru lungimea tîrnaţului, prispei,
pridvorului. Din lipsă de material, unii ţărani ,îşi construiau casa fără
tîrnaţ, cu fruntarul de cinci metri. Tîrnaţul îl ataşau mai tirziu, în această
situaţie avînd denumirea de „tîrnaţ străin".
Pe cedrul de bază se fixau locul cusuraielor, jugurilor şi grinzelelor
şi cînd măsurătorile erau terminate se însemnau în cadrul de bază, î:1
cusuraie şi juguri locul şoşilor (stîlpilor de susţinere), scobindu-se borte
prismatice cu vişeul, dalta şi gheuroiul, în care se fixau mucurile, limba
şoşilor.

Şoşii (stilpii) susţineau pereţii casei, distanţa între ei era de 1-1,5 m.
La o casă cu dimensiunile de 10/7 se foloseau în medie 70 de şoşi. Şoşii
emu de trei feluri: şoşi scurţi, lungi de cite 2 m, pentru colţuri; şoşi lungi,
de 2,10-2,15 m, folosiţi sub juguri şi cusuraie; şoşii cîrni sau oblici, lungi
de 1,80 m, pentru „legătură", un fel de contraforţi sau contrafişe. Şoşii
folosiţi la prispă aveau forme de fus sau coloană cu capiteluri şi purtau
denumirea de şezaţi. Atita timp cit casele au avut pereţii din bîrne şoşii
erau „vtşuliţi" pe feţele înguste, iar cei folosiţi la unghiuri necesitau trei
vîşulituri, nu două ca ceilalţi. ln vîşuliturile şoşilor se aşezau bîrnele, confecţionate din lemn tare, pe măsura cerută de distanţe. Bîrnuirea casei
se efectua de obicei după ce casa era sub acoperiş. După ultimul război
mondial locul bîrnelor de stejar îl iau chirpicii (văioagele) şi, ca atare, dispare vişluirea şoşilor. La casele bătrineşti, cu acoperiş de şindrilă, pereţii erau construiţi din bucăţi mari de lemn făţuit, legate la capete în
chiotori.
La ridicatul casei se fixau întîi şoşii de colţ, peste ei venea jugurile,
corespunzător fruntarelor, apoi se fixau cusuraiele (cosoroabele), corespunzător talpelor se îmbinau pe juguri şi apoi se fixau sub acest cadru şoşii
lungi şi şoşii cîrni, introducîndu-se cu mucurile sus şi jos în bortele respective din talpe, fruntare, juguri şi cusuraie; se aşeza grinda prin mijlocul camerelor de locuit, iar peste ea, in lungimea clădirii erau puse
grinzelele, de dimensiuni mai mici decît grinda, dar mai lungi decît jugurile, pentru a se obţine o streşină bună la casă. Dacă lărgimea unei
case, de exemplu, era de 7 m, lungimea grinzelei era de 7,70-8 m. Mai
tîrziu, cînd ne apropiem de perioada tavanelor, grinda se mută în podul
casei, legîndu-se de grinzele dedesuptul ei cu buloane de fier. Rostul ei
era de a nu lăsa podul să vibreze, ,,să nu îngăduie" sub povara cerealelor
depozitate sus, în podul casei.
Peste grinzelele casei se aşezau căpriorii, numiţi local coarne. La casele cu două şarpante erau necesare atîtea perechi de coarne cite grinzele
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sînt pe casă. La casele cu patru şarpante (ape) cum erau cele de tip vechi
cum sînt cele de astăzi, numărul coarnelor creşte şi dimensiunile va-

şi

. riază.
Pentru confecţionarea căpriorilor (coarnelor) era preferat stejarul, dar
în caz de necesitate se foloseau şi alte esenţe lemnoase: salcim, plop, fug,
brad. Lungimea căpriorilor se socotea în funcţie de lungimea grinzelei.
Panta de înclinare de 45° se obţinea socotind cornul ca să aibă 2/3 din
grinzele. In mod obişnuit meşterul înmulţeşte lungimea grinzelelor cu
0,62 m şi rezultatul obţinut corespunde cu lungimea căpriorului. La casele bătrineşti unghiul de înclinaţie cerut pentru fuga apei pe şarpanta
acoperită cu paie or şindrilă era de 60-65° şi pentru această cauză cornul căpriorului era în lungime cit grinda cu care se îmbina.
La casele cu două ape (şarpante) legătura coarnelor era simplă. Sus,
două cite două, se îmbinau în cepuri prin care se trecea şi un cui de lemn
prin orificiul făcut cu sfredelul. Tot sus erau prinse cu o contrafişă numită local scleamă. Jos, unghiul acesta format din cite două coarne se
prindea cu mucurile şi bortele grinzelei respective. Cînd toţi căpriorii
erau aşezaţi la locurile respective se prindeau unele de altele cu patru
contravînturi numite miţe dispuse oblic, pornind de la prima pereche
din capetele podului casei. Pe deasupra căpriorilor erau fixate apoi leţu
rile, la distanţe de 0,15 m, pentru ţigla-solzi, şi la 0,32--0,37 m la cesele
unde se utiliza ţigla mare, de fabrică. Casele actuale nu au miţe sub
căpriori şi nici scleme. Legătura podului se face cu ajutorul cosoroabelor
laterale şi cu pana de virf susţinute de juguri; la casele tradiţionale, cu
acoperişul de paie şi ţuguiat, căpriorii se îmbinau în aşa fel incit se sprijineau unii pe alţii. Legătura podurilor la construcţiile de lemne era privită cu multă seriozitate de constructori, deoarece trebuia ca acoperişul
casei să stea neclintit în faţa furtunilor.
La acoperitul clădirii participau în clacă grupuri mari de oameni:
bărbaţi, femei, copii care urcau ţigla în pod şi de acolo o înmînau meş
terilor de pe acoperiş. Cind se ajungea în vîrf, la steagul cu batistă, tă
mîie şi busuioc (Cărăsău), lua sticla cu băutură legată de steag şi închina
spre cei de faţă urînd gazdei noroc şi prosperitate în casă nouă. Steagul
se fixa sus odată cu leţuitul. In unele sate (Ursad, Şoimi) se ataşau şter
gare noi; la Căpîlna şi Rohani se pune cite un steag pentru fiecare meş
ter. Obiceiul era ca băutura s-o ia meşterul acasă împreună cu ÎJ}treg
conţinutul steagului. Bătrînul Nicolae Brînda cum era fruntaş in sat
spune că la Căpîlna, unde construieşte şi azi la 81 de ani n-a dus băutura
acasă niciodată, ci închinînd spre clăcaşi rostea de pe acoperiş urarea de
mai jos:
,,Să deie Dumnezeu
Noroc şi sănătate
La gazdă şi la găzdoaie!
Să folosească casa sănătoşi,
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Să aibă

prunci frumoşi,
ln holde rod
Şi griu în pod,
Fărină în hambar,
Mult lapte-n şuştar.
ln casă cite toate,
ln paturi perini late,
Casa o să le-nflorească
Şi pruncii să-i crească
ln cinste şi-n omenie strămoşească" .6
Băutura era trecută de le un
după obicei, ,,nu e de cuviinţă" să

om la celălalt, cu excepţia gazdei ca1·e,
bea din „cinstea casei".
La Urviş se dă participanţilor o masă comună zisă: ,,ospăţul casei".
Meşter de casă la Cărăsău, Guţ Moise-Spiridon, care deşi are doar
o jumătate de secol de viaţă, a construit pînă în prez~nt 241 de case şi a
lucrat în toate localităţile din zona Şoimi-Tinca, iar la Bocsig, Tăgădău
~i Beliu, în judeţul Arad, cunoaşte şi practicile magice care mai persistă în
unele localităţi. El spune că la Căpîlna i-a fost dat să zidească la cele
patru colţuri de casă, cite un cocoşel pentru că „0şa cere construcţia ca
să fie durabilă şi să aibă noroc gazda" 7 • La Bocsig şi în Banat se îngropa
la temelie un cocoş roşu; la Cărăsău se pun sub talpă cutioare cu monede de metal; la Dumbrăviţa de Codru, Şoimi, Ursad se sfinţeşte locul
înainte de a începe construcţia şi peste tot se afuma casa cu tămiie
inainte de a se muta în ea noua familie, ,.să fugă duhurile rele şi să ră
mină duhul cel bun, locul curat şi luminat ca aurul strecurat, ca Maka
Domnului care le-a ajutat" 8 • Toate acestea sînt, desigur, rămăşiţe mitice
milenare legate de credinţele şi practicile strămoşilor noştri.
Toate construcţiile de lemn ca să poată fi locuibile, necesib::1.u lipitura
ele pămînt care la casele cu bîrne se făcea în trei etape: izbitura, îndreptatul şi văcălitul. Primele două operaţii se efectuau cu mina şi numai
ultima cerea mistria zisă şi văcălitoare. Pămîntul se mărunţea bine cu
sapa, se muia cu apă şi se amesteca cu pleavă călcindu-se cu picioarele
atîta cît era necesar. La văcălitură pleava era cernută şi pămintul granulat pentru a se obţine o pastă uşor de nivelat cu văcălitoarea de lemn.
Jos casele aveau vatră de pămint bătut cu m13iul sau duminica cu
horn satului, apoi se nivela şi se da cu „murluială" de argilă.
Pereţii se spoiau cu var alb, se trasau chenare frumoase în jurul ferestrelor şi jura în partoo de jos, de jur împrejurul pereţilor.
Tavanul era din scinduri de brad dispuse cu meşteşug peste grinzele.
•; Informator Nicolae Brînda, Căpîlna, născul 1899.
7
Informator Guţ Moise-Spiridon, Cărăsău, comuna Cociuba Mare, născut 1929.
~ Informator Nicolae Brînda, Cărăsău, comuna Cociuba Mare, născut 1899.
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Cind totul era terminat se făcea mobilatul, se împodobeau pereţii cu
ştergare, busuioc şi icoane după datină.
Din cele de mai sus se poate vedea că numărul termenilor tehnici
care denumesc părţile componente ale elementelor rare constituie casa
de lemn şi uneltele de care se ajută meşterii este relativ redus, cîţiva sînt
desigur regionali, cu circulaţie restrînsă, dar majoritatea sînt răspîn
diţi în toate regiunile locuite de români. Faptul că au răzbit prin veacuri utilizaţi de toate generaţiile este însă foarte important.
Se ştie că limba este unul din factorii primordiali în unitatoo de
neam al oricărui popor. In cazul de faţă acest mănunchi de cuvinte demonstrează nu numai unitatea noastră de limbă din acest colţ de ţară cu
întreaga suflare românească, ci este şi un argument în plus pentru continuitatea neîntreruptă pe vetrele satelor noastre. Analizînd originea
acestor termeni Sf' constată că majoritatea sînt de origine latină şi autohtonă şi numai o mică parte sînt împrumutaţi de la popoarele cu care au

talger,

convieţuit.

Sînt doar 36 de noţiuni şi procentual originea lor este cea de mai jos:
a) 400/o sînt termeni de origine latină (bucate, casă, cuptorişte, căţei,
corn, crestătură, fruntar, îndreptat, jură, jug, mai, muc, purici, şezăţi);
b) 27¾ sînt cuvinte autohtone (cusurău, găbănaş, gheuroi, gherghf'leu, miţă, rîşniţă, scleamă, şoşi, văcăJitoare, vatra);
c) 170/o sînt de origine slavă (bîrnă, bortă, grindă, izbitură, pod, tină);
d) 120/o sînt de origine maghiară (cionc, jilău, talpă, tîrnaţ);
e) 20/o au origine germană (şpranţ);
f) 20/o sînt de origine sîrbă (colniţă).
Este grăitor faptul că împrumutul noţiunii respective nu s-a făcut
atîta timp cit denumirea românească acoperea cerinţele în acel domeniu,
ci doar cînd în tehnica ţărănească a pătruns o inovaţie, o unealtă mai
bună, cum este cazul noţiunii de şpranţ, unealtă mai eficientă în cioplitul
lemnului decît securea.
După cum se constată ştiinţa şi tehnica contemporană transformă
lumea de la o zi la alta. Satul nu putea scăpa acestor transformări. Drumul progresului este ireversibil şi anii ce se vor depăna din caif'Tul vremii
va aşterne vălul uitării peste lucruri de preţ nouă, în cazul ele faţă „limb3
veche şi-nţeleaptă". Acesta e unul din motivele care m-au determinat să
consemnez cele de mai sus, un crîmpei de viaţă ce apune.

GLOSAR

Bucate -

cereale

Bîrnă grindă de lemn folosită la
construcţia pereţilor de casă
Bortă gaură prismatică sau rotundă

la casă
tip de .îmbinat la intilnirca
birnelor; încheietură în cep
Cuptorişte bucătărie de vară
Corn -

căprior

Căţei
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parte componentă a perela casele de lemn
Cionc - capătul acoperişului construit
în două şarpante
Colniţă adăpost pentru car
Cusuraua ţilor

f'ărină

Fruntar -

făină

parte din baza

construcţiei

de lemn
Găbănaş Gheuroi -

magazie de cereale
unealtă pentru scobit lem-

nul
instalaţie
pentru tăiat
scinduri
Jură ornament colorat, ce se găseşte
pe pereţii caselor de lemn

Ghergheleu -

Colţca

JO

parte componentă a pereţilor
casei de lemn
Jilău rindea
Jireadă claie de paie sau fin, pris-

Jug -

matică

Mezdrea - rindea
Poiată grajd
Scleamă contrafişă la căpriorii casei
,S"ezaţi stilpii de la prispa casei
Şpranţ secure lată pentru cioplit.
Talger - farfurie de porţelan
Tirnaţ prispă, pridvor
Tinii pămînt amestecat cu pleavă,

folosit la lipitul casei
Văcălitoare mistrie
Vişeu daltă.

TERMES TECHNIQUES EMPLOY"f:S POUR NOMMER
LES PARTIES COMPOSANTES DES CONSTRUCTIONS PAYSANNES
EN BOIS DU BASSIN MOYEN DE CRIŞUL NEGRU

Resume
La travail aborde la typologie des constructions paysannes de la crique Şoimi
TinJCa, sur la valle moyenne de Crişul Negru et Ies termes techniques populaires
de la zone employes pour nommer Ies parties composantes des constructions paysannes en bois.
Les occupations essentielles des habitants de la zone ont ete celles traditionnelles: l'agriculture, l'elevage des animaux, l'arboriculture et la coupe du bois des
forets.
Ces occupations ont determine au debut le type des habitats, la plupart aux
maisons espacees jusqu'a la concentration regie a la fin du XVIII-siecle par l'Empire des Habsbourg. Apres la mise en pratique de „l'alignement" (1772), Ies maisons paysannes de la zone ont ete disloquees et mises sur l'emplacement actuel
dans des villages de type concentre.
Dans le cadre de ces habitats il y avait trois types de foyers paysans:
I. foyer ouvert;
2. foyer a double cour;
3. foyer a cour fermee ou semi-fermee.
Quant aux constructions on a utilise plut6t le rouvre qui etait choisi dans
certaines periodes de l'annee (en automne et au printemps) du bois proche du
village.
Les constructions en bois se dressaient au printemps „entre semaille et bechage" c'est-a-dire pendant Ies jours longs et ensoleilles de mai et juin.
Les elements importants de la charpente d'une maison en bois etaient: semelle
d'appui mise en longueur (talpă), semelle d'appui qui lie celles en longueur (fruntar), palani;ons (şosii), solive d'encheretrure (jug), poutre (grinda), poutrelles (grinzele) et chevrons (căpriori).
En analysant, en detail, Ies termes techniques employes pour nommer Ies parties composantes on est arrive â la conclusion que !'origine des 36 notions est la
suivante:
a. 400/o sont des termes d'origine latine (bucate, casă, cuptorişte, căţei, corn,
crestătură, fruntar, îndreptar, jură, jug, mai, muc, purici sezăţi);
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b. 270/a sont des mots autochtones (cusurău, găbănaş, gheuroi,
miţă, rişniţă, scleamă, şoşi, văcălitoare, vatra);
c. 110;0 d'orlgine slave (birnă, bortă, grindă, izbitură, pod, tină);
d. 12¼ d'origine hongroise (cionc, jilău, talpă, tirnaţ);
c. 20/o d'origlne germanique (şpranţ);
f. 20/o d'originc scrbe (colniţă).

10'7

ghergheleu,

C'est eloquent le fait qu'on n'a pas empruntc des notions tant qu'il y avait
des notions roumaines dans ce domalne; on en a emprunte quand dans la technique
paysanne a penetre une dnovation, un outil meilleur, comme par exemple la notion
de şprant qui nommait un outil plus efficace dans le degrossissage du bols que
la hache.
Il s'ensuit, a la suite de ces constatatlons que la technique traditionnelle specifique aux constructions paysannes reflete la continuation d'une tradition propre
dans ce sens a la population roumaine de Bihor, tradltion transmise des temps les
plus recules.
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SATELOR CU

ISTORICE PRIVIND

APARIŢIA

MEŞTEŞUGARI SPECIALIZAŢI*

DIN BIHOR
AUREL CHIRIAC

Problema

meşteşugurilor săteşti

a constituit pentru literatura istoo preocupare relativ constantă în timp. In geneml
istoricii au abordat subiectul din perspectiva evoluţiei meşteşugurilor,
apelînd în permanenţă la mărturiile consemnate de documentele arhivistice; au analizat tema în consens cu relaţiile de producţie proprii unor
perioade istorice distincte, oprindu-se cu precădere la dezvoltarea acestora
în lumea oraşelor.
rică I şi etnologică 2

• Utilizarea formulei sate cu meşteşugari specializaţi se referă în primul rînd
la precizarea care subliniază o specializare pe prelucrarea unor materii prime (a minereului de fier, lemnului, lutului, liînii etc.). în a1 doilea rînd, formula respectivă
ne apropie de înţelegerea mult mai reală a locului pe care aceste economii complementare le ocupă în cadrul comunităţilor săteşti, deoarece, :aşa cum evidenţiază
studiul nostru, niciodată nu s-a renunţat 1a munca cLmpului şi nici la creşterea
animalelor, ci dimpotrivă practicarea meşteşugului de-a lungul unui an se făcea
în totldeauna în funcţie de timpul afectat ocupaţiilor ,principale deja menţionate.
ln al treilea rînd, formula utilizată, care apare frecvent la foarte mulţi Specialişti (vezi notele referitoare 'la meşteşugurile din ţara noastră) ne aipropie de o
precizare ce vizează o diversificare, specializare ce apare frecventă în chiar cadrul
unui meşteşug, cum este de pildă situaţia fierarilor (unii făceau numai coase, alţii
seceri etc.).
ln ceea ce priveşte literatura străină consultată pentru acest studiu, aceasta
foloseşte terminologia tocmai în sensul acceptat de noi. Astfel, Jacques Le Goff
vorbeşte despre „specializare tehnică meşteşugărească" (Civilizaţia Occidentului Medieval, Bucureşti, 1970, p. 129) şi în tot aceeaşi remarcabilă sinteză acesta citează,
referindu-se la realităţile medievale din ţările slave, un spedalist ,polonez care
afirmă: ,, ... este vorba 'de sate su.puse autorităţii castelanului ducal şi care erau
locuite de meşteşugari care, deşi scoteau din agricultură esenţialul subzistenţei lor,
erau obligaţi la nişte prestaţii meşteşugăreşti specializate" (op. cit., p. 12g_....132).
Pentru acesta meşteşugarul sipecializat era fierarul, olarul, rotarul etc.
1 Istoria României, vol. II-III, Bucureşti, 1962, 1964; Şt. Pascu, Meşteşugurile
din Transilvania pină în secolul al XVl-lea, Bucureşti, 1954 (în continuare Meşte
şugurile din Transilvania ... ); Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu, Bucureşti, 1969.
2 T. Bănăţeanu, Arta populară în satele specializate din raionul Beiuş. Regiunea Oradea, în „Studii şi cercetări de istoria artei", 1-2, 1954, Bucureşti; B. Zderciuc, Cu privire la situaţia social-economică în localităţile din sudul Raionului Beiuş

Regiunea Crişana .~pecializate în meşteşuguri artistice de la mijlocul secolului
XVIII, pînă la începutul secolului XX, in „Studii şi cercetări de etnografie şi artă
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La rîndul lor, etnologii, pornind în primul rînd de la constatările
efectuate pe teren, au surprins fenomenul specializării pe fierărit, olărit,
lădărit, spătărit etc., l-au consemnat fără, considerăm, să insiste suficient
asupra contextului istoric şi economic care a oferit cadrul optim pentru
individualizarea se.telor cu meşteşugari specializaţi în prelucrarea unor
materii prime, într-o formă şi la o amploare neatinsă pînă în epoca respectivă şi care a favorizat la un moment dat, trecerea spre realizarea
unei producţii destinate desfacerii pe piaţă. S-au publicat o scrie de studii, fie prezentînd totul la scară naţională 3 , fie oprindu-se la o zonă etnografică distinctă4, fiecare dintre ele urmărind să releve cauzele general
valabile conform cărora se poate explica profilarea economiei localităţilor
respective: pămîntului slab productiv - ootele de acest tip fiind grupate
de regulă în zonele subcarpatice din Moldova şi Ţara Românească şi montană din Transilvania 5 care a determinat, în anumite condiţii, dezvoltarea unei economii complementare; rolului pieţelor dintr-un spaţiu sau
altul ca factor economic important; existenţei materiilor prime în apropiere6.
Limitîndu-ne la Bihor, vom discuta materialele care au abordat în
mod special problema discutată. Desigur, primul se datorează lui Moise
Popoviciu, care la începutul veacului al XX-lea, cunoscînd direct nivelul
de dezvoltare atins de localităţile din jurul Vaşcăului, a întocmit o lucrare amplă încercînd să ofere o explicaţie a situaţiei create aici. Avînd
ca bază de discuţie perspectiva contemporaneităţii, autorul concluzionează:
,,Cam ca pretutindeni în apropierea munţilor, a~e. şi în cercul Vaşcoului,
aşezat şi el la poale de munţi, pământul e puţin şi neroditor. Sunt unele
comune însă, unde pămîntul e în adevăr prea puţin şi unde e abia potrivit pentru fânaţ şi, în foarte rar cazuri, pentru cucuruz, secară şi grâu.
Aici instinctul de subzistenţă a îndemnat pe ce.meni să recurgă la alte
mijloace de traiu .. _,n, deci să-şi dezvolte o economie complementară
prin care să-şi poc:1tă asigura cele necesare traiului, de-a lungul unui an.
Tabloul descris în continuarea textului de autor, completează sugestiv
populară~, Bucureşti, 1965; N. Dunăre, Sate din Zărand specializate în meşteşuguri.
in „Sargeţia~, III, Deva, 1956 (in continuare Sate din Zărand ••. ); Idem, Răspfndi
rea satelor specializate fn meşteşuguri populare pe teritoriul României, in „Cibinium~, Sibiu, 1967/1968 (in continuare Răspfndirea satelor ... ); I. Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 341-353; V. Butură, Etnografia poporului român.
Cluj-Napoca, 1978, p. 322-433; N. Dunăre, Arta populară din Munţii Apuseni, Bucureşti, 1981, (în continuare Arta populară ... ); I. Godea, Zona etnografică Beiuş,
Bucureşti, 1982 (in continuare Zona etnografică ... )
3 N. Dunăre, Răspîndirea satelor . .. ; I. Vlăduţiu, op. cit.; V. Butură, op. cit.;
4 T. Bănăţeanu, op. cit.; B. Zdcrciuc, op. cit.; N. Dunăre, Sate din Zărand .. . ;
Idem, Arta populară ... ; I. Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor,
Bucureşti, 1977; Idem, Zona etnografică ...
5 Şt. Olteanu, C. Şe!'ban, op. cit., p. 3'11
6 N. Dunăre, Răspîndirea satelor . .. , p. 30
7 M. Popoviciu, Meseriaşi şi neguţători în cercul Vaşcoului, în „Transilvania",
1 Decembrie 19114, Sibiu, nr. 10-12, p. 47:1
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afirmaţiile de mai sus, relevînd totodată stadiul atins de meşteşuguri în
satele cunoscute.
Studiul lui Tancred Bănăţeanu, pe lingă cauza general acceptată a
rolului scăzut al agriculturii ca ocupaţie principală, în sensul unei productivităţi a pămîntului mult mai mici, scoate în evidenţă şi alte motivaţii
care au condus la formarea acestor sate specializate (autorul foloseşte
această formulă pentru localităţile în discuţie). Astfel, apreciază ca important rolul materiilor prime existente în cantităţi suficiente în zonă; al
interprinderilor domeniale ce au oferit modele necesare pentru satele
respective. Referitor la perioada istorică în care meşteşugul, în interiorul
unei comunităţi rurale, capătă asemenea proporţii incit se ajunge la realizarea unei producţii pentru piaţă autorul se opreşte la epooo cînd relaţiile de producţie capitaliste se fac simţite în zonă din ce în ce mai mult,
adică spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea,
e.spect ce a determinat printre altele o impulsionare a schimburilor comerciale8.
La rîndul lui, Boris Zderciuc, în studiul publicat în 19689, surprinde
mai multe cauze care au oferit posibilitatea dezvoltării fenomenului: pă
mîntul slab productiv din punct de vedere al producţiei agricole; prezenţa materiilor prime din abundenţă; practicarea unor ocupaţii sezoniere - lucrul la pădure etc. - care au determinat confecţionarea unor
piese solicitate permanent. Referitor la perioada cînd aceste sate se impun
în peisajul economic al nord-vestului României, acesta afirmă: .,Specializarea, după cum se ştie, reprezintă o formă înaintată a diviziunii muncii.
Ea se accentuează în momentul în care producţia meşteşugărească rurală
depăşeşte cadrul industriei casnice, iar producţia devine marfă destinată
desfacerii pe piaţă" 10 , prin aceasta optind pentru perioada de trecere spre
epoca modernă.
Toate aceste studii analizate, la care am adăuga şi alte volume sau
1Ţlateriale 11 ce se referă printre altele şi la satele vizate de lucrare, reprezintă un punct de pornire în intreprinderea noastră care are drept scop
de a înfăţişa complexitatea factorilor ce au contribuit la dezvoltarea unor
activităţi meşteşugăreşti concentrate în cîteva localităţi, activităţi cu evidente repercusiuni pe planul vieţii social-economice din nord-vestul României, într-un anume context social-istoric.

T. Bănăţeanu, op. cit., p. 34---.35.
B. Zderciuc, op. cit., p. 56, 59--60.
io Ibidem, p. 63-64.
11 T. Mozeş, Ceramica populară din regiunea Crişana, Oradea, 19611; I. Godea,
Meşteşugul lăzilor de zestre în Tara Crişurilor, în .,Contribuţii la cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişurilor", nr. 10, Oradea, 1971; B. Ştefănescu, FI. Golna, Piese
etnografice din zona Beiuş-Vaşcău, Oradea, :1979, ip. 5-36; A. Chiriac, Tron.sportul
8
9

şi desfacerea produselor provenite din satele cu meşteşugari specializaţi
şi fierărit din Depresiunea Beiuşului, in „Biharea", VII-VIII, Oradea, p.
(în continuare Transportul şi desfacerea . .. )
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Desigur, o premisa esenţială în înţelegerea acestei complexe ş1 importante probleme se referă la modul in care au evoluat meşteşugurile
săteşti de-e lungul Evului Mediu, precum şi suprinderea exactă a locului
şi rolului acestora într-un cadru existenţial limitat la o localitate sau alta,
în acest răstimp.
Aşa cum se precizează în unele lucrări de specialitate 12 încă din feudalismul timpuriu şi mai cu seamă din veacul al XIII-iea şi al XIV-iea,
în condiţiile consolidării oraşelor transilvănene şi a organizării domeniilor
feudale, dar şi în situaţia în care satul românesc, în general, îşi păstrează
o structură social-economică proprie, o structură în cadrul căreia există
un circuit economic direcţionat spre satisfacerea necesităţilor limitate la
fiecare comunitate (din acest peisaj se desprind acum satele din sudul
Transilvaniei, ce practică intensiv oieritul1 3 şi care ajung astfel la o specializare ocupaţională), se pot surprinde coordonatele activităţii meşteşu
garilor, în ansamblu, precum şi a celor din comunităţile rurale, în special.
Documentele medievale precizează pentru această etapă a evoluţiei meşte
şugurilor în aşezările rurale, la nivelul unui sat sau grup de sate existenţa
fierarilor, olarilor, meşterilor lemnari, care lucrează însă doar pentru consumul localităţilor respective 14 , răspunzînd deci intereselor subordonate
unui circuit economic închis. In acest sens, pornind de la relaţiile specifice promovate de societatea feudală se poate preciza statutul social al
meşteşugarilor menţionaţi mai sus, ei depinzînd ,, ... în mare măsură de
comunitatea respectivă, de ceilalţi ţăreni pe seama cărora produce. De
aceea comunitatea caută să organizeze în aşa fel munca meşteşugarului,
incit să deservească pe toţi locuitorii ei" 15 • In egală măsură se cuvine
relevată şi o altă latură, legată de condiţia meşteşugarilor de la sate în
societatea medievală: ,,Cei mai mulţi dintre meşteşugarii săteşti erau ţă
rani agricultori ca ocupaţie principală, obiceiuri şi mentalitate. Majoritatea erau deprinşi doar într-o mică măsură de ocupaţiile agricole" 16 •
Luînd în considerare aprecierile de mai sus şi cunoscînd evoluţia meşteşu
gurilor săteşti putem concluziona că încă pînă în veacul al XVIII-iea, cel
puţin în Ţara Crişurilor, meşteşugarii cunosc o răspîndire echilibrată,
obştea ţărănească, chiar şi în condiţiile dependenţei de stăpînul feudal,
asigurîndu-şi permanent cele mai elementare servicii solicitate de existenţa cotidiană.

Pascu, op. cit.; Şt. Olteanu, C. Şerban, op. cit.
C. Bucur, Invarianţă şi variabilitate în păstoritul tradiţional. Despre nwmentul apariţiei, cauzele şi caracterul transhumanţei pastorale a românilor, în
,,Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei 1978", X, Cluj-Napoca, 1978,
p. 132---045; Idem, Creaţia tehnică, în Istoria gîndirii şi creaţiei ştiinţifice. şi tehnice
romdneşti, I, Din untichitate pfnd la formarea ştttnţei moderne, Bucureşti, 1982,
p. 74 (în continuare Creaţia tehnică ... )
1~ N. Dunăre, op. cit., p. 33-34
15 Şt. Pascu. op. cit., p. zzn
16 Idem, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1971, p. 403-404
•~

Şt.

t:J
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Făcînd o paralelă cu evoluţia societăţii medievale în toată Europa şi
mai ales cu cea Occidentală, tocmai pentru a evalua mai exact manifestarea relaţiilor menţionate mai sus în Transilvania, constatăm că cel puţin
pînă în veacurile XV-XVI aceleaşi coordonate social-istorice şi economice sînt proprii întregului spaţiu european. Bunăoară, pentru Occidentul medieval, spaţiu pe care-l cercetează şi Jacques Le Goff, sînt valabile o
scrie de mecanisme în principiu uşor de depistat peste tot în Europa la
un moment dat şi care au frînat secole întregi iniţiativele pe plan economic şi mai cu seamă în lumea satelor. Jacques Le Goff afiimă, din această
perspectivă, că: ,,Obstacolele în calea creşterii economice proveneau mai

ales din regimul feudal

însuşi,

care determina de altminteri

şi

nivelul

scă

zut tehnologic. El se sprijină pe un mod de exploatare economic a cărei
schemă, în mijlocul variaţiilor geografice şi cronologice, este fundamental
aceeaşi. Sistemul feudal este în esenţă însuşirea de către clasa seniorială ecleziastică şi laică a întregului prisos al producţiei rurale
asigurate de către masa ţărănească. Această exploatare se face în condiţii, care lipsesc pe ţărani de mijloacele necesare pentru a contribui la
progresul economic, fără ca beneficiarii sistemului să aibă ei însuşi posibilităţi mult mei mari de investiţii productiw" 1;.
Această modalitate de aservire a ţăranului şi, implicit, conservarea
unor relaţii precise în acest sens în Europa răsăriteană pînă în secolul al
XIX-lea 18 , s-a resimţit şi pe planul vieţii social-economice de aici. Se
remarcă, totuşi, în acest răstimp, pătrunderea gradată a principiilor vehiculate de societatea modernă ce se afirmaseră puternic în Europa Apuseană, şi care încep să se resimtă şi în Ţările Române. Treptat, aici: ,,Producţia de marfă şi economia bănească subminează economia naturală ... "rn,
binenţeles în limitele admise de relaţiile de producţie feudale ce se menţin încă puternic vreme îndelungată. Persistenţa relaţiilor feudale, a unor
mentalităţi subordonate acestora oferă, credem, datele necesare înţelegerii
obiective a stabilizării meşteşugurilor - în sensul, bineînţeles, al realizării unor mărfuri în cadrul organizat al breslelor şi la un nivel calitativ
remarcabil în consens cu cadrul social-economic mult mai favorabil aici,
la oraş, realitate care în aşezările rurale se cristalizează mai tîrziu, spre
sfîrşitul feudalismului. Ca atare, era firesc, spre exemplu, ca stăpînul de
pămînt din Bihor, ca şi din alte părţi ale Transilvaniei, să-şi întărească
permanent intreprinderile domeniale, urmărind să le asigure nu numai
continuitatea în producţie, ci şi braţele de muncă solicitate pentru a acoperi cerinţele unei astfel de activităţi în condiţiile unei aserviri cit mai
îndelungate şi avantajoase. Precizarea de mai sus este confirmată de urbariile domeniului Făgăraş 20 sau, mai aproape de spaţiul cercetat, de acela
17
18

Jacques Le Goff, Civilizaţia Occidentului Medieval, Bucureşti, 1970, .p. 310
Ibidem, p. 311

19 Şt.

Pascu, op. cit., p. 403-404
D. Prodan, Urbariile Ţării Făgăraşului, voi. I, 1601-1650, Bucureşti, 1970,
p. 101-105
20

8 -

Blharea 1982
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al domeniului Beiuş, care consemnează tocmai coordonarea existenţei
satelor de aici spre satisfacerea unor obligaţii faţă de manufactura de fier
de la Vaşcău (pentru aceasta erau desemnate localităţi întregi ce trebuiau
să răspundă cererilor solicitate de o continuă funcţionare) 21 , de unde pleca
apoi materia primă spre centre importante precum Oradea, Beiuş, etc.
Lemnul, ca un material accesibil, a fost de asemenea exploatat prin
impunerea în sarcini precise comunităţilor săteşti. Aproape fiecare sat
din zona Beiuşului trebuia să taie şi să transporte lemne pentru stăpînul
de pămînt. Grăitor este urbariul domeniului Beiuş de unde aflăm „că
şase sete, Burda, Cresuia, Cărbunari, Budureasa, Gurani şi Pietroasa, fac
şindrilă, scînduri (scandulas asseres) şi alte lucrări sau unelte de lemn
(lignea instrumenta) necesare cetăţii Oradea. Sînt obligaţi de asemenea
să care şindrilă şi scînduri la Beiuş, iar de acolo să care lemne la Oradea,
ca şi alte sate. Pentru că dau şindrilă şi scînduri ei nu sînt datori nici cu
secerători, nici cu cosaşi" •
Indiscutabil, pentru aprecierea la parametrii reali a modului de viaţă
propriu lumii medievale nu poate fi omis rolul tîrgurilor 23 , care ca şi statut beneficiază de un nivel superior satului, şi oraşelor, ele împreună
oferind multă vreme produsele meşteşugăreşti mai preţioase necesare pentru completarea inventarelor ţăranilor, contribuind astfel la rezolvarea
considerabilă a raportului dintre cerere şi oferă în teritoriul menţionat.
Spaţiul Bihorului prezintă un exemplu elocvent, oraşul Oradea avînd un
statut important pentru că era un vechi şi reprezentativ centru comercial,
centru care a concentrat de-a lungul Evului Mediu numeroase bresle 24 • La
acesta se adaugă tîrgurile Beiuş şi Vaşcău, apreciate nu numai prin prisma
rolului economic deţinut în zonă, ci şi prin modelele pe care le-a oferit,
cum ar fi de exemplu Vaşcăul din punctul de vedere al tehnologiei obţi
nerii fierului şi a transformării acestuia în unelte. Cumulate, acestea vor
contribui, alături de alte cauze, la impulsionarea, în condiţii social-istorice
şi economice prielnice, dezvoltării unor meşteşuguri în satele cunoscute,
acestea asigurînd, la un moment dat, necesarul de produse dintr-o arie
foarte largă din nord-vestul României.
De-a lungul Evului Mediu, documentele de arhivă consemnează existenţa unor meşteşugari în aproape toate satele Bihorului. Acest echilibru
era firesc în condiţiile unei vieţi subordonate unor interese îndreptate
spre satisfacerea necesităţilor fiecărei comunităţi rurale. Dacă fierarii,
ca meşteri ce efectuau reparaţii curente sau în unele cazuri uneltele solicitate, sînt prezenţi aproape în fiecare sat25 , acelaşi lucru îl putem susţine
22

21 Idem, Domeniul Beiuş I.a 1600, în „Anuarul Institutului de istorie din Cluj",
V, Cluj, 19612, p. 48
22 Mem, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vo1. n, Bucureşti,
p. 845
ZI C. Bucur. Creaţia tehnică . .. , p. 68
24 Ş. Toth, Tîrgurile din Oradea (III}, în „Biharea", VI, Oradea, 1979, p. 103-148
25 Vezi: Şt. Paseu, Meşteşugurile din Transilvania ... ; Şt. Olteanu, C. Şerban,
op. cit., p. 13--04
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şi despre olărit, care în timpurile mai vechi era o preocupare practice.tă
la nivel de gospodărie, constant26 • Relevantă este, în acest sens, concluzia
avansată de specialişti pe baza cercetării arhivelor: ,,Documentele din
primele secole ale mileniului nostru nu-i amintesc pe olari, datorită marelui lor număr, meşteşugului oarecum comun şi neaducător de venituri
însemnate incit să facă obiectul unor acte de danii ori de altă natură" 27 •
Reconstituind tabloul olarilor din Ţara Crişurilor la începutul secolului
al XVIII-lea, veac în care eu avut loc semnificative mutaţii în modul de
exprimare a satelor din Transilvania, deci după un răstimp apreciabil,
distingem olari activi încă în multe localităţi: Vadu Crişului, Telechiu,
Poşoloaca

etc., toate pe Velea

Crişului

Repede; la Negru,

Tărcaia,

Uileacu

Beiuş, Remetea, Leheceni, Sălişte de Vaşcău, Criştiorul de Jos, Valea
Neagră de Jos etc., în bazinul Crişului Negru 28 •
Oarecum diferită a fost situaţia ţăranilor care se ocupau cu prelucra-

de

rea lemnului. In condiţiile în care România era acoperită cu o mantie
densă de păduri, inclusiv în zonele de cîmpie 29, şi deci lemnul a reprezentat materia primă cea mai la îndemînă, era explicabilă tendinţa firească a fiecărui sătean de a-l folosi frecvent pentru confecţionarea diferitelor obiecte necesare în gospodărie. Avînd ce. bază o asemenea tradiţie şi adăugind la aceasta, după cum s-a menţionat mai sus, şi obligativitatea prestării unor munci continue pentru stăpînul de pămînt, putem
avansa ideea existenţei premiselor care vor conduce in timp la formarea
unor nuclee de meşteşugari ce se vor profila pe o producţie pentru piaţă 30 ,
într-o arie foarte mare.
Pornind de la aprecierile prezentate, rezultă pînă în veacul al
XVIII-lea, datorită persistenţei relaţiilor feudale, a unei economii subordonate intereselor stăpînului de pămînt, satele au desfăşurat o existenţă
organizată în structuri tradiţionale, inţelegînd prin aceasta, în ideea urmă
rită

de noi, derularea unui circuit social-economic care asigura cele ne-

cesare traiului zilnic. In paralel, se pare, că un alt aspect va trebui avut
în vedere pentru înţelegerea completă a unui mod de viaţă specific Evului Mediu şi anume cel al muncii prestate la cîmpie de locuitorii din depresiunea Beiuşului. Că era o realitate ne-o dovedeşte documentul din
1454 prin care sătenilor din zona Beiuşului li se reconfirmă dreptul de
26

Bucureşti, 1972, p. 249--,253; S. Dumitraşcu, Ceramica
Crişana (sec. VIII-IX), în Biblioteca „Crisia", II, Ora-

H. Daicoviciu. Dacii,

românească descoperită

în

dea, 1978, p. 83-85
27 I. Godea, Caracteristici ale culturii . .. , p. 121
28 V. Maxim, Gh. Mudura, Valorificări etnografice din fondurile arhivistice,
în „Biharea", II, Oradea, '1974, ip. 61--63
29 I. O. Berindei, Rolul factorului antropic în modificarea unor elemente ale
mediului geografic din R.S.R., în „Lucrări ştiinţifice", Si:!ria geografie, Oradea, 1973,
p. 95-96
30 D. Prodan, Iobăgia ... , p. 845; V. Maxim, Gh. Mudura, op. cit,. p. 60-61.
In această ultimă lucrare se precizează d în secolul ail XVIN-lea la Gurani, de
pildă, ,,Foarte mulţi din meşteşug adecă din confecţionarea vaselor de lemn pentru
măsurat ciştigă bani".
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a merge să lucreze la cîmpie 31 • E adevărat, nu se precizează unde şi
dacă în contextul unor obligaţii sau în virtutea cauzelor care au determinat şi mai tîrziu plecarea spre cîmpie pentru a participa la muncile
agricole ce le asigurau completarea cantităţii de cereale necesare pentru
tot anul. Oricum, se impune fără dubii această relaţie intre munte-cîmpie,
c:are a fost actuală şi în vremurile mai îndepărtate.
Cînd se poate aprecia că s-au individualizat satele cu meşteşugari
c;pecializaţi, pe prelucrarea anumitor materii prime, înscriindu-se, prin
producţia realizată, în circuitul economic al nord-vestului României? Care
,;înt cauzele de ordin general şi particular ce au contribuit la apariţia lor?
Care a fost statutul acestor localităţi în cadrul comunităţilor rurale de
aici?
Pentru a putea răspunde la aceste întrebări am avut în vedere trei
parametri indispensabili în a aprecia exact dimensiunile fenomenului:
istoric, economic şi geografic.
Contextul istoric a fost, fără îndoială, o cauză de ordin general ce a
determinat o serie de mutaţii care s-au răsfrînt asupra cadrului economic. Instaurarea stăpînirii habsburgice la sfîrşitul secolului al XVII-lea
(1692) s-a resimţit şi în părţile vestice ale Transilvaniei, în primul rind
prin reorgranizarea administrativă a teritoriilor conform intereselor monarhiei, care a promovat o politică de oentralizare a puterii 32 şi, în consens, o doctrină economică bazată pe acelaşi sistem ce viza controlul asupra întregii vieţi economice din imperiu. Ducînd, iniţial, o politică mercantilistă, numai în favcrarea ţărilor „ereditare", odată cu pierderea Sileziei are loc impulsionarea industriei transilvănene şi, chiar, încurajarea
iniţiativelor particulare33 •
Strîns legate de contextul istoric, cauzele economice contribuie la înţelegerea cit mrai exactă a fenomenului analizat. Odată cu noul regim
politic are loc repunerea în drepturi şi a Episcopiei romano-catolice din
Oradea peste anumite teritorii, aceasta din urmă propunindu-şi, printre
altele, reorganizarea vieţii economice de pe domeniile sale. In spiritul
politicii economice a imperiului Episcop;a urmăreşte o sporire a veniturilor proprii 34 • .,Pornind însă de la condiţiile naturale ale acestui domeniu
(Beiuş n.a.) care erau mai puţin favorabile dezvoltării agriculturii, de
la faptul că în unele sate abia acum locuitorii se reaşezau la vetrele lor, _de
la suprafaţa restrînsă a alodiului , stăpînul de pămînt recurge la comutarea de obligaţii şi chiar la renunţarea unor dintre ele. Era intere~et
în a-şi menţine şi a atrage forţa de muncă pe domeniu, a avea linişte
31 I. Puşcaş, Arhiva Episcopiei catolice de Oradea, în „Revista Arhivelor", Anul
LVII, vol. XLII, nr. 1, Bucureşti, 1980, p. 129
:12 D. Prodan, Caracterul regimului austriac în Transilvania, în Istoria Romdniei, III. Bucureşti, 19&4, p. 3512-356
33 B. Surdu, Situaţia social-economică a Transilvaniei pînă la răscoala lui
Horea. în Istoria Romdniei, III, Bucureşti, 1964, p. 411
M Gh. Gorun. Mişcări ţărăneşti de pe domeniile Beiuş, Vaşcău şi Beliu de
la mijlocul secolului al XVIII-iea, în „Crisia", IX, Oradea, 196'7, p. 167

https://biblioteca-digitala.ro

o

Consideraţii

istorice privind satele cu

meşteşugari specializaţi

117

după o lungă perioadă de grele încercări. Pe de altă parte episcopia avea
nevoie acum de bani pentru refacerea curţii episcopale şi a altor edificii,
pe întinsul domeniului precum şi pentru procesele pe care le purta în
scopul redobîndirii tuturor proprietăţilor 35 • De asemenea, prin'.tre alte
măsuri avansate se repun sau se pun în funcţiune cîteve intreprinderi
cu caracter manufacturier, cum ar fi cele de fier de la Vaşcău, Drăgă
neşti, Pociovelişte 36 , sticlă de la Beliu 37 , etc.
Cadrul geografic trebuia discutat în măsura ,în care a conditionat evoluţia satelor din Bihor spre un ,anumit specific şi în consens cu· relaţia ee
s-a stabilit între omul acestor locuri şi mediul înconjurător, relaţie care
atestă, indiscutabil, o dezvoltare care este proprie doar unei populaţii sedentare şi cu adinci rădăcini în acest spaţiu. Dacă privim cu atenţie aşe
z•area localităţilor respective putînd chiar generaliza această observaţie
la întreg teritoriul românesc 38 , ajungem la concluzia că ele sînt circumscrise formelor de relief înalte, respectiv deal şi munte, deci unor teritorii unde pămintul este mai puţin propice practicării agriculturii 39 • Era
firesc ca într-un asemenea context să se dezvolte o economie complementară, cu atît mai mult cu cit anumite materii prime erau accesil:ii'h!-k,cuitorilor, iar tradiţia prelucrării transmisă de veacuri.
Revenind la depresiunea Beiuşului, teritoriu ce a cunoscut o accentuată grupare de meşteşugari în anumite sate, menţionăm o serie de sublinieri ale istoricilor, rezultate în urma cercetării documentelor de arhivă. Astfel, cu excepţia localităţii Băiţa, a cărei sol era trecut în clasa I
,, ... şi aceasta nu datorită pămîntului arabil sau finaţului ci faptului că
era important centru minier şi munfacturie" 40 , celelalte erau incluse în
clasa II, III, IV41 • Elocvent este că aceste pămînturi au fost de la început
puţin apreciate pentru producţia agricolă de stăpînul de pămînt, lucru
evidenţiat la 1600 de urbariul domeniului Beiuş: ,,Sate româneşti nu dau
nici nonă, nici dijmă din semănături, veniturile domeniului din dijma semănăturilor reducindu-se astfel foarte puţin. Acest pămînt însă, după
indiciile urbariului, nu putea fi întins, consta mai mult din fineţe decît din
păminturi de arătură. Aceasta şi pentru că domeniul era mai puţin propriu pentru culturi mai întinse agricole, dar şi pentru că el se găsea de
zeci de ani în gura primejdiei turceşti, într-o nesiguranţă şi într-o stare
3
• A.
Hea, Gh. Mudura, V. Covaci, Conscrierea domeniului Beiuş la anul
1721, în Biblioteca .,Crisia", IX, Oradea, 1980, p. 14
:16 A. Ilea, I. Popovici, Fierăria de la Vaşcău în prima jumătate a secolului al
XVIII-Zea, în ,.Crisia", III, Oradea, 1973, p. ,199-2118; I. Popovici, Manufactura de
fier de la Pociovelişte şi Drăgăneşti din comitatul Dihor (1738-1735), în „Biharea",

IV, Oradea, 1977
37 V. Covaci, Manufactura de sticlă de la BeLiu î:i prima
al XVIII-iea, în „Crisia", IIL Oradea, 1973, p. 2119-234
:is Şt. Olteanu, C. Şerban, op. cit., p. 3Ll
39
40

Ibidem

'1

Ibidem

Gh. Mudura, Conscrierile urbariale ale domeniului
„Crisia", VIII, Oradea, 1978, p. 149
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nefavorabilă pentru dezvoltarea unei economii agricole proprii stăpînului
feudal" 42 . Fiind conştientă de o atare realitate, Episcopia romano-catolică
şi-a îndreptat interesele pînă în veacul al XVII-lea spre exploatarea bogă
ţiilor subsolului deschizînd intreprinderi domeniale care au condiţionat
sub acest aspect, întreaga viaţă a satelor de aici, pentru ca odată cu veacul
al XVIII-lea fenomenul să devină invers, stăpînul de pămînt încurajînd
iniţiativele particulare mai mult, de pe urma acestora beneficiind de cîş
tiguri substanţiale prin dijma percepută.
Reiese că în cumliţiile precizate mai sus cadrul geografic a favorizat
substanţial conturarea unui mod de viaţă, direcţionarea oamenilor din
acest spaţiu spre practicarea, treptată, a unor meşteşuguri, deci a unei
economii complementare ce venea să întregească, prin schimbul de produse promovat, cantitatea de cereale obţinută de pe suprafeţele din zonă.
Dar dacă de-a lungul Evului Mediu exercitarea monopolurilor de către
stăpînul de pămînt a îngrădit substanţial posibilitatea cristalizării unei
activităţi meşteşugăreşti decît în limitele unei comunităţi rurale sau în
beneficiul proprietarului feudal, la cumpăna dintre epoca medievală şi
cea modernă, în condiţiile economice şi istorice date s-a ajuns la apariţia
unor sate ce concentrează un număr important de meşteşuguri care s-au
înscris relativ repede în circuitul economic al nord-vestului României
impunîndu-se mai cu seamă prin diversitatea şi calitatea mărfurilor realizate.
Beneficiind de un asemenea cadru geografic şi de un context socialpolitic ~i economic favorabil era firesc să se producă mutaţii pe anumite
planuri şi în lumea satelor, mai ales din punct de vedere demogr1afic
constatîndu-se o creştere apreciabilă, dar şi sub aspectul posibilităţilor
de a dezvolta o economie complementară ce a asigurat un schimb de produse cu zone diferite. Tot acum are loc în întreaga Transilvanie o amplificare a contactelor între munte şi cîmpie, aceasta determinînd pentru ambele teritorii o specializare, primele pe diferite meşteşuguri, în funcţie de
o materie primă sau alta, celelalte pe agricultură, fiecare oferind produsele schimbului. ,.Volumul producţiei agricole a Transilvaniei înregistrează
în secolul al XVIII-iea o însemnată creştere, rezultat al unui comple:x:
de factori, în care, alături de creşterea populaţiei agricole însăşi, intră
cererea sporită a pieţei, datorită înmulţirii populaţiei neagricole: meşteşu
garii desprinşi de agricultură, populaţia din regiunile de munte, unităţile
militare staţionate pe teritoriul ţării şi aparatul de stat în continuă dezvoltare"43. Tocmai datorită ponderii mari pe care încep să o aibă în viaţa
economică meşteşugurile săteşti, stăpînul de pămînt le-a impus taxe noi,
în paralel cu celelalte sarcini iobăgeşti. Pentru Ţara Crîşurilor, aspectul
discutat cunoaşte note specifice, în funcţie de amploarea căpătată de un
meşteşug sau altul. Astfel: ,,Cismarii, cojocarii şi sumănarii, în afară de
tîrgul Beiuşului, sînt rareori amintiţi. In schimb, sînt impuse la plata
42

43

D. Prodan, Domeniul Beiuş ... , p. 52
B. Surdu, op. cit., p. 404
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taxelor olarii, fierarii, vărarii şi cărbunarii împreună cu proprietarii de
pive" 44 • De pildă, în prima jumătate a veacului al XIX-lea pentru atelierele de fierari şi pentru cărbunari se plătea între 2 şi 6 florini, iar taxa
pentru un cuptor de ars oale era în jur de 1 florini 5 •
Analizînd răspîndirea satelor ce au deţinut meşteşugari fierari, olari,
lădari, sumărari etc., distingem, ca o primă constatare, gruparea acestora
în funcţie de materia primă şi de prezenţa, la o mică distanţă, a unor
localităţi cu care au colaborat sub un aspect sau altul.
I. Fierăritul, ca meşteşug concentrat în cîteva sate din jurul Vaşcău
lul, îşi are explicaţia atît în activitatea desfăşurată de manufactura din
Vaşcău, manufactură ce a polarizat şi sub aspectul obligaţiilor feudale,
dar şi cel al meşteşugului, activitatea iobagilor români dintr-un teritoriu
adiacent. Faptul că nu numai în secolul al XVIII-lea 46 , ci şi mai devreme
este menţionată aici fierăria românilor (nwlleatura valachorum)4 1 , nu înseamnă decît că există deja una din premisele principale ale evoluţiei
meşteşugului, fiind antrenaţi în această muncă şi iobagii localnici. Desigur,
dezvoltarea remarcabilă a satelor Vărzarii de Jos, Vărzarii de Sus, Căr
pinet, Bărăşti (Vaşcău) şi Briheni, în ceea ce priveşte numărul atelierelor
şi, implicit, a unei producţii pentru piaţă se datorează, pe de-o parte,
modelului oferit de Vaşcău, precum şi tradiţiei mineritului ţărănesc aici;
posibilităţii creerii unui circuit economic favorabil la nivel de aşezări
săteşti, prin cointeresare directă; şi, nu în ultimă instanţă, sporirii cererii de unelte pentru piaţă a căror calitate era apreciată de cumpărători.
O confirmare în favoarea impunerii satelor cu meşteşugari specializaţi în prelucrarea fierului, începind cu veacul al XVIII-lea, ne-o dă
dinamica atelierelor săteşti pînă la începutul veacului al XX-lea. Urbariul
din 1735 consemnează la Vărzarii de Jos, Vărzari de Sus şi Cîmp, doar
5 fierării 48 , pentru ca imediat după 1800, în primele două sate să fie 57 de
ateliere 4!', iar peste 38. de ani in aceleaşi localităţi, numărul lor să se ridice la 61, unii deţinînd chiar şi două fierării 50 . După 1850 începe regresul,
situaţie generată de încetarea producţiei cuptoarelor de redus minereul
de la Briheni şi a manufacturii de la Vaşcău, şi de concurenţa produselor
intreprinderilor industriale, astfel că în 1914 se semnalizează doar 8 ateliere51.
Consecinţa imediată a formării acestor nuclee s-a resimţit în modul
de antrenare a unor comunităţi rurale din zonă. Un prim argument il
V. Maxim, Gh. Mudura, op. cit., p. 57
Gh. Mudura, op. cit., p. 15,l
A. Ilea, I. PQpovici, op. cit., p. 202
V. Butură. Contribuţii la studiul fierăritului în
LUM X, Alba Iulia, MCMLXXII, p. 568
48 I. Godea. op. cit., p. 1117
'9 Gh. Mudura, O'P. cit., p. 151
60 Ibidem
si M. Popovidu, op. cit., p. 479
44

45
'.8
0
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oferă asocierea dintre ţăranii români din Briheni şi cei din Vărzarii de
Mijloc (astăzi de Jos), la 1745, cu ocaz:0 încheierii unui document prin
care primesc dreptul de a-şi ridica un cuptor propriu de redus minereul. Urmărind mai mulţi ani la rînd cantitatea ele fier obţinută aici s-a
constatat absenţa frecventă a iobagilor din Vărzrarii de Jos care în act
erau nominalizaţi (este vorba de ramura Găvreştilor şi familiile Pat). Deducem că, de fapt, participarea celor din Vărzarii de Jos izvoreşte dintr-o
înţelegere conform căreia cei din Briheni reduc minereul asigurînd materia primă din care vărzăranii, la rîndul lor, au confecţionat difrritP
obiecte, o parte din acestea revenind, probabil, drept plată, celor din
Briheni52•
Un alt aspect ce-l apreciem ca semnificativ din punctul de vedere al
relaţiilor creete între comunităţi este acela al specializării pe munci auxiliare. Această intercondiţionare a fost frecventă în cazul satelor care au
practicat cărbunăritul sau, dintr-o perspectivă mai complexă, transportul şi desfacerea produselor.
Din epocile anterioare, realitate susţinută de urbariul domeniului
Beiuş la 1600, un număr de sate aveau obligaţia de a aproviziona cu man gal fierăria de la Vaşcău Chişcău şi Măgura 53 sau topitoria de aramă de
la Băiţa 54 • In secolul al XVIII-lea însă are loc o transformare deoarece
această profilare a unor săteni din Vărzarii de Sus, Călugări, Izbuc, Leheceni nu se rezumă acum numai la a acoperi necesităţile faţă de manufactura de la Vaşcău, ci dimpotrivă ajung să desfacă marfă şi pentru atelierele săteşti sau pentru cuptorul de redus minereul de la Briheni 55 . Căr
bunari mai sînt amintiţi în documentele din 1769-1770, Ia Miersig, Sititelec şi Băiţa56 , primele două localităţi aprovizionind, probabil, oraşul
Oradea şi tîrgurile din apropiere.
Privit în ansamblu fenomenul este apreciabil prin implicaţiile pe care
le-a determinat în relaţiile dintre localităţile respective din depresiunea
Beiuşului, în special, ajungîndu-se la un moment dat ca Vărzarii de Sus,
recunoscută prin atelierele sale de fierari în veacul al XIX-lea, să cedeze
concurenţei pieselor confecţionate la Vărzarii de Jos şi să se practice
bocşeritul, asigurînd mangalul solicitat de cea din urmă aşezare 57 .
II. Olăritul, cel puţin pentru Ţara Crişurilor, cunoaşte pînă la începutul veacului al XVIII-Jea o răspîndire largă. De la 1700 încoace are
loc procesul de detaşare a unor sate, mai ales acelea care prin calitatea
lutului obţinut şi a vaselor confecţionate, ca şi prin aria de cuprindere,
ajung să domine. Analizînd situaţia a două dintre localităţile în discuţie
surprindem pe parcursul unui singur secol o acaparare a majorităţii cornu-

:,, A. Chiriac, Feronerie populară din Bihor, Oradea, 1978, p. 24-.28
:,1
54

D. Prodan, Domeniul

Ibidem.

Beiuş

55 M. Bocşe, Cărbunăritul

... , p. 48--49

în Bihor, în Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972,

p. 466
56
07

Gh. Mudura, op. cit., p. 59
A. Chiriac, op. cit., p. 32
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nităţii la meşteşugul respectiv. Astfel, la Leheceni numărul olarilor creşte
între anii 1803 şi 1914, de la 60 la 139"8, ier la Sălişte de Vaşcău, în aceeaşi perioadă de timp se ajunge de la 15 la 15759• Explicabilă ne apare
această creştere numerică, care are loc de-a lungul a peste 100 de ani,
dacă luăm în considerare atît posibilităţile de desfacere a mărfii frecvent
şi în condiţii relativ avantajoase, cu ocazia unor tîrguri sau în teritoriile
din cimpie, relaţie ce s-a impus puternic în veacul trecut, acest aspect
fiind, într-o anume etapă din calendarul anual al vînzării, dominant 60 •
Despre Vadul Crişului, cercetările nu fac decit să confirme afirmaţiile' avansate mai sus. Conscrierile argumrntează suficient o situaţie care
se individualizează în secolul al XVIII-lea. Acum, încep să fie menţio
naţi şi aici un număr de olari (figulus) 61 de la care Capitlul Episcopiei
rnmano-catolice de Oradea obţinea, la 1753, 152 florini venit anual, din
impunerea meşteşugarilor62 . Această consemne.re a olarilor numai după
1700 nu înseamnă, ca de altfel şi în cazul celorlalte sate afiliate acestui
meşteşug, că înainte nu s-a practicat olăritul, ci dimpotrivă relevă tocmai
momentul cînd datorită amploarei atinse în valorificarea produselor
pe piaţă, stăpînul de pămînt solicită taxe noi, necesare sporirii veniturilor
proprii.
III. Prelucrarea lemnului a fost una din îndeletnicirile cele mai răs
pîndite în cadrul comunităţilor săteşti. Datorită răspindirii lemnului,
aceasta a devenit în timp una din materiile prime de bază în confecţio
narea obiectelor de uz casnic; a uneltelor agricole; în ridicarea construcţiilor din cadrul gospodăriei. La fel ca şi în celelalte meşteşuguri în veacul
al XVIII-iea se produce o diversificare a meseriilor 63 şi, implicit, în categoriile de piese confecţionate. Se detaşează acum citeva sate care beneficiază de specializarea pe un anumit tip de produs. O simplă înşiruire
a lor creează o imagine sugestivă asupra amplorii fenomenului într-un teritoriu relativ limitat. Cele mai importante sînt: Gurani, care valorifică
vase de lemn 64 , Cociuba Mică şi Pietroasa unde „mai mulţi dintre iobagi
confecţionează vase de lemn şi şindrilă şi le vînd" 65 ; Cordău, sat ce a comercializat lemne gata finisate pentru construcţii 66 ; Meziad, aici locuitorii
ridicau case din lemn, pe care le ofereau vînzării satelor din jur6 i; Cresuia, localitate renumită pentru scările ,, ... cu cari cutrieră apoi întreg
58

I. Godea, op. cit., p. 123
Ibidem.
A. Chiriac, Transportul şi desfacerea ... , p. 2118
61 I. Godea, op. cit., p. J122.
62 Gh. Mudura, Populaţia localităţilor de pe cursul superior al Crişului Repede
la sfîrşitul secolului al XVIII-Zea şi prima jumătate a secolului al XVIII-Zea, în
59

60

Aleşd,
63

1904-1979, Oradea, 1979, p. 120
I. Godea, op. cit., p. ,lilo
6-1 V. Maxim, Gh. Mudura, op. cit., p. 60
6.; Ibidem, p. 61
66 Ibidem.
67 I. Godea, op. cit., p. 111-112

https://biblioteca-digitala.ro

122

Aurel Chiriac

14

judeţul Bihor şi Arad" 68 ; Tărcăiţa, ce s-a impus prin foarte buni meşteşu
gari: .,Fac unelte din lemn, roţi, care, laviţă, scaune pe cari le încrestează
cu multă isteţime" 69 ; Criştioru de Sus, a cărui oomeni au lucrat unelte
de lemn (furci, greble, etc.) pentru piaţa zonei; Valea Neagră de Jos, unde
ţăranii au realizat spete căutate în vestul României.
Centrele de lădărit din Ţara Crişurilor s-au impus pe piaţă prin produse cu o pronunţată valoare utilitară şi estetică. Receptat conform unei
dialectici a dezvoltării: .,Pină la începutul secolului trecut în cele mai
multe din satele aşezate în zone de deal lăzile se confecţionează de fiecare gospodar în parte. O dată cu creşterea numărului locuitorilor din
sale, <.:u dezvullarea <.:ăilur ue comunicaţie, perfecţionarea uneltelor de producţie şi intensificarea relaţiilor de schimb, diviziunea muncii se accentuează"i0. O serie de localităţi Derşida, Preuteasa, Borozel, Călăţea,
Vîrciorog, Şerghiş, Budureasa, Hăşmaş, Groşeni, Carnna, Nadăş - lucrează acum la comandă sau pentru desfacerea direct pe piaţăn, atit lăzi
de zestre, cit şi hambare. Aceste din urmă piese ocupau, în cazul meşte
rilor de la Budureasa, un loc important în economia de schimb, fapt atestat de cererea dintr-o arie de desfacere foarte mare.
Dacă la 1600 Budureasa avea obligaţii precise în ceea ce priveşte prelucrarea lemnului faţă de Episcopia romano-catolică pentru care trebuia
să transporte scînduri7 2 fără, însă, ca la atît să se reducă preocupările ţă
ranilor care mai confecţionau şi alte produse dar, pentru uzul localităţii,
în principal, după 1800, meşteşugarii profilaţi doar pe lădărit, lucrează
într-un număr din ce în ce mai mare. Confirmarea, în acest sens, o aflăm
în veacul al XIX-lea, atunci „cînd s-a observat din partea stăpînului de
pămînt comercializarea extinsă a lăzilor, s-a trecut la impunerea 1ădari
lor"73. De asemenea, o consecinţă directă a stadiului atins de comercializarea obiectelor la Budureasa se reflectă în introducerea-unei soluţii tehnice
interesante, generalizate acum, şi anume utilizarea pe o scară largă a „pă
litoarei", instalaţie de uscat şi afumat lemnul, întrebuinţată în orice anotimp, materialul primind un aspect <>stetic aparte prin patina căpătată,
iar: .,Fumul pătrunzînd pe lingă că le usucă, face să se depună pe ele un
strat uniform de cărbune ce contribuie substanţial la conservarea piesei" 74 •
IV. Sumănăritul a fost practicat secole de-a rîndul în fiecare comunitate sătească, femeile fiind acelea care confecţionau, pentru necesităţile
fiecărei familii, această piesă de port de veche tradiţie în spaţiul carpatodanubiano-pontic. Spre exemplu, şi cu certitudine situaţia era identică
pentru majoritatea localităţilor din zonă, se precizează că la începutul
veacului al XX-lea în satul Cresuia: ,,Sumanele şi cioarecii ... , le ţes şi
68

68
70
71

Angela Selagian Buteanu, Din podoabele BihOTului,
Ibidem, p. 26.
I. Godea, Meşteşugul lăzilor . .• , p. 130
Ibidem.

n D. Prodan, op. cit., p. 45
73
7~

V. Maxim, Gh. Mudura, op. cit., p. 43
I Godea, op. cit., p. 131
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le coase femeile" 75 • Totuşi, la un moment dat localitatea Sîrbeşti se impune în acest teritoriu atît prin numărul celor care confecţionează sumane, bărbaţii fiind cei care ajung să croiască şi să coase aici, cit şi prin
aria de desfacere.
1n ceea ce priveşte epoca cind se maturizează fenomenul specializării pe acest meşteşug, în sensul grupării meşteşugarilor aici, documentele ne dau citeva puncte de reper interesante. Astfel, pînă la 1813, satul
Sîrbeşti este menţionat în documente pentru taxele ce le plătea pe atelierele săteşti de fierari76, pe cînd la începutul veacului al XX-lea (1914)
se subliniază în diferite lucrări că ,. ... în Sîrbeşti, comună cu 79 de familii, în afară de 4 inşi, toţi exercită meseria de croitori de sumane (sumănari)"77. Trecerea aceasta impresionantă spre confecţionarea sumanelor pentru desfacere îşi găseşte explicaţia în cadrul economic ce oferă
motivaţia transformării dintr-o îndeletnicire casnică într-una destinată
valorificării într-o arie precisă, de Ia Vaşcău pînă în zona Ineului, stabilitatea din punct de vedere al cererii asigurînd o sursă de venit permanentă. Totodată, această situaţie a determinat o sporire a calităţii sumanelor, fapt atestat de extinderea posibilităţilor de procurare a pănurii, cei
cu stare socială mai bună cumpărînd-o de la Cisnădie 78 , aspect care venea
să completeze cealaltă modalitate de lucru, mult mai des practicată, de a
confecţiona sumanul la solicitant acasă, pe materialul pus la dispoziţie de
client 79 •
Nu poate fi exclusă nici o altă condiţie care a generat dezvoltarea
sumănăritul la Sîrbesti şi anume existenţa dubelor de la Fînaţe în
imediata apropiere.
·
Amploarea remaroobilă atinsă de specializarea pe anumite meşteşu
guri în Bihor este susţinută şi de coexistenţa în aceeaşi comunitate să
tească a două meşteşuguri sau a unui meşteşug cu o ocupaţie. Intîlnim
la „Jărzarii de Jos, fierari şi cizmari; Cărpinet, olari şi fierari; Leheceni,
olari şi cărbunari; Valea Neagră de Jos, spătari şi olari; Vadul Crişului,
olari şi vărari, realitate ce izvorăşte din necesitatea, mai cu seamă în depresiunea Beiuşului, de a-şi procura prin intermediul dezvoltării unei
economii complementare produsele agricole inexistente în cantităţi suficiente.
CONCLUZII

Pe baza argumentelor inserate în studiu rezultă că satele cu meşte
şugari specializaţi pe prelucrarea fierului, lutului, lemnului şi linii s-au
impus în peisajul social-economic al nord-vestului României incepînd din
veacul al XVIII-iea, într-un context istoric şi economic în care trăsătu
rile lumii moderne au fost tot mei evidente, şi au atins maxima dezvol75
76
77
7S

79

P. Stelea, Viaţa sătenilor din CTesuia, Beiuş, 1944, p. 36
V. Maxim, Gh. Mudura. op. cit., p. 61-62
M. Popoviclu, op. cit., p. 479
T. Bănăţeanu, op. cit., p. 36
Ibidem.
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tare, în formele cunoscute, de-a lungul veacului al XIX-iea şi prima jumă
tate a secolului XX.
Desigur, existenţa !.atelor cu meşteşugari specializaţi într-o diversitate şi le o amploare nemaiîntîlnită în alte zone etnografice din România a generat o serie de implicaţii în organizarea social-economică a localităţilor respective, precum şi în relaţiile dintre aşezările de pe un teritoriu important din nord-vestul României.
Discutind transformările din cadrul comunităţilor rurale în cauză,
practicarea unei îndeletniciri complementare a contribuit, în primul rînd,
la o modificare a ritmului existenţial, ţăranii trebuind să imbine munca
pămîntului cu cea solicitată de meşteşug. Se cuvine subliniat însă 61
aproape niciodată, afirmaţie confirmată şi de meşterii care mai lucrează
şi astăzi, agricultura şi creşterea animalelor nu a fost neglijată ci dimpotrivă noua ocupaţie se practica în funcţie de datele calendaristice principale ale muncilor agricole, tocmai pentru a nu perturba desfăşurarea
acestora 8°.
O altă modificare derivată din felul în care meşteşugarii se grupează
conform cerinţelor meşteşugului, contribuind la o transformare şi în organizarea socială a comunităţilor respective. Treptat, se produce o diferenţiere intre meşteşugari şi restul satului sau chiar intre primii, unii cîş
tigîndu-şi un prestigiu prin calitatea produselor sale seu prin tipul de
unealtă foarte pretenţioasă pe care numai unul o lucrează (este situaţia lui Alexandru Gavra din Vărzarii de Jos, care făcea numai coase, oolitate ce l-a propulsat în conducătorul grupului de fierari o perioadă îndelungată81). Diferenţierea care are loc între săteni şi meşteşugari se manifestă şi în faptul că primii de multe ori ejung să depindă fie prin desfăşurarea unor munci auxiliare (cărăuşitul) fie prin lucrul într-un atelier
- de meşteşugari.
Un alt aspect are în vedere diviziunea socială a muncii, fiecare atelier de fierar, de pildă, incluzînd alături de meşter şi ajutoare provenite
din propria-i fumilie preferenţial, sau, cînd nu avea, lua un ucenic din
sat; la olari, femeile participau la aducerea lutului, frămîntarea lui şi
la decorarea obiectelor. De asemenea, această diviziune este în citeva situaţii mult mai accentuată unii meşteşugari realizînd numai un anumit tip
de piesă, ceea ce presupune o înaltă indemînare. Grăitoare este în acest
sens pilda fierarului Alexandru Gavra care făcea numai coase sau a meşte
rilor din Vărzarii de Sus, renumiţi în secolul al XIX-iea prin secerile
realizate82 . Aceeaşi situaţie o întîlnim şi în cazul olarilor, localitatea Leheceni fiind apreciată pentru blidele sale: Sălişte de Vaşcău prin ulcioare; Criştioru de Jos prin ploşti; Leleştiul recunoscută datorită cănţi
lor şi cahlelor cerute în depresiunea Beiuşului; Vadul Crişului prin „ciubănci"; CărpinC't, prin oale mari de provizii sau pentru păstrat seminţe
Ş) A.
81
82

Chiriac. op. cit., p. 217-218

Idem, Feronerie ... , p. 5'2
lb-idem, p. 60
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de cînepă 83 , diversificare ce a fost determinată şi de preferinţele comenzii
sociale de pe pieţele de desfacere pe care le frecventa o localitate sau alta 84 •
Similară realitate se remarcă şi în centrele specializate pe prelucrarea
lemnului, unde axarea pe confecţionarea unui produs îi creează, ca şi
pentru celelalte meşteşuguri, un statut aparte în conştiinţa oamenilor dintr-o zonă sau alta. Şi aici diversificarea, ca şi obţinerea pentru modelarea unui anumit tip sau tipuri de piese a fost determinată de cererea
acestora, ca şi de calitatea lor.
O consecinţă firească pentru activitatea desfăşurată de satele cu
meşteşugari specializaţi ar fi apariţia cărăuşitului, deci a transportului
şi desfacerii mărfurilor atît de meşteşugari, cit mai ales de către intermediari, aceştia din urmă din etapa cind produsele ajung să fie căutate
pe piaţă. In general, pentru fierarii din Vărzarii de Jos cărăuşit făceau ciţiva
locuitorii din Fînaţe 85 ; pentru olarii din Leheceni şi Sălişte de Vaşcău
vasele erau luate şi vîndute de un număr de săteni din Ponoare şi Văr
zarii ele Jos 86 ; pentru lădarii din Budureasa" ... existau (în cadrul localităţii - n.n.) şi anumiţi oameni care se ocupau numai cu cărăuşia" 87 •
Apreciind la adevărata valoare rolul şi locul satelor cu meşteşugari
specializaţi din Bihor, receptînd ca atare implicaţiile social-economice pc
care le-au generat în relaţiile cu comunităţile rurale din nord-vestul României, putem considera că prezenţa acestora a condus: nu numai la asigurarea unui mod de viaţă superior epocilor anterioare, ci şi le amplificarea contactelor interumane, aici, într-un spaţiu locuit de o densă
populaţie românească, la modificări pe planul mentalităţii ţăranilor şi,
nu în ultimă instanţă, la intensificarea circulaţiei în paralel a valorilor
materiale şi a celor spirituale.

CONSIDERATIONS HISTORIQUES CONCERNANT L'APPARITION
DES VILLAGES A ARTISANS SPECIALISES DE BIHOR

Resume
La presente ctudc aborde a partir de l'analyse des travaux, ayant le meme
theme, publies par des historiens et cthnologues et ayant comrne support Ies recherchcs archivistiqucs effectuces - le probleme de l'evolution des occupations artisanales des villages de Bihor, en general et de l'apparition des villages ă artisans
specialises dans l'usinage des rnatieres premieres, specialcrnent.
Pour argurnenter notre conclusion sur la periode. ou ccs villages s'imposent
dans le cir-cuit econornique du Nord-Ouest de Roumanie par une production remarquable par la variete et la qualitC:· des mar-chandises, nous avons eu en vue trois
a., I. Godea, Caracteristici ale culturii ... , p. 130
M FI. Bobu Florescu, T. Mozeş, op. cit., p. 152
s.; A. Chiriac, Transportul şi desfacerea ... , p. 218

86

Ibidem, p. 219
Godea, Meşteşugul

~ I.

lăzilo-r

... , p. 145
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parametres indispensables dans l'appreciation exacte des dimensions du phenomene:
historique, economique et gi!ographique.
Le contexte historique a ete, sans aucun doute, une cause d'or'dre general determinant une serie de mutations qui se sont refletees aussi sur le cadre economique. L'instauration de la domination des Habsbourgs â la fin du xvne siecle
(1692) fut ressentie dans l'ouest de Transylvanie aussi, premierement par la reorganisation administrative des territoires conformement aux interets de la monarchic,
intercts qui ont promu une politique de centralisation du pouvoir et, en concensus,
une doctrine economique basee sur le meme systheme qui visalt le controle sur
toute la vie economique de l'Empire. Menant, initialement, une politique mercantile, seulement en faveur des pays „hereditaires~, une fois la Silesie perdue a lieu
la stimulation de !'industrie transylvaine et meme l'encouragement des initiatives
privees.
Les causes i!conomiques sont etroitement liees, compte tenant de l'espace
etudie, aux mesures prises par l'Evechi'• romano-catholique de Oradea, Eveche
ayant repris ses droits, mesures qui pour la d~ression de Beiuş surtout se refletent dans la commutation de certaines obligations des paysans (concernant Ies
produits agricoles) en argent. En mcme temps on met ou l'on remet en fonction
toute une serie d'entreprises â caractere manufacturier, comme celles de fer de
Vaşcău, Dră,găneşti, Pociovelişte; la verrerie de Beliu etc.
Le cadre geographique est mis en discussion dans la mesure ou il a conditionne l'evolution des villages de Bihor vers un certain caractere specifique et en
eonsensus avec la relation etablie entre l'homme de ces lieux et l'environnement,
relation qui prouve, indeniablement, un developpement propre seulement ă une
population sedentaire et ă profondes racines dans ce territoire. Si on observe
attentivement l'emplacement de ces localites, pouvant meme generaliser celte observation ă tout le territoire roumain, on peut conclure que Ies villages dont on
parlc sont circonscrits aux formes de relief hautes, c'est-â-dire colline et montagne,
donc ă des territoires ou la terre est moins propice ă l'agriculture. Il etait naturel
que dans un tel contexte se developpât une economie complementaire d'autant plus
que certaines matieres premieres etaient accessibles aux habitants, et leur usinage jouissait d'une longue tradition.
·
On a tenu compte aussi, quant a J'apparition des villages â artisans specialises, du saut .demographiquc qui' s'est produit au XVIlle siecle et de l'amplification des contacts entre la montagne et la plaine, fait qui a determine, ă l'epoque,
pour -Ies deux territoires, une specialisation, pour la zone montagneuse, dans qudques metiers artisanaux, dans l'autre, dans l'agricu1ture, tout en faisant awaraître la base obligatoire d'un echange de produits entre les deux espaces.
L'ouvrage aborde concretement l'apparition des villages â artisans specialises
dans l'usinage du fer, de l'argile, du bois et de la laine (.,pănură") de Bihor, tout
en suivant, s'appuyant sur Ies donnees offertes par des documents, leur courbe evolutive (en ce sens Ies exemples concernant les communautes rurales groupant des
potiers et des forgerons sont eloquents).
Les arguments de la presente etude demontrent que les villages ă artisans
spedalises se sont imposes dans le paysage socio-economique du Nord-ouest de la
Roumanie â partir du XVJIIe siecle, dans un contexte historique et socio-economique ou Ies traits du monde moderne ont ete de plus en plus evidents, fait
prouve entierement par 1-=:s formules relevees par la recherche tout au long du
XJXe sieol.e et la premiere moitie du XXe siecle.
A cote de l'idee de continuite qu'on a suivie par l'analyse du role des metiers
artisanaux dans les communautes rurales roum;iines de Bihor a partir du MoyenAge et finissant avec les XVIII-XIXe siecles quand on assiste ă l'individualisation
du phenomene presente et, en egale mesure, ă son expression aux parametres remarquables, on a aussi mis en evidence Ies implications produites par les villages ă artisans specialses dans l'organisation socio-economlque des localltes respectives tout comme dans les relations entre Ies habitants d'un territoire important
du Nord-Oue6t de Roumanie.
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PRIVIND ISTORICUL OLARITULUI
DIN ORADEA
Dr. TEREZA

:MOZEŞ

Olăritul prin numărul mare de centre unde se practică prelucrarea
artistică a lutului, prin valoarea /tehnică şi artistică a produselor ceramice a atras de mult atenţia cercetătorilor. Totuşi, există unele centre,
între care se numără şi oraşul Oradea, cărora nu li s-a acordat pînă în
prezent atenţia cuvenită. Barbu Slătineanu îl tratează în cadrul lucrării
Ceramica românească1, subsemnata în cadrul a mai multe lucrări de sinteză2, Susana T6th prin prisma biografiei unei familii de olari3. Or trecutul bogat al acestui centru, care poate fi urmărit prin multiplele documente aflate la Arhivele Statului - Filiala Oradea, precum şi specificitatea ceramicii care poate fi cercetată studiind numărul mare de vase
care au supravieţuit timpului, cit şi din informaţiile ultimului olar în

permite şi ne invită la un studiu mai aprofundat.
Primele documente scrise găsite pînă în prezent datează din anii
1805-1806 şi reprezintă proiectele de statut al breslei olarilor 4 precum
şi corespondenţa intreprinsă în legătură cu cernile de constituire a olarilor în breaslă 5 • De la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea datează şi primele vase ajunse în posesia Muzeului Ţării
Crişurilor imediat după înfiinţarea Societăţii de istorie şi arheologie din
Oradea (1872), odată cu înjghebarea patrimoniului muzeistic a colecţiei
vechi, realizată prin donaţii şi achiziţii. Calitatea superioară a acestor
vase şi faptul că se simţea nevoia de a se constitui într-o corporaţie proviaţă,

Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Bueureşti, 1938, p. 148-,.,149
Tereza M6zeş, Bemutatjuk a Kori:is-videki Muzeum neprajzi osztcîlycit, in
Faklya, XXVII 09~). 2 iU:l., p. 3; lldem, Neprajz, nepmuveszet, în Bihari Napl6,
XXVll (l!:ln), iul., p. 14-lti; T. M<izeş, I. Godea, Ghtdul secţtet de etnugrufie a
Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1973, p. 9-21; Tereza M6zes, Zona etnografică
Crişul Repede (vezi reaipitolul: Ceramica populară), Editura Sport-Turism, Bucureşti,
(sub tipar)
3 Suzana T6th, O familie veche de olari orădeni, în Contr-ibuţii la cunoaşterea
etnografiei din Ţara CTişurilor, Oradea, 197,1, \p. lLl-121
' Arhivele Statului - Filiala Oradea (A.S.O.), Fonld. Episco,pia rom.-cat. de
Oraoea, Acte economice, Oradea-Olosig„bres1e, d. 4457, f. 130-135
5 ASO, ibidem, f. 124-128 şi 203
1

2
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fesională

presupune un trecut însemnat

şi

un grad înalt de dezvoltare la

respectivă.

data

Cererea privind constituirea în breaslă a olarilor - după cum redin multiplele documente - a fost întocmită în 1805. După acest
an urmează o lungă perioadă de tărăgăneală pentru ca aprobarea privilegiilor să se realizeze abia în anul 1820 de către regele Francisc 16 •
Ca să înţelegem de ce în Oradea breasla olarilor s-a constituit relativ
tîrziu şi cu multă tărăgăneală, abia la începutul veacului al XIX-iea cind
aceste corporaţii încep de fapt să se destrame, trebuie să clarificăm două
probleme:
1. A existat oare mai înainte breasla olarilor şi acum în secolul al
XIX-iea este vorba de o reînnoire a drepturilor sau abia acum a ajuns
meşteşugul la maturizare economică-profesională?
2. De ce a ţinut tărăgăneala aproape două decenii?
La prima întrebare din lipsa documentelor nu putem răspunde cu
toată fermitatea. Există motive care ne fac să presupunem că şi la Oradea ar fi existat cu secole în urmă astfel de corporaţii. Care sînt aceste
argumente?
Din bibliografie reiese că lada breslei olarilor din Oradea din anul
1823 se află azi la Muzeul de Etnografie din Budapesta. Pe interiorul
capacului acestei lăzi se găsesc referiri la data execuţiei lăzii anterioare,
cu care a fost înlocuită cea nouă, şi anume anul 1658 7 • Ceea ce ar însemna că încă înaintea ocupaţiei turceşti ar fi existat breasla olarilor J;,i
Oradea. Faptul că între demnitarii breslei care figurează pe Iada din 1823
nu găsim nici un nume comun cu cei care au trăit şi se află pe documentele din anii 18428 , 18559 , 1859 10 ne pune pe gînduri. Totuşi, putem admite că în cursul a trei decenii s-au schimbat totalmente numele olarilor
într-o perioadă cind media de vîrstă a vieţii era redusă, ceea ce nu contrazice posibilitatea existenţei breslei olarilor la Oradea înaintea ocupaţiei turceşti. Considerăm aceasta verosimilă cu atit mai mult cu cit olarii
din apropiere, din Beiuş s-au constituit în breaslă în anul 1645, primind
scrisorile privilegiale de la Gheorghe Rakoczy !11, iar cei din Marghita
şi-au cerut drepturile în anul 1723 12 • Înclinăm să credem că în deceniile
imediate după ocupaţia turcească nu se putea reorganiza breasla. Oraşul
Oradea în timpul luptelor îndelungate a fost distrus aproape în întregime. Velenţa şi Grădina Sălbatică erau complet nimicite. In OradeaOlosig au rămas doar 114 case din care abia 21 erau locuite 13 • După elizultă

8

ASO,

Colecţia

actelor de

breaslă,

nr. 198, f. 1'14

Kresz Maria, Illusztraci6k az erdelyi fazekassag tortenetehez kiilonos tekintettel a kes6-haban keramiara, în Ethnographia, 19'72, nr. 2----3, p. 2Hl~247
7

ASO, Fond. Episcopia rom.-cat. de Oradea, Acte economice, d. 4458, nr. 147
ASO, Fond. Colecţia actelor de breaslă, nr. 212, f. 17-19 ·
10 Ibidem, f. 20-23
11 Dr. Szadecky Lajos, A czehek torteneterol Magyarorszâgon, Budapest, 1889
12 ASO, Fond. Prefectura judeţului Bihor, Manufacturi-bresle, d. 160, f. 67
13 Lakos Lajos, Nagy-Va.rad multja es jelenjeb61, Nagyvârad, 1904, p. 39
8

9
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administrativă precum şi de relaţiile feudale faţă de Episcopia
romano-catolică de Oradea. Oraşul Oradea la vremea respectivă era constituiit din patru oraşe independente din punct de vedere administrativ, şi
anume: Oradea-Mare, Oradea-Olosig, Oradea-Velenţa şi Oradea-Subcetate. Fiecare aparţinea de altă putere feudală. Oraşul Oradea aparţinea
de Capitlu, Oradea-Olosig de Episcopie, pe cînd Oradea-Subcetate de stă
pînirea laică. Cei zece olari care au semnat proiectul de statut au aparţinut de trei oraşe, doi erau din Oradea-Mare, patru din Oradea-Olosig
şi patru din Oradea-Subcetate. Numărul redus al olarilor nici nu permi-

tea organizarea lor în bresle separate.
Proiectul statutului breslei olarilor conţinînd 19 articole, era concPput după aceeaşi schemă ca şi celelalte statute din epoca respectivă 14 •
Mai interesante sînt acele puncte care se referă la viaţa internă a meşte
şugarilor ol 3ri. Se prevedea ca starostele care reprezenta organizaţia în
faţa autorităţilor şi care avea răspunderea morală şi materială în toate
problemele legate de activitatea breslei să fie schimbat anual in aşe. fel
ca rind pe rînd să aparţină de cite un alt oraş. Odată cu schimbarea starostelui urma să se mute şi lada, cheia lăzii, precum şi statutul breslei
care era păstrat în ladă. Dintr-un document datat din 14 aprilie 1839
aflăm că lada breslei timp de patru ani a stat la un meşter din oraşul
Oradrn, de aceea prin „votul majorităţii" lada era transferată la un meş
ter din Oradea-Olosig 15 •
Condiţiile de avansare erau de asemenea prevăzute în statut. Astfel,
articolul patru stabilea modalităţile de trecere din rîndul calfelor în rindul meşterilor. Acest punct din statut ca şi altele din el oglindeşte caracterul de clasă şi de castă a acestei organizaţii profesionale. Cel care dorea
să avanseze în categoria de meşter trebuia să depună un florin în lada
breslei, să prezinte certifioatul de naştere, din care să rezulte că e născut
din căsătorie legitimă, să prezinte certificatele privind activitatea din
timpul anilor de călătorie şi dacă totul corespundea abia atunci putea
să se prezinte la examenul de meşter. în acest scop se prevedea să execute o lucrare de măiestrie. Lucrarea se compunea din mai multe
probe: două bucăţi mari de oale, un castron mare cu capac, un ulcior
mare de capacitatea de 25 de iuste, desenul unui cuptor, precum şi construcţia acestuia. Pentru examinarea şi aprecierea produselor s-a constituit o comisie mixtă formată din delegatul conducerii judeţului (Politicus
Comissarius) şi meşterii controlori sau supraveghetori. Greşelile constatilte
nu se puteau răscumpăra prin bani.
Statutul prevedea şi diverse măsuri privind apărarea drepturilor
breslaşilor. Astfel, articolul 6 interzicea munca nebreslaşă. Munca olarilor neconstituiţi în breaslă se admitea doar la tirgurile anuale şi atunci
1

1' ASO. Fond. Episcopia rom.--<:at. de Oradea, Acte economice, Oradea-Olosigbresle. d. 4457, f. 130-135
1s Ibidem, d. 4458, f. 231-232
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numai cu anumite restricţii.Meşteşugarul nebreslaş era obligat să plătească
12 Xr. taxă de control şi în caz că produsele erau considorate nesatisfăcătoare, acestea erau confiscate.
Proiectul de statut nu em întru totul aprobat. Stăpînii feudali aveau
o serie de rezerve şi introduceau anumite modificări prin care căutau să
sublinieze şi să apere drepturile feudale. Menţionăm doar două dintre
ele. Meşteşugarul care a venit din altă localitate nu se putea prezenta direct la examenul de meşter. 1n primul rind trebuia să se prezinte în faţa
stăpînului feudal şi doar după ce timp de un an a dat dovadă de buna
cuviinţă şi se achita de celelalte îndatoriri putea cere primirea în breaslă.
Stăpînii feudali pretindeau de asemenea ca ei să exercite măsurile de judecată asupra contravenienţilor, nu comisarul, cum era prevăzut în articolul 6 al proiectului de statut. Astfel, Episcopia rom.-cat. susţinea că
expulzarea sau judecarea ,3cestora să se facă numai de stăpînul feudal.
Jn caz contrar - argumentează Episcopia - ar însemna ca delegatul sau
comisarul breslei să se amestece în treburile interne ale stăpînului, ,.ca
locuitorul lui să devină judecătorul lui" 16 •
După cum am arătat mai sus, numărul olarilor constituiţi în breaslă
era relativ mic. In 1851 breasla număra 15 meşteri şi o văduvă 17 • La
aceştia se mai adaugă şi cîţiva olari din Tileagd. Nu cunoaştem numărul
lor din acest an, dar se ştie că în anul 1827, după multiple intervenţii rau
fost admişi doi olari din Tileagd în breasla olarilor din Oradea-Olosig 18.
Jn 1855 numărul olarilor din Oradea se ridică la 17, iar între 1857-58
cu încă trei olari 19• La Arhivele Statului Filirala Oradea se găseşte şi lista
nominală a olarilor breslaşi din 1859 20 • Intre timp doi au încetat activitatea, dar au apărut alte cinci nume noi.
„Breasla - după cum arată Şt. Pascu - nu putea atinge scopul de
a apăra interesele meşteşugarilor, decît prin încadrarea şi supunerea tuturor meşterilor faţă de statutele de breaslă" 21 • Ori, tocmai această închistare în regulemente a adus la un moment dat la îngustarea activităţii
olarilor. ,.Odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri şi a relaţiilor de
schimb, odată cu apariţia modului de producţie capitaliste, breslele au
început să frîneze dezvoltarea forţelor de producţie. Lărgirea pieţelor şi
adîncirea luptei de concurenţă e accentuat diferenţierea producătorilor
de mărfuri, duceau la înăsprirea reglementării producţiei, la limitarea
primirii de noi membri ... " 22 •
I

IG Ibidem, d. 4457, f. 145----147
17 ASO, Fond. Colecţia actelor de breaslă, nr. 198, f. Ul
18 ASO, Fon'd. Episcopia rom.-cat. de Ora<lea, Acte economice, Oradea-Olosig-bresle, d. 4-157, f. 157
19 ASO. Fond. Colecţia actelor de breaslă, nr. 212, f. 17--119
~o Ibidem, f. (W-23
21 Stefan Pascu, Meşteşugurile din Tra~silvania pînă în secolul al XVI-lea, Ed.
Academiei R.P.R.. Bucureşti, 1954, p. 313
21 G. A. Kozlov şi S. P. Pervuşin, Mic dicţionar economic. Ed. Politică, Bucureşti, 1959, p. 337-338
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Cu puţin
dispoziţii care

timp de la crearea breslei olarilor, ani de ani, se aduceau
încetul _cu încetul au subminGt unitatea breslelor şi au adus
la destrămarea acestora. In 1834 s-a admis atît meşteşugarilor locali, cît
~i celor din provincie să desfacă produsele atît la tîrgurile anuale, cit şi
la cele săptămînale 23 • In 1840 condu~ereG oraşului Oradea a desfiinţat legea privind limitarea numărului meşterilor din breaslă 24 • In anul 1850
s-a aprobat meşteşugarilor nebreslaşi din numeroase branşe practicarea
meseriei şi fără a îndeplini condiţiile stabilite prin statutele de breaslă~~In anul 1872 breslele au fost desfiinţate 26 • După lungi lucrări premergătoare, la 25 august 1874 a luat fiinţă Asociaţia Meseriaşilor Olari
din Orudcon. Pentru oglindirea

concepţiei

acestei noi

corporaţii meşteşu

găreşti

spicuim cîtev,3 puncte din statutul lor. Articolul 3 prevedea că
poate fi membru al asociaţiei oricare mic meseriaş olar, care exercită
individual meşteşugul în oraşul Oradea, conform reglementărilor în vigoare. Pot fi membrii asociaţiei atît femeile cît şi minorii cu condiţia ce
la şedinţele asociaţiei să fie reprezentaţi prin împuterniciţii lor. Articolul 27 dispunea de formele de dizolvare ale asociaţiei care putea să aibă
loc cind numărul membrilor ar scădea sub zece sau cînd Ja a treia convocare a adunării generele se prezintă mai puţin ca 3/4 din numărul membrilor28.
Despre dezvoltarea olăritului din a doua parte a secolului al XIX-iea
o oarecare imagine ne putem forma din registrele de evidenţe ale olarilor
din anii 1861-1872, respectiv 1873-1884, din Rapoartele anuale ale Camerei Industriale şi Comerciale din Judeţul Bihor, din unele evidenţe
privind ocupaţia şi adresa populaţiei din Oradea şi judeţul Bihor.
Intre anii 1861-1872 inainle u.e desfiinţarea breslei figurau în evidenţe 9 olari şi 6 negustori de oale 29 • Situaţia era ceva mai bună după
înfiinţarea Asocieţiei meseriaşilor olari. Intre anii 1873-1884 apăreau
în evidenţe 22 de olari, 4 meseriaşi care confecţionau pipe şi 5 negustori
de oale30 •
Pe parcurs olarii au început să se reprofileze în meseria de sobar.
ln evidenţa din anul 1897 figurau deja împreună, totalizînd 17 olari şi
sobari, şi un singur meseriaş oare confecţiona pipe31 • In 1904 erau ţinuţi
în evidenţă 15 olari, 4 sobari şi doi pregătitori de pipe32 , în 1912 numărul
olarilor a scăzut la 8, a crescut în schimb numărul sobarilor tot la 8 şi
23

Borovszky Samu, Bihar v6.rmegye, Budapest, 1901, p. 296
Ibidem.
ASO, Fond Primăria Municipiului Oradea, inv. 144, d. 360/4 .
26 Borovszky, op. cit., p. 2S6
27 ASO, Fond Primăria Municipiului Oradea, inv. 1444, d. 360/4
28 Ibidem.
29 ASO, Fond. Asociaţia Micilor Meseriaşi, inv. 84, nr. I
30 Ibidem, inv. 84, nr. 4.
31 Nagyv6.rad es Biharv6.rmegye czim es nevta.ra, Nagyvarad,
2~
25

şi

1897, p. 5S

65
32

Biharva.rmegye es Nagyva.rad Cimta.ra, Nagyvarad, 1904,
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un singur meseriaş făcea pipe33 • In anii următori numărul lor nu se modifică semnificativ.
•
Raportul anual al Camerei industriale şi comerciale din anul 1912 a
analizat starea olăritului3 4 • Motivul decăderii meşteşugului, Camera de Industrie şi Comerţ îl atribuia pe de. o parte dezvoltării industriei în urma
căruia a scăzut interesul pentru vasele de lut, pe de altă parte se considera că datorită stagnării industriei de construcţie a scăzut interesul faţă
de elementele de ceramică decorative. Presupunem că este vorba de elemente decorative folosite la casele construite în stil secesion cit şi de sobele de teracotă. Plăcile de teracotă ale acestor sobe înainte erau executate în bună măsură de olari. Aceştia erau concuraţi de cele două fabrici
de teracotă înfiinţate pc parcurs la Oradea cit şi de sobele importate din
Cracovia şi Ceske Budejovice (Budweiss) 35 •
In deceniul al treilea al veacului nostru pătrunderea pe piaţă a veselor de fier, de tuci şi de tablă smălţuită de origine industrială, precum
şi a porţelanului a reprezentat o concurenţă şi mai puternică pentru produsele ceramice. Corporaţia industrială a olarilor e. căutat să se opune.
Numeroase documente din anul 1924 oglindesc încercările corporaţiei
de a convinge conducerea administrativă a oraşului despre caracterul vă
tămător al vaselor de tablă smălţuite 36 • Se găsesc şi plîngeri ale olarilor
privind nemulţumirea lor faţă de locurile „necorespunzătoare" unde erau
nevoiţi să-şi desfacă produsele37 •
Adevărul este că procesul de pătrundere al vaselor de origine industrială nu se mai poate opri, faţă de această concurenţă olarii nu se mai
puteau apăra. Olarii tineri s-au reprofilat în meseria de sobari, iar vîrstnicii în măsura în care s-au stins din viaţă nu au mai fost înlocuiţi. In
1938, după evidenţa intocmită de Barbu Slătineanu la Oradea, au practicat meseria 8 olari3 8• După informările olarului Me.jor Imre, în vîrstă de
74 de ani, înaintea celui de al doilea război mondial au lucrat doar şase
olari. După război, rînd pe rînd, au renunţat la exercitarea meseriei.

*
Numărul

mare de vase ceramice dintr-un răstimp de aproape două
secole, de care dispunem, ne permite analiza facturii olăritului de Oradea.
Marea majoritate a vaselor sînt absolute autentice. Ne referim la cele
achiziţionate de muzeu în urmă cu 12 ani de la familia Levai, la cele ce
se găsesc în colecţii particulare, precum şi la cele aflate în posesia ulti33

Kemeny L. lgnac, Biharmegyei es nagyvdrad Cimtdr, Nagyvarad, 1912, p. 97
A nagyvradi Kereskedelmi es Jparkamraa jelentese az 1912. evben, Nagyvarad, 1913, p. 69
35
Borovszky S., op. cit., p. 301
36 ASO, Fond. Asociaţia Micilor Meseriaşi Oradea, inv. 118, anul 1924,
f. 41-43
31

37

Ibidem.

38

Barbu Slătineanu, op. cit., p. 196
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mului olar în viaţă, Maior Imre. Menţionăm că acestea din urmă provin
de la trei generaţii de olari fiind confecţionate în realitate de olarul Tarsoly Carol, maestrul lui Maior, de calfa lui Tarsoly, Czăvek Ioan, precum
şi de însăşi Major, şi toate trecute în cursul pregătirii prezentei lucrări în
patrimoniul secţiei de etnografie a Muzeului Ţării Crişurilor. La acestea
se mai adaugă un număr mare de vase care au ajuns în patrimoniul muzeului din colecţia veche', aparţinînd secolului al XIX-lea, unele chiar mai
vechi. Despre acestea din urmă nu putem susţine cu toată fermitatea că
sînt toate de Oradea, unele puteau să provină şi din alte centre apropiate
ca de exemplu Săcuieni, Tileagd centre cunoscute de olărit şi apropiate ca
factură ceramicii de Oradea. In cazul unora nu încape nici o îndoială.
Astfel, pe fundul unei frumoase farfurii ornamentale se află o etichetă
din care rezultă că aceasta a fost confecţionată de maestrul olar Kados
Jozsef din Oradea, decedat în anul 1888. Toţuşi, prin analogie multe pot
fi identificate. Considerăm absolut autentice vasele de bresle, care au fost
ronferţ.innatp la o rlată aprnpirttă c-nnstituirii în hrf'aslă a olarilor, cum ar fi
ulciorul de breaslă a gubaşilor din anul 1819, a tăbăcarilor 1838, asemă
nătoare ca smălţuire, ornamentică cu vase făurite la începutul veacului
nostru. Merită interes un lumînărar, un vas mare nesmălţuit, datat din
anul 1835 precum :;;i mai multe cahle nesmălţuite de diferite forme şi dimensiuni. Sînt remarcabile şi cele trei bocale dintre care două au fost
scoase la iveală cu ocazia reconstrucţiei fabricii „Crişul" din Oradea.
Privind în ansemblu totalitatea produselor ceramice a olăritului de
Oradea distingem o gamă bogată şi variată de creaţie. La Oradea în decursul vremurilor s-au făcut: 1. Vase cu caracter decorativ; 2. vase de uz
gospodăresc; 3. pipe de ceramică; 4. cahle pentru sobe de teracotă; 5. elemente decorntive folosite în arhitectură.
1. În prima categorie de vase cu caracter decorativ intră majoritatea
vaselor provenite din secolul trecut. Ceea ce nu înseamnă, că în acele
vremuri nu s-ar fi lucrat în egală măsură şi vase de uz curent, doar că
s-au păstrat iacele produse cărora li s-a acordat mai mare preţuire, deci
cele cu caracter de.:orativ. De asemenea intră şi un mic procent din vasele aparţinîud secolului curent: farfurii decorative, ploşti etc. Calitatea
acestor vase reflectă din plin gradul înalt de dezvoltare o:i meşteşugului
în cadrul muncii organizate în bresle, unde s-au folosit materiale de bună
calitate, metode de lucru însuşite de ucenici în cursul peregrinărilor în
diverse centre renumite din străinătate. Vasele sînt făcute din lut omogen, de bună plasticitate, au formă elegantă şi sînt acoperite cu un smalţ
plombifer de foarte bună calitate. Vasele sînt decorate prin ornamente
aplicate în relief (mai ales cele de breaslă), prin pictare (farfuriile, ploş
tile), mai puţin prin zgrafitiare, ornamentaţie specifică ceramicii bizantine. Motivele ornamentale, ca şi în cazul ceramicii săseşti39 , se compun
din elemente zoomorfe, în special păsări, din elemente fitomorfe, lalea,
39

B.

Siătineanu,

P. H. Stahl, P, Petrescu, Ceramica, ESPLA,

p. 237
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garoafe, lăcrămioare, sub formă de buchete de flori şi cununi de frunze.
In mai mică măsură sînt întîlnite şi motive geometrice. Gama coloristică
a vaselor este mai puţin bogată. Ll cele policrome predomină verdele şi
variatele nuanţe ale maroului. Vasele mari de breaslă sînt monocrome,
mai des de culoarea verde.
Barbu Slătineanu a sesizat prezenţa vaselor aşa zise de Gyor, pă
trunse în Transilvania în secolul al XVIII-iea emiţînd ipoteza ca această
ceramică putea să fi fost făcută în Transilvania. Această ceramică, influenţată de ceramica de Delft şi de tehnica smalţului staniier opac, întrebuinţat de către meşterii habani, după părerea lui Slătincanu-Stahl
Petrescu se pare să fi fost făcută la Cluj~ 0 • Malonyai menţionează că ală
turi de vasele de Gyor, la Huedin s-au găsit multe vase provenite din
Oradea, unde olăritul la data apariţiei lucrării (1909) încă era în floare 41 •
Etnografa Kresz Maria, pe baza unui vas aflat în prezent la Muzeul Naţional din Budapesta, precum şi altora provenite din centrul
Tileagcl, cit şi pe bază de înrudire dintre familii de olari, susţine că lucrările olarilor din Oradea precum şi a celor din Tileagd au fost influenţate de olăritul haban 42 • Pentru această teză pledează şi cele trei booole
aflate azi în colecţia secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, precum
!ji ornamentica frumoasei farfurii mai sus menţionate. Cu toată stăruinţa
depusă la Arhivele Statului-Filiala Oradea pînă în prezent nu am găsit
documente, care ar susţine teza de mai sus. Rămîne să urmărim în continuare elucidarea problemei.
2. Vasele de uz gospodăresc au forme şi dimensiuni variate, conform
necesităţilor. S-au lucrat blide şi farfurii, cratiţe, strecurătoare, tigăi, oale
cu una şi două toorte de diverse forme şi dimensiuni, hirboaice, oale
lungi, ulcioare, ploşti, cancee, oale folosite la fermentarea vinului, adăpă
toare, ghivece pentru flori etc. De altfel, despre varietatea produselor ceramice de uz curent din secolul trecut ne informează şi statutul breslei
olarilor, respectiv obligaţiunea privind „lucrarea de meşter" 43 , precum şi
o Limitaţiune de preţuri, eliberată în anul 1813 44 •
După tradiţia însuşită în cadrul muncilor din bresle, vasele erau lucrate cu grijă. Spre deosebire de centrele de olărit rurale din judeţul
Bihor, unde s-au lucrat mai mult vase nesmălţuite 45 , la Oradea doar o
parte din oalele mari şi oalele lungi, ulcele, ulcioarele pentru ţinut apa
erau nesmălţuite. In general, vasele erau s!!lă,l.ţuite monocrom în verde şi
maro închis. În majoritGtea cazurilor singurul element decorativ, funcţio
nal în acelaşi timp, era smalţul lucios, de foarte bună calitate. Vasele
40 Barbu Slătineanu, op. cit., p. 148-149; B. Siătineanu, P. H. Stahl, P. Petrescu, op. cit., p. 377
41 Malonyai Dczs6, A marmar nep miiveszcte, ,·ol. II, Budapest, 1909, p. 307-308
~2 Kresz Maria, op. cit., p. 232
43 ASO, Fon<l. Episcopia rom.-cat. de Ora<lea. Acte economice, Oradea-Olos!g-bresle, d. 4457, f. 130-135
44 Ibidem, d. 4457, f. 53-59
45 FI. B. Florescu, T. M6zes, op. cit.

https://biblioteca-digitala.ro

Consideraţii

9

privind istoricul

olăritului

135

nesmălţuite, lucrate în special la cerinţele populaţiei rurale, probabil
influenţa acestorn, erau ornamentate cu motivul şi tehnica de veche

sub
tradiţie a liniei ondulate trasă cu degetul sau cu pensula 46 • Brîiele alveolate
şi sub formă de funie erau aplicate pe pintecele vaselor mari, nesmăl
ţuite. De asemenea s-a folosit şi tehnica stanţării aplicată pe buzele unor
categorii de vase cu perrţi vrrticali, drepţi. Numele german al acestei
ustensile cu care s-au făcut imprimările, ,,radli", precum şi ale altora
folosite, presupune o oarecare influenţă germană. Lucrul este posibil dacă
ne gîndim, că întrr olari, mai ales dintre cei care au trăit în secolul trecut, găsim, numeroşi meşteşugari cu nume german c.:a: Edelmann, Ekker,
Kaup, Himmer, Bikling etc.
3. Despre pipele de lut putem spune prea 'puţin. Produsdc fiind mă
runte şi ieşite din uz au dispărut. De altfel, la Oradea puţini mrşteşugari
au lucrat pipe şi ei doar pînă la primul război mondial.
4. Cahlele pentru sobe erau nu numai lucrate- dar şi montate de sobari, care în acelaşi timp erau şi olari. Despre aceasta ne informează limitarea preţurilor produselor ceramice din anul 1813. Cahlele, precum şi
matriţele acestora găsite la ultimul olar în viaţă aparţinînd veacului trecut şi începutul veacului nostru erau mai miel ca dimensiune-, 19X 19 c-m.
Motivele lor în relief reprezintă arabescuri, jocuri de linii într-o organizare ce aminteste de stilul baroc. Ele erau totdeauna smăltuite. Cahlele
mai recente erau mai mari ca dimensiune 22,5 X 22,5 cm. ·ornamentica
cahlelor mai noi era mai simplă: boabe de griu, imitaţie de piele de crocodil puternic stilizate. Considerăm că, în unele case mai vechi, unde
sobele nu au fost înlocuite cu alte noi sau cu încălzire centrală s...-ar putea să se mai găsească sobe vechi.
5. Raportul Camerei Comerciale şi Industriale din Bihor din anul
1912 47 mi-a îndreptat atenţia asupra elementelor decorative folosite în
arhitectură. Cu această ocazie se vorbeşte despre stagnarea meşteşugului
din cauza c.:ă, ,,nu se prezintă inleres penlru elemente decorative" <li11
cauza stagnării industriei de ronstrucţie. Aruncînd o privire asupra faţa
delor multor case construite în stilul secesiune, decorate cu plăci şi elemente florale din sticlă cuzinată din piatră artificială, dar şi din ceramică,
ne dăm scrama că olarii din Oradea au avut un cuvînt greu de spus în
realizarea acestora.
*
Spaţiul nu ne permite să ne extindem asupra tainelor meşteşugului.
Ne rezumăm la prezentarea celor mai pregnante asemănări şi deosebiri
constatate în comparaţie cu centrele vecine de olărit.
"6

Te!'eza M6z.es. Consicleration sur la decorntion de la cerami<me populaire
Criş, în Revue Roumaine d'Hi.~toire <le l'Art, Ed. Academiei
R.S.R., Bucure~ti. 1970, p. 85-91
dans la region <Ies
47 • • •

A nagyvdradi Kereskedelmi

es Iparkamara jelentese az 1912. evben,

Nagyvarad, 1913, p. 69
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Cu tot nivelul dezvoltat al olăriei, la Oradea s-au folosit metode arhaice de lucru şi în afara unor mici ustensile sau îmbunătăţiri aduse roţii
olarului uneltele, în general, au rămas simple. Pînă şi călcatul cu picioarele a lutului era practicat pînă la încetarea meseriei.
Smalţul în schimb era pregătit după metode occidentale.
în Oradea s-au folosit paralel două tipuri de cuptoare. Pentru obiecte
mai mici s-au utilizat cuptoarele montate în aer liber aparţinînd tipului
tronconic, cu secţiunea orizontală circulară, asemănătoare celor întrebuinţate în centrele de olărit din Bihor 48 • În general însă cuptoarele de mare
capacitate (amenajate în atelierele olarilor) erau de tip german, cu secţiune orizontală dreptunghiulară şi erau prevăzute cu coşuri.

*
Ceramica de Oradea nu a cunoscut o largă desfocere. Produsele ceramice au fost valorificate de olari şi numai într-o măsură mai mică de
negustorii de oale, în tarabe fixe şi mobile deţinute de aceştia pe pieţele
din Oradea. O mică perte din vase au fost desfăcute priţi negustori şi la
Salonta.

CONSIDE:RATIONS CONCERNANT L'HISTORIQUE DE LA
POTERIE D'ORADEA
Resume

La poterie Ide Bihor a attirc l'attcntion des chercheurs surtout par le grand
nombre de centres ou on l'a pratiquee et on la pratique encore, par la valeur
technique et artistique des produits ,ccramiques.
Pourtant, .comme notre ouvrage le souligne, on n'a ,pas accoroe, jusqu'a present, l'importance mcritee au centre de poterie d'Oraclea. Peu d'ouvraga-; se sont
intercssees a cet ancicn centre ceramique et ceux-ci n'etant qu'une presentation
incomplete , un aspect du probleme ,ou bien indirectement.
Celte etl.l!de veut etre la synthese d'un ouvrage monogra(Phique a paraître
appartenant au meme auteur.
En s'ap-puyant sur une ample documentation bi'bliographique, archivistique,
sur terrain tout oomme 5Ur l'etude aiµprofondie de i:fus de cent procluits ceramiques anciens et plus recents provenus du icentre ceraimique d'Ora'dea, 1'auteur de
l'ouvrage se propose de suivre pas â pas le develoruiement historique de cet art,
de mettre en evidence Ies caracteres ~cifiques du proces:sus de crcation, de presenter une image de la granicle et riche variete des produits et des traits ess-entiels
de la crcation arfistique de ce centre de creation.
Les premiers documents ecrits trouves jusqu'a present datent des annees
1805-1806 et representent les projets de statut de la cor,poration des potiers, cor~8 F'l. B. F1lorescu, T. M6zes, op. cit.; Tereza M6zes, Ceramica populară din
Birsa, în Cibinium, Sibiu, 1969, p. 13.1-139
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poration qui ne prendra naissance qu'en 1820. Pourtant, a la suite des informations
documentaires, soutenues aussi l!)ar le haut niveau artistique des vases restcs des
XVIIl'--XIXe siecles on suppose que Ies potiers ont reU&Si a constituer leur corporation avant l'occupation des Turcs et maintenant ils n'ont fait que renouveler
leurs droits.
La cor,poration des potiers, tout comme Ies autres de la .meme periode, remontant ă une periode relativement tardive, periode de l'apparition du mode de
production capitaliste, de la productlon des marchandises, a commencc â freiner le
developpment des forces de production et bientât a mene ,i la dissolution de la
corporation. Apres de longs travaux d'organisation prem:I naissance en 1874, a la
place de la ,eorporation, L'Associ-ation des maîtres-l!)otiers d'Oraldea. On s'interesse
plus loin a l'activite des potiers de cette assoc'iation jusque vers 1960, quand, le
dernier potier, vivant aujourd'hui encore, interrompt son activite. Durant toute
cette periode de plus d'un siecle et demi on poursuit l'cvidence des potiers, la
repartition par specialites, les raisons du changement du nombre des mcmbres ct
celles de la dissolution de cet art. On montre aussi qu'une partie de ces arlisans
se sont tourncs vers -le metier de poelier et qu'un nombre bien r~duit ont travaH!c
des pipes.
Ayant en vue la totalite des produits ceramiques d'Ora.dea on constate qu'au
cours des siccles on y a fait: des vases a caractere decoratif, des vases usagers,
des carrcaux pour les poelcs, des elements decoratifs employes en architecture,
des pipes, mais la plupart des produits sont des vases de ceramique, surtout des
pots, peu d'assiettes et dans une mesure reduite des cruches.
0n a mis en evidence ,Ies facteurs qui ont contribue a l'essor de la ceramlque de cc centre et certaines influences comme celle de la iceramique fine emaillce,
ă fond blanc (habană). On signale Ies traits specifiques de la creation qui l'individualise et la differencie des centres des environs.
On est bien convaincu que l'ouvrage et la riiche illustration qui accompagne
le texte servira comme point de reference, dans la bibliographie de specialite, pour
reconnaître bien des produits ceramiques, aujourd'hui non-identifies, se trouvant
dans la collection des musees.
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Fig. 3. SigiliuL cu stema breslei olari-

lor din Oradea.
Sceau au blason de la corporation des potiers de Oradea.

Fig. 4. Ulciorul de· breaslă al

gubaşilor din
Oradea din anul 1819.
Cruche de corporation des „gubaşi"'
(ceux qui confectionnent des sarraus)
de Oradea de 1819.
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Fig. 6. Cahle din colecţia veche a muzeului.
Carreaux de la collection ancienne du musee.
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Fig. 9. Vas cu gură bilobată.
Vase â bord bilobe.
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Fig. 10. Farfurie decorativă de la sfirşitul secolului al XIX-lea.
Plat decoratif de la fin du XIXe siecle.

10 -

Blharea 1882
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Tavă pentru friptură, de formă ovală,
Plateau de roti, ovale, date 1908.
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Ploscă datată, 1902.
Gourde datce, 1902.
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Fig. 15. Mojarul mare, folosit la sdrobitul

smalţului.

Grand mortier pour broyer !'email.
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';?
~
li>

f

""'

Fig. 17. Blid numit „blid de lemn".

Fig. 18.

Ecuelle nomme „blido de lemn" (cn bois).
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Oală.

Pot.

Fig. 23. Oale folosite la fermentarea vinului.

Pots pour la fermentation du vin.
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Fig. 24. Plăci de ceramică srrn1lţuit.1 din· secolul al XIX~lea.
Plaques emaillees de ceramique du XIX si~le.
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Fig. 25. Tipar de plăci de ceramică pentru sobe (sec. XX).
:vroules de plaques emaillecs de ceramique pour Ies poeles (XXc sieclc.).
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FINTINI CU BAZIN DE ACUMULARE A APEI
DIN PRECIPITAŢII IN BIHOR
BARBU
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cu apă potabilă pentru oameni şi animale, cu
apă menajeră sau pentru alte nevoi gospodăreşti, în zone care prin natura
lor geohidrologică sînt deficitare în această substanţă indispensabilă
vieţii, are o mare importanţă etnologică pe linia adaptării omului la mediu, a relaţiilor dintre mediul interior şi cel exterior al comunităţilor
umane, relaţii care generează anumite caractere specifice diverselor grupuri umane 1 •
Credem că nu mai este necesar să insistăm asupra importanţei apei
pentru viaţă în general, pentru omenire în special: apa ca şi componentă
a organismelor vii, apa ca loc de apariţie şi dezvoltare a vieţii, apa ca
aliment şi totodată mediu al altor resurse alimentare, apa ca factor determinant în dezvoltarea căilor de comunicaţii, în aşezarea şi dezvoltarea
localităţilor, apa ca factor tehnologic de prim rang în meşteşuguri şi
industrie etc. 2
Problema alimentării tradiţionale cu apă a localităţilor din ţara
noastră nu s-a bucurat de atenţia cuvenită din partea etnografilor, cu
toată importanţa sa capitală. Chiar dacă relaţia om-mediu în cazul
procurării apei este în general mai simplă decît în cazul procurării hranei=1,
prin omniprezenţa utilizării sale, prin rolul mare deţinut în viaţa comunităţilor omeneşti, apa şi tehnologia procurării ei de căitre om merită, credem, o mai mare atenţie. In literatura etnologică şi sociologică românească
există totuşi cîteva strădanii de a aborda unele aspecte speciale ale proProblema

1

alimentării

Andre Leroi-Gourhan, Milieu et technique, Eclitions Albin Miehel, Paris,

1973, p. 334

Al. Măruţă, V. Chiriac, Probleme actuale ale apei în agricultură
Editura Ce-res, Bucure-ti, 19-91, p. 7
3
Traian Herseni, Sociologie, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică.
1982, p. 529
2

şi

alimen-

taţie,
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blemei 4 sau chiar încercări de sinteză la nivelul unor arii teritoriale mai
vaste. 5
In legătură cu aspectul care ne interesează în lucrarea de faţă - alimentarea cu apă în zonele deficitare în acest element - reţinem contribuţiile aduse de Nicolae Dunăre 6 , Radu Octavian Maier 7 , Ivan Iurasciuc8 ,
Liviu Vălenaş9 şi, tangenţial pentru Bihor, de Dumitru Colţea 10 • S-au încercat - (R. O. Maier) - si clarificări terminologice, în funcţie de realită
ţile zonelor studiate, a mijloacelor de captare şi reţinere a apei provenită din precipitaţii. Considerăm că termenul de „fîntîni cu bazin de acumulare" propus de R. O. Maier are o sferă de cuprindere mai largă incluzind şi „fîntina cu captarea apei de ploaie de pe acoperişul casei" semnalată de I. Iurasciuc pentru dealurile Sătmarului, care, după părerea
noastră, nu este un tip aparte ci doar o variantă a primei. Pentru unificare şi simplificare terminologică şi totodată pentru fixarea unui raport just între natura diferitelor surse de alimentare cu apă considerăm
necesară cuprinderea sub denumirea de fîntîni 11 cu bazin de acumulare,
a tuturor mijloacelor tehnice de captare şi retenţie a apei care, fiind lipsite de izvor, deci de posibilitatea de a intercepta o pînză freatică, se bazează exclusiv pe surse alogene, în cazul nostru apa din precipitaţii, apa
riurilor sau a fintinilor cu izvor transportată şi „depozitată", indiferent
·1 Nicolae Dunăre, Problema apei la Oarja, în Sociologie românească, an. IV.,
19-12, Nr. 7-12; Traian Tămaş, Fîntîni arteziene în Bihor, în Beiuşul, seria II,
1943, nr. 3; R. O. Maier, Tipul „fintinii cu ba~in de ac:umulare", în Revtsta de
etnografie şi folclor, 1965, nr. 6, p. 6-11-64'5; I. R. Mircea, Aşezări în cîmpie în
legătură cu sursele de 1 apă, în Muzeul Satului. Anu.!lr, 1965, p. 245--1~9; I. Jurasciuc,
Tipul fîntînii cu captarea apei de ploaie căzută pe acoperişul casei, în Revista
muzeelor, 1969, nr. 2, p. ,177-lrm; Ion Chelcea, Cu privire la cultul fîntînilor, izvoarelor şi apei în ţara noastră, în Apulum, VIII, Alba Iulia, ·197:1, p. 579-594;
Idem, Modul de alimentiare cu apă în satul Comana, jud. Iaşi, în Revista Muzeelor,
1976, nr. 1; Nicolae Secară, Fîntîni din piatră din Ilidia, jud. Caraş-Severin, în
Tibiscus, 1,974, Timişoara. 1974, p. 155-1158; Delia Bratu, Schimbări -de nivel cultural şi mentalitate oglindite în igiena populară din rara Oaşului, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1974-:1975 {în continuare :A.M.E.T. pe
anul ... ), p. 171-194: D. Coltea, Funcţia socială a fîntînilor publice în viaţa satului Cărăsău (judeţul Bihor), în Biharia, IX, Oradea, 1981, p. 173-182
5 Tereza M6zes, Aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei rurale în Oltenia
Subcarpatică şi Banat, în Revista Muzeelor, 1970, nr. 5, p. 444-1416; Dumitru Irimieş, Tipuri de fîntîni din Transilvania, în A.M.E.T. pe anul 1976, Cluj-Napoca,
1976, p. 135-174
6 Nicolae Dunăre, op. cit.
7 R. O. Maier, op. cit.
8 I. Iurasciuc, op. cit.
9 Liviu
Vălenaş, O fîntină cu roată din cătunul Hodobana, în Biharea,
VII-VIII, Oradea, 1980, p. 441-444
1o Dumitru Colţea, op. cit.
11 Atri'buim în acest caz termenului de „fintînă" accepţiune;i lui cea mai largă,
referitoare la o construcţie care poate ,caipta şi păstra aipa proven'ită din diierite
surse; în sens restrîns termenul de fîntînă se referă numai la o construcţie amenajată în vederea căptării unui strat acvifer. Dicţionarui explicativ al limbii române, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975, p. 338
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dacă locul de retenţie este o simplă groapă săpată într-un strat de argihi,
neamenajată sau zidită cu piatră, un bazin de ciment sau o construcţie
uneori identică fîntînilor obişnuite, cu izvor.

I. CONDIŢIILE GEOMORFOLOGICE ŞI HIDROLOGICE
CARE CAUZEAzA DIFICULTAŢI 1N ALIMENTAREA
CU APA A SATELOR DIN DIHOR
apă a satelor bihorene este legată de exisizvoarelor - deci a pînzelor freatice care intersectează scoarţa terestră ieşind la suprc1fa~ă î11 mod natural - , a acviferelor accesibile captării prin mijloace tehnice la îndemîna locuitorilor (săpări de puţuri)
precum şi a apelor curgătoare (rîuri, pîrîuri, vîlcelc), în cazuri mai rare
chiar de existenţa unor ape stătătoare (lacuri, bălţi).
Urmărind însă situarea Bihorului pe hartă, observăm suprapunerea
sa peste forme de relief diverse, dintre care unele însumează o serie de
caracteristici geomorfologice şi hidrologice ce îngreunează alimentarea
cu apă a localităţilor.
Părţi însemnate din Munţii Bihorului, Munţii Pădurea Craiului şi
Munţii Codru Muma se caracterizează prin prezenţa carstului1 2 , cu toate
consecinţele hidrologice care decurg de aici: rocă cu fisuri largi şi profunde, calcarul permite apelor de infiltraţie să pătrundă în masa lui, dizolvînd mari cantităţi de carbonat de calciu şi dind naştere unor forme
specifice: lapiezuri, doline, avenuri, peşteri, cursuri subterane de apă etc.,
de aceea în aceste formaţiuni, caracteriza-te prin circulaţia apei pe verticală, nu se poate vorbi de straturi acvifere clasice în imediata apropiere a
suprafeţei solului, ci numai de depozite de apă de durabilitate variabilă 13 .
Astfel de condiţii realizează grupurile de localităţi studiate de noi pe
platoul carstic al Vaşcăului, aparţinător Munţilor Codru Moma (Cîmp,
Cîmp-Moţi, Coieşti), cele de pe platoul carstic Ponoară al Munţilor Pă
durea Craiului (Ponoară, Bulz-Podie, Bulz-Sohodol, Bratca-Secătură,
Bratca-Poiană), pe ramificaţiile carstice ale Munţilor Bihorului (Măgura).
Dealurile piemontan<' vestice, datorită unor particularităţi litologice
- depozite sedimentare uneori de mari proporţii - determină infiltrarea
apei la mari adîncimi1 4 . Aceste dealuri se continuă şi în depresiunea Beiuşului sub forma unor interfluvii mai joase, acoperite în unele cazuri
de vaste conuri de dejecţie, cel mai important fiind cel al Buduresci,

In genPral alimentarea cu

tenţa

12 Vintillă

Mihăilescu, Geografia fizică a României, Editura Ştiinţifică, Bucu1969, p. 81-82
13 T. Moraru şi colaboratorii, Hidrologia generală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1952, p. 10-'3
1" Ersilia Iacob. A,!. Săndu;Jar:he, Rezervele de apă din regiunea Crişana pe
baza bilanţului hidrologic în Lucrări Ştiinţifice, 1, Oradea, 1967, p. 180
reşti,
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care coboară lent pînă în apropierea oraşului Beiuş 15 • In cazul dealurilor
Buduresei, depunerile aluvionare s-au făcut peste marnele preexistente,
roci poroase, permeabile, cu o grosime mare 16 . Apa din precipitaţii, atîL
cît se infiltrează din cauza existenţei argilelor de suprafaţă, străbate cu
uşurinţă straturile de nisipuri şi marne, formînd pînze freatice la mari
adincimi. Localităţile studiate de noi în zonele deluroase sînt: Poiana
Tăşad, Bucuroaia, Stracoş, parţial Tăşad, pe dealurile Tăşadului, Pocluşa
de Beiuş, Hodişel, pe dealurile Codrului, Săucani pe dealul Bitiiului, Vă
lani de Pomezău pe dealul Vălanilor, Goila pe dealul cu acelaşi nume,
Saca, Sălişte de Beiuş, Telcac, Mizieş, pe dealurile Buduresei.
Partea înaltă a Cimpiei Crişurilor, din imediata apropiere a dealurilor piemontane, numită şi cimpia „glacisurilor 1117 , cu caractere geomorfologice asemănătoare dealurilor piemontane, crează şi ea în unele porţiuni (Cimpia Călacci) condiţii prielnice cantonării acviferelor la mari
adîncimi (peste 30 m uneori) la Călacea şi Olcea.
Satele amintite au fost confruntate de-a lungul existenţei lor cu dificultăţi suplimentare în relaţiile lor cu mediul natural, de unde şi preţuirea mai mare acordată apei de locuitorii acestor localităţi, precum şi
diversitatea mijloacelor tehnice de captare şi reţinere a ei. Locuitorii
acestor sate au fost nevoiţi să acorde mai mult timp şi mai multă inventivitate procurării acestui element de bază al existenţei lor.
Utilizarea acestei categorii de apă drept apă potabilă este destul dl?
veche, fapt atestat şi de izvoarele documentare. Astfel, Paul de Alep,
renumitul călător prin ţările române de la mijlocul secolului al XVII-lea,
consemna faptul că la mănăstirea Bucovăţ călugării foloseau doar apa de
ploaie 16 •
Greutăţi în alimentarea cu apă, îndeosebi cu apă pentru adăpatul
vitelor şi pentru topitul cinepii - două aspecte fundamentale ale problemei ridicate, din cauza cantităţii mari de apă necesară - erau semnalate încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea într-o anchetă
întreprinsă de autorităţile austriece în toate localităţile din Bihor, în care
erau consemnate „bunătăţile şi răutăţile" (,beneficia et maleficia") fiecărui sat în parte. In dreptul multor localităţi este trecută în coloana
,,răutăţilor" lipsa apei pentru adăpatul vitelor, mai ales în perioadele secetoase, cînd acestea erau minate, uneori, calc de citeva ore în hotarul
propriu sau al altor localităţi pentru a fi adăpate, la fel procedîndu-se şi
cu topitul cînepii1 9 • Multe din localităţile aflate în această situaţie au
i:; V. Mihăilescu, op. cit., pag. 105; I. O. Berindei, Gh. Măhăr'l, Gr. P. Po,p,
Aurora Posea, Cîmpia Crişurilor. Crişul Repede. Ţara Beiuşului, E:litura Ştiinţi
fică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 3215-327
16 I. O. Berindei, Gh. Măhăra, Gr. P. Pop, Aurora Posea, op. cit., p. 326-328
17 Ibidem, p. 22, 309-alO
18 Călători străini prin ţările române, vol. VI, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1976, ip. 213
19 Arhivele Statului Oradea, Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41 (in continuare: Arh. St. Oradea, fond (Prefectura ... ), dosar 166

https://biblioteca-digitala.ro

Fintîni cu bazin de acumulare în Rihor

5

161

fost cercetate de noi în ultimii ani, informaţiile culese în teren întărind
consemnările documentare în unele cazuri, alte sate, dimpotrivă, şi-au
rezolvat în diferite moduri problema apei în decursul celor ,două secole
scurse.

II.

LOCALITAŢI

1N CARE SE UTILIZEAZA
APA DIN PRECIPITAŢII

Dificultăţile ivite în procurarea apei din sursele obişnuite au detc>rminat pe locuitorii multor localităţi să folosească, sub diferite forme,
apa din precipitaţii.
In prezentarea diferitelor aspecte ale alimentării cu apă în localităţile Bihorului amintite mai sus, trebuie să facem cîteva diferenţieri
pe care le considerăm necesare; ţinînd cont de gradul de dificultate al
procurării apei din sursele obişnuite şi în consecinţă de gradul de completare a necesarului cu apă din precipitaţii di~tingem:
1. Sate, părţi de sate, cătune, lipsite de ape curgătoare permanente
sau de pînze de apă freatică accesibile mijloacelor tradiţionale de foraj
(din cauza adîncimii mari, a cantonării lor sub roci cu duritate mare) în
vatra sau în hotarul satului, depinzînd de surse de apă (rîuri, izvoare,
fîntîni) situate în hotarele altor localităţi şi de apa din precipitaţii. Situaţia se întilneşte destul de rar pentru toată durata anului: parţial în satul
Măgura, în cătune aparţinînd satelor Ponoară şi Bulz. Cea mai mare
parte a măguranilor îşi aduceau apa din satul vecin, Chişcău, iar locuitori din Bulz-Podie, cătun aşezat pe o culme calcaroasă, din Bulz-Pustă.
ln situaţia de a nu avea surse de apă proprii de nici un fel - deci nici
din precipitaţii - sau chiar dacă aveau era în cantităţi insuficiente, s-au
găsit însă multe localităţi în cazuri limită: secete prelungite, geruri puternice şi persistente. Astfel, locuitorii mai în vîrstă din Saca, Sălişte
de Beiuş, Teleac şi Mizieş îşi amintesc şi acum cu groază de marea secetă
din vara anului 1947, cînd au secat aproape toate fintînile din hotarele
satelor respective. Cele care n-au secat de tot - cazul fintînii „Moaţei'•
din valea care separă satele Saca şi Sălişte de Beiuş - erau zi şi noapte
asaltate de locuitori care se străduiau să adune cu ulcica anemicul firicel de apă care mai izvora 20 • In această situaţie oamenii erau nevoiţi
să-şi aducă apa sau să-şi ducă vitele la adăpat în satele vecine: Budurcasa, Nimăieşti. Locuitorii satelor Hodişel, Olcea şi Călacea, ale căror
puţine fîntîni cu izvor secau la secete mari, depindeau săptămîni şi uneori chiar luni de sursele de apă din localităţile învecinate: Ursad, Su~0 1lnformatori: Pituţ Marta, ns. 1916, nr. 72,
ns. 1928, nr. 70, Saca

11 -

Sălişte

Biharea 1982
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placu de Tinca, Şoimi, Cărăsău, Petid, Berechiu 21 • Săucanii, în aceleaşi situaţii foloseau apa fîntînii de la marginea satului Forău 22 • Sătenii din
Cîmp, care locuiesc pe culmea dinspre Vaşcău, în cazul secării izvorului
din „Ponoraş", singura lor sursă proprie de apă, depindeau exclusiv de
apa din Vaşcău 23 • Şi mai dramatică era la secete puternice situaţia locuitorilor din Cîmp-Moţi, sat situat în partea înaltă a platoului carstic al
Vaşcăului. Secindu-le toate izvoarele din hotar erau nevoiţi să aducă
apa din Coieşti (3 km în pantă dacă o aduceau în spate, 6 km, cu ocolire prin Cîmp, dacă o aduceau cu „marhele") ori să-şi adape vitele la
Coleşti sau Izbuc, ultima localitate situată la o distanţă de 10 km 24 •
Apa din hotarul altor sate era şi mai este folosită de locuitorii satelor deficitare în două moduri:
a. Transportată acasă pentru băut - în primul rind - , pentru fă
cut mincare, spălat, adăpat animalele (cînd acestea nu pot fi duse ele la
sursa de apă: cazul viţeilor, mieilor, porcilor, păsărilor, sau chiar al vacilor şi oilor iarna); apa este consumată imediat după ce este adusă sau
este „depozitată" în „fîntîni cu bazin" pentru perioade variabile, cum
procedează încă sătenii din Mizieş, Hodişel, Cîmp-Moţi 25 •
Ca mijloace de transport se utilizează:
- cănţile sau olurile de lut (înlocuite astăzi din ce în ce mai mull
de cele metalice sau din material plastic) transportate în spate şi în
mîini; în vederea luării lor în spate cănţile erau legate cu „felegi" între
ele, pentru a se putea duce mai multe deodată (fig. 1); în funcţie d~
forţa sa fizică, de mărimea vaselor, de lungimea şi dificultatea drumului,
o persoană putea duce în acest mod pînă la 7-8 cănţi; pentru păstrarea
cănţilor în casa tradiţională cu ele se aducea exclusiv apa de băut exista o piesă de mobilier specială numită văsar (fig. 2) 26 ; cănţile şi olurile de pămînt au constituit un mijloc universal de transport şi de păs
trare a apei în toate satele studiate;
- butoiaşul de lemn sau „ciubuleul", cu fund dublu, transportat în
spate (fig. 3) 2 i;
- butoaiele sau „sacalele" transportate cu „marhele", de formă
alungită asemănătoare sau de foarte multe ori identice cu cele în care
21

Informatori: Bocşa Gheorghe, ns. 100.3, nr. 44, Bocşa Isai, ns. 1912.
Hamza Ioan, ns. 1910, nr. 2H, Olcea; Huţ Ioan, ns. 1911, nr. 122,
Gheorghe, ns. 192·1, nr. 1111, Călacea
22 ln'foI1Illator: PQpa F.Joare, ns. 19!19, nr. 20, Săucani
2
' Informatori: Todor Vasile, ns. 1906, nr. 20, Todor Salvina, ns. 1910,
Cîmp
2" Informatori: Copiil Nicolae, ns. 1921, nr. 4, Copil Bumbu, ns. 1943,
Hodişel;

nr. 53
Anton
nr. 30
nr. 4,

Cîmp-Moţi
25 Informatori:

Mizieş;

Heredea Ioan, ns. 18~, nr. 102, Dan Ştefan, ns. 1913, nr. 53,
Ungur Gheorghe, ns. 1938, nr. 18, Ilodişel; Copil Nicolae, ns. 1921, nr. 4,

Cîmp-Moţi
26 Barbu Ştefănescu, Flruiica Goina, Piese etnografice din zona
Ora<lea, 1979, cat. 29, p. 54
27 D. Colţea, op. cit., p. 179
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Fig. 1. Transportul apei cu olurile, în spate

a rufelor în sac, pe cap - Cole!)ti
Transport de l'eau aux pots, sur le dos et du
linge dans le sac, sur la tete - Coieşti

!jÎ

Fig. 2. Văsar - Măguna, colcc\ia secţiei de etnografie a
Muzeul Ţării Crişurilor, inv. nr. I09G9 (desen Szabo Barnabăs)

Tonnalier - Măgura, collection de la section d'ethnographie
du Musee Ţării Crişurilor, inv. n° 10.969 (Jessine par Szabo
Barnahăs)
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Fig. 3. Butoiaş
(,,ciubuleu") pentru
transportul apei, colecţia secţiei de etnografie a Muzeului Ţării Crişurilor,
inv. nr. 17 (desen Szabo Barnabăs)
Baricaut (,ciubuleu") pour le transport
de l'eau, collection de la section d'ethnographie du Musl'C Ţării Crişurilor,
inv. n° 17 (dessinc par Szabo Barnabas).

Fig. 4. Butoi utilizat pentru transportul apei cu
carul din alte localităţi - Mizieş
Tonneau

ă

transporter l'eau avec IP. char des autres
localites - Mizieş

https://biblioteca-digitala.ro

·,:O

<O

'· ',

,.-/--------, =r···
~-.· --=I i -~- I -l·,::,---~

! -î- -

~
-. ~
I ~ ' I- ' I\ .
~
(

\

I

I

/

I

I

;

\;:

/

I

/

'·

"'

!

/ ..

1·~../4

; :--i----~ '. -~t~
,
~I ; ----i- i,

I'I
I

1

i

·

~ /

1
I

\~!

u·

.

I

I

'

:•

,

.,,-A'"
-----_/I,

'

---------·

,I I

Entonnoir pour remplir le baricaut Măgura, collection de la sectlon d'ethnographie du Musee Ţării Crişurilor,
inv. n° 12.034 (dessine par Szab6 Barnabâs)
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Fig. 5. Pîlnie pentru umplerea butoiului - Măgura, colecţia secţiei de etnografie a Muzeului Ţării Crişurilor, inv.
nr. 12034 (desen Szab6 Barnabâs)
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Fig. 6. .,Lingură de apă~ utilizată la umplerea butoiului - Măgura, colecţia secţiei de etnografie a Muzeului Ţării Crişurilor, inv. nr. 12033
(desen Szabo Barnabas)
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„Louche ă eauK pour remplir le tonneau - Măgura, collection de la
section d'ethnographie de Musee Ţării Crişurilor, inv. n° 12.033 (desine
Szabo Barnabâs).
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era transportat borhotul la pălincării, adaptat lăzii carului, căruţei sau
saniei (fig. 4); în legătură cu folosirea lor au apărut pîlnii (fig. 5) şi „linguri de apă" de lemn, de dimensiuni mari (fig. 6), confecţionate special
în satele de dogari din Munţii Apuseni2 8 ; cu „sacalele" se aducea atît apă
de băut cît şi pentru celelalte nevoi gospodăreşti, inclusiv pentru
animale; şi ele au avut o largă arie de răspîndire fiind folosite în aproape
toate localităţile cercetate; în acest mod săcanii aduceau apa din Budureasa, mizăşenii din Nimăieşti, săucanii din Forău, locuitorii din Cîmp
din Coieşti şi Vaşcău, cei din Cîmp-Moţi din Coieşti şi Izbuc (jud. Arad)
etc.;
- autocisterna, folosită în ultimii ani pentru transportul unor cantităţi mari de apă, necesară în construcţii, ca rezervă de apă potabilă,
menajeră sau pentru animale, care se „înmagazinează" în fintînile cu
bazin de acumulare: în vara anului 1980, de exemplu, locuitorul Popa
Gheorghe din cătunul Belejeni, aparţinător satului Mizieş, băgase într-o
astfel de fintînă peste 7 OOO 1 de apă.
b. Folosită pe loc, direct la sursă, pentru:
- spălat, rufele fiind transportate la rîuri, izvoare, fîntîni, în saci
pe cap - cum am întHnit frecvent în Mizieş şi Coieşti - cu tiriboanţele speciale pentru rufe, în ciubere puse pe care, căruţe, sănii; de foarte
multe ori rufele erau puse în care cind se mergea la moară în satele învecinate şi spălate înainte sau în timpul măcinişului 29 ;
- topit cinepa, transportată cu carul la locul de topit; locuitorii satului Mizieş aveau locurile de topit cînepa pe un braţ mort al Crişului
Negru, în hotarul satului Negru (azi Grădinari) 30 , cei din Măgura în
Chişcău 31 , o parte a celor din Cîmp o duceau la „topilele" amenajate
lingă albia Crişului Negru la Vaşcău 32 ; toată cinepa din Cîmp-Moţi era
topită în Coleşti 33 , hodişelanii o duceau la Şoimi, Sînicolaul de Beiu~,
Suplacu de Tinca, la Criş 3 \ iar Vălanii de Pomezău aveau topile în valea
cc străbate satul vecin, Cîmpani de Pomezău, la un loc comun cu al localnicilor35; o serie de sate din împrejurimile Oradiei, cu toate că aveau
posibilităţi locale de topit cinepa, preferau să utilizeze apa termală a lacului şi a pîriului Peţa: aşa procedau în secolul al XVIIl-lea sătenii din
Biharca, care îşi topeau cinepa la „băile termale" 36 , după cum tot astfel
au procedat pînă aproape de zilele noastre locuitorii din Parhida, care,
Infoi,mator: Curta Ioanichi, ns. 1920, nr. 69, Măgura
~-s Informatori: Matiu Eva, ns. 1926, nr. 3, Tomescu Floare, ns. 1930, nr. 121,

18
Mizieş

::o Ibidem
31
32

33

31

nr. 10,
35
"6

Informator:
Informator:
Informator:
Informat)rir:

Curta Ioanichi, ns. 100-0, nr. 69, Măgura
Todor Vasile, ns. 1906, nr. 20, Cimp
Copil Nicolae, ns. 1921, nr. 14. Cimp-Moţi
Ungur Paulina, ns. 1001, nr. 21, Pojega Gheorghe, ns. 1921,

Hodişe1

T"-formator: Buda Victoria, ns. 1944, nr. 209, Vălanii de Pomezău
Arh. St. Oradea, Fond Prefectura ... , dosar 166, f. 90-90 v.
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aveau. la dispoziţie apa Barcăului, preferau să o ducă cale de
la Oradea, pentru a o topi în Peţa 37 ; un rol asemănător lacului şi pîrîului Peţa l-a jucat izvorul termal de la Răbăgani, unde-şi topeau cînepa şi locuitorii satelor vecine: Vărăşeni, Săucani3N;
- adăpatul vitelor, una din cele mai frecvente modalităţi de folosire a apei din alte localităţi; acelaşi document din secolul al XVIII-lea,
des citat de noi pînă acum, atestă numărul mare de sate care, în special
în cazul secetelor mari, îşi minau vitele, uneori la distanţe foarte mari,
cale de mai multe ore, la sursele de apă din alte sate19 ; adăparea vi telor
în hotarele altor localităţi a constituit o practică curentă în multe zon2
pînă aproape de zilele noastre, în unele situaţii şi astăzi; am amintit
deja satele Saca şi Cîmp-Moţi, cărora le adăugăm: Goila, cu adăparea vitelor în Valea Roşiei, la Josani sau la izvorul „Tina cea Hă" din Vălani
de Pomezău 40 , Cîmp, cu adăpatul vitelor la Vaşcău, în Crişul Negru 41 , Hodişel, cu adăpatul la fîntînile din Cărăsău şi Petid 42 , Bulz-Podie, cu adă
patul în valea Crişului Repede, la Bulz-Pustă 43 ; în acest din urmă ca'l,
adăparea vitelor în Bulz-Pustă, în valea Crişului Repede, a avut un caracter permanent pînă la apariţia _,,fîntînilor cu bazin".
2. Sate care nu au cursuri permanente de apă sau pinze de apă freatică accesibilă în vatra satului, dar posedă În condiţii climatice normale - astfel de surse în hotarele proprii, I.a distanţe variabile. ln
această situaţie sînt cea mai mare parte a localităţilor care stau în atenţia noastră: Saca, Sălişte de Beiuş, Teleac, Mizieş, Cîmp, Cîmp-Moţi,
Goila, Vălani de Pomezău, Hodişel, Poiana-Tăşad, Bucuroaia, cătunele
Poiana şi Secătura ale comunei Bratca etc.
Frecventă este alimentarea din izvoare neamenajate sau cu amenajare primară (jgheaburi de lemn, valaie pentru vite etc.). Astfel, la Goila
apa de băut era procurată, înainte de construirea in sat a fîntînilor, din
izvoarele: ,,La Todiu", ,,La Raie", ,,La Bicu" şi „La Chicură" 44 • La Cîmp,
gospodăriile situate pe culmea dinspre Vaşcău folosesc apa izvol"'ului
.,Ponoraş" 45 • Toţi locuitorii din Cîmp-Moţi utilizează apa celor patru izvoare aflate în hotar: cel de la capătul dinspre Cîmp, apoi „La Baboş"
(2 km peste deal), ,,La Vălaie", şi „Ponor" 46 • In localităţile fără izvoare
au fost săpate fîntîni de mare adîncime (situate, pentru a putea inl~rcu toate

25 km

37

Informator: Paşcu Iuliana, nr. 1919, nr. H8, Parhida
Arh. St. Oradea, Fond Prefectura ... , dosar 166, f. 294 v.-295; informator
Popa Floare, nr. 1915, nr. 20, Săucani
39
Arh. St. Oradea, Fond Prefectura .... , dosar 166, f. 273, 277-277 v., 294294 v., 294 v.-295 etic.
40 Informatori: Ştefănica Ioan, ns. 1915, nr. 37, Goilean Maria, ns. 1918, nr. 48,
Goila
41 Informator: Todor Vasile, ns. 1906, nr. 20, Cimp
42
Informator: Pojega Gheorghe, ns. 1921, nr. 10, Hodişel
43
Informator: Popuţa Gafia, ns. 1921, nr. 88, Bulz
44 Informatori: Ştefănică Ioan, ns.1915, nr. 37, Goilean ·Maria, ns. 1918, nr. 48,
Goila
37

45

Informator: Todor Vasile, ns. 1006, nr. 20, Cîmp

46

Informator: Copil Nicolae, ns. 1921, nr. 4,

Cîmp-Moţi
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cepta pînza freatică în văi), două în cazul satului Saca (,,Fintîna Dorului" şi „Fintîna Budeştilor") 4 i, cite patru în cazul satelor Sălişte de Beiuş (,,Fîntîna Pituţăştilor" (fig. 7), ,,Fintina Moaţei", ,,Fîntîna Albului",
,,Fîntîna de la Cărbuni) 48 şi Mizieş (,,Fintîna Cucului", ,,Fîntîna Calului"
(fig. 8), ,,Borţica" şi „lrodul") 49 etc. Izvoarele şi fîntînile din hotar sînt
completate pentru unele necesităţi (adăpatul vitelor, topitul cinepii) de
apa pîraielor şi a vîlcelelor, cu cursuri intermitente.
în cazul unora dintre localităţile amintite existenţa în momentul de
faţă a unor distanţe apreciabile de sursa ele apă este rezultatul evoluţiei
istorice, legată de schimbarea structurii vetrei satului, mai ales prin acţiunea de comasare şi aliniere a satelor bihorene, iniţiată de autorităţile
austriece începinel cu anul 1769~0 , acţiune care a însemnat transformarea
satelor răsfirate sau de tip nudear - cu casele dispersate în hotar, (prin
văi, curături etc.) şi în funcţie de sursele de apă - , în sate compacte cu
structură geometrică, situah> în cca mai mare parte pe culmi sau interfluvii. Aşa se explică parţial faptul că unele localităţi care se confruntă
astăzi cu dificultăţi în ceea ce priveşte alimentarea cu apă: Saca, Sălişte
de Beiuş, nu sînt amintite ca deficitare la acest capitol de documentele
amintite. Desigur este doar o explicaţie parţială, pentru că trebuie avută
în vedere şi diferenţa de ritm existenţial între deceniile de la jumăta
tea secolului al XVIII-!ea şi a doua jumătate a secolului al XX-lea. Accelerarea ritmului de desfăşurare a existenţei umane, face ca distanţe
din ce în ce mai mici să fie considerate astăzi ca neconvenabile, cu toată
perfe~ţionarea mijloacelor ele transport. Surse de apă situate la distanţC"
de o jumătate de oră sau chiar o oră de mers pe jos, erau considerate
ca acceptabile de omul secolului al XVIIl-lea, dar devin de r.econceput
pentru omul zilelor noastre. În aprecierea gradului de dificultate în alimentarea cu apă a localităţilor uneori nici lungimea distanţelor nu este
cea mai elocventă, ci greutăţile legate de transportarea ei (urcuşuri în
pantă accentuată, lipsa unor drumuri de calitate, care îngreunează folosirea unor mijloace de transport).
Şi în cadrul acestei categorii ele localităţi sint valabile cele două modaJităţi de folosire a apei:
a. transportată acasă şi utilizată exclusiv pentru băut şi făcut mincare (de obicei cu cănţilc şi mai rar cu butoaiele din cauza cantităţilor
mai mici de apă necesare; vezi punctul 1).
b. direct la sursă, pentru spălat, adăpatul vitelor, topitul cînepii, ră
cirea instalaţiei de distilat ţuica.
17

48

de

Informatori: Ciorna Ioan, ns. 1900, nr. 3, Costea Ana, ns. 1915, nr. 99, Saca
Informatori: Pituţ Marta, ns. 1916, Pantea Pavel, ns. 1939, nr. 49, Sălişte

Beiuş

•u
Mizieş
50

Informatori: Matiu Eva, ns. 1926, nr. 3, Tomescu Floare, ns. 1930, nr. 121,
V. Maxim, I. Godea, Consideraţii istorice şi demografice privind tipologia
rurale din nord-vestul României, în Biharea, II, 1974, Oradea, 1975, p. 15
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Fig. 8. Fîntîna Calului Fonta ine du Cheval -
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3. Sate care au În vatra sau În hotarul lor fintini, izvoare sau cursuri
de apă, dar în cantităţi insuficiente sau greu accesibile unei părţi a locuitorilor. In această categorie se înscrie Cresuia - cea mai mare parte
a satului, situată sus, pe interfluviu - care, deşi beneficiază de cîteva
fîntîni cu izvor de mare adîncime şi de o vale nu prea îndepărtată, utilizează încă, pentru unele necesităţi, apa de ploaie. Intr-o situaţie identică se află unele gospodării din satul Coieşti, situate la cea mai mare
altitudine.
Toate aceste categorii de localităţi, deficitare într-un grad mai mic
sau mai mare în apă provenită din sursele obişnuite, sînt nevoite să apeleze la altă sursă de apă şi anume la apa din preoipitaţii, pentru a economisi timp şi forţă de muncă, pentru a scurta distanţele, avînd astfel
asigurată cea mai mare parte a necesarului de apă în gospodărie.

III. MIJLOACE TEHNICE DE ACUMULARE
A APEI DIN

ŞI RETENŢIE

PRECIPITAŢil

Folosirea directă de către om a apei provenită din precipitaţii cuo mare răspindire teritorială, mai ales în regiunile cu un climat
mai arid, izvoarele istorice şi arheologice consemnînd cisterne pentru
captarea apei de ploaie încă în Fenicia antică 51 , Creta Minoică 52 , Grecia
clasică 53 etc. De altfel apa din precipitaţii este utilizată pînă în zilele
noastre, nu numai în regiuni care prin poziţia lor geografică nu au alte
surse de apă, - cum ar fi unele regiuni din Africa tropicală 54 - literatura de specialitate consemnînd folosirea ei şi în regiuni mai nordice, cu
climat mai umed, din Polonia sau Jugoslavia 55 .
noaşte

Trebuie

însă

precizat

că

spre deosebire de

ţările

cu un climat mai

arid - tropical sau subtropical - în ţările nordice, temperate, în care
se încadrează şi ţara noastră, folosirea apei din precipitaţii are un caracter sporadic, limitată la unele localităţi cu condiţii geomorfologice şi
hidrologice speciale, de tipul celor menţionate mai sus pentru Bihor.
:,1

Sabatino Moscati, Lumea fenicienilor, Editura Meridiane,

Bucureşti,

1975,

p. 129
52
reşti,

Paul Faure,

Viaţa

de fiecare zi în Creta lui Minos, Editura Eminescu, Bucu-

1977, p. 196

Robert Flaceliere, Viaţa de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, Editura Eminescu, Bucureşti, 1976, p. 23
M Frank Willet, African Art, Thames and Hudson, London, 1977, p. 129
55
I. P. Dekowski, Przemiany tradycyjnego pozwienia wiejskiego na obszarze
Polski Srodkowe;, în Prace i materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Lodzi, seria etnograficzna, 1979, nr. 20, Warszawa-Lodz, 1979, p. 219; Rade Rakita, Janj, economy, ergology and technology, în Recueil des travaux de l'lnstitut
Ethnographique, tome 9, Institut Ethnographique de !'Academie Serbe des Sciences
et des Arts, Bcograd, 1979, p. 107-273
53
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Utilizarea de către om a apei provenită din precipitaţii pune pre>blema creerii unor mijloace de captare şi mai ales de retenţie, pentru că,
în timp ce captarea apei se face relativ repede din ploi, topirea zăpezii,
utilizarea este eşalonată în timp, inclusiv în intervalele fără căderi de
precipitaţii.

l. Cele mai vechi mijloace de acumulare a ap1:i din precipitaţii, utilizate pe sc:1ră largă pînă în zilele noastre, alături de altele mai perfecţio
nate, sînt bazinele sim1>le, de forme şi dimensiuni variabile, săpate de
cele mai multe ori în straturi de argilă superficială, impermeabilă, cunoscute în Bihor sub denumirea cea mai frecventă de „gropoaie", cuvînt
de substrat dacic" 6, mai rar de „tăuri", folosind un termen provenind din
limba maghiară'H.
a. Din punct de vedere morfologic gropoiul este alcătuit din groapa
sau bazinul propriu-zis cu accesoriile sale. Groapa are rar o formă rectangulară, de cele mai multe ori fiind circulară, cu diametre cuprins~
întrP 1 şi 10 m, în funcţie de configuraţia terenului şi de nevoile de apă ale
proprietarului; adîncimea variază intre 1 şi 3 m, în raport cu grosimea
stratului de argilă, necesităţile proprietarului şi configuraţia terenului;
groapa este prevăzută cu gură sau guri de alimentare, prelungite cu şan
ţuri sau rigole de colectare a apei (fig. 9). De regulă, gropoaiele sînt îngrădite cu garduri vii, formate mai ales din desişuri de răchită (fig. 10),
cu garduri de spini, de nuiele (fig. 11) sau de stinghii (fig. 12), care in
unele cazuri iau adevărate forme arhitecturale (Poiana-Tăşad, Hodişel).
Uneori, cazul tipic al satului Poiana-Tăşad, gropoaiele au din punct de
vedere al împrejmuirii o situaţie privilegiată chiar faţă de curte sau gră
dină, care adesea sînt neîngrădite. Gardurile sînt prevăzute cu portiţe
(fig. 13) sau pîrleazuri (fig. 12), care facilitează accesul în incinta gropoiului. Tot pentru a împiedica accesul animalelor, în cazul unor gropoaie
situate în curte şi neîngrădite, se aşază spini deasupra apei. Pentru a
uşura scoaterea apei din gropoi şi pentru a împiedica producerea unor
accidente, de cele mai multe ori se amenajează o punte formată din scînduri sau bîrne de lemn (fig. 14), care înaintează deasupra oglinzii ape-i.
Multe gropoaie sînt asociate cu vălaie pentru adăpatul vitelor (fig. 10).
Morfologia prezentată pînă aici corespunde celor mai simple gropoaie;
t'xistă şi gropoaie cu amenajare mai complexă, amenajare care se referă
în principal la: zidirea gropii ,cu piatră ca şi în cazul fîntlnilor (fig. 15, 16),
cimentarea gropii şi acoperirea ci cu blăni de lemn (fig. 17), cu
placă de ciment (fig. 18), cu un _capac de scîndură sau de tablă, ridicarea
unui ghizd de lemn sau de beton. De dată _mai recentă, aceste amenăjări
au drept scop îmbunătăţirea calităţii apei acumulate sau mărirea volumului de retenţie.
r,,; DEX, p. 385
;; Ibidem, p. 944
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Fig. 9. Modalitate de alimentare cu apă a gropoiului cu apa din şan
ţul de la marginea drumului Poiana-Tăl)ad
Moyen d'alimenteation de Ia grande fosse avec l'eau du fosse qui
borde la route - Poiana-Tăşad

Fig. 10. Gropoi cu

valău

Grande fosse â auge -

-

Hodişel
Hodişel

https://biblioteca-digitala.ro

173

174

Barbu

Ştefănescu

Fig. 11. Gropoi

îngrădit cu nuiele, situat în grădină
Poiana-Tăşad.
Grande fosse cloturce de branchages entrelaccs situce dans le jardin Poiana-Tăşad

uliţă, îngrădit cu stinghii şi prevăzut cu
pîrleaz - Poiana-Tăşad
Grande fosse situee dans la rue du village, doturee de traverses
en bois et prevue d'un echalier - Poiana-Tăşad

Fig. 12. Gropoi situat în
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Fig. 13. Gropoi îngrădit cu stinghii şi nuiele, situat in curte şi alimentat cu apă din şanţul de la marginea drumului - Poiana-Tăşad
Grande fosse clâturce de travcrses et de branchagcs entrelaces, situee
dans la cour et alimentee du fosse qui horde le chemin Poiana-Tăşad

Fig. 14.

puntea care înaintează deasupra qropoiului uşurînd
scoaterea apei - Poiana-Tăşad
Petite porte et pont qui s'avance au dessus de la grande fosse pour
faciliter le puisement, de l'eau - Poiana-Tăşad
Portiţa şi
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Fig. 15. G ropoi zidit cu
Grande fosse ma~onnce

piatră

Mizieş

-

a p ierre

-
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Fig. lG. Gropoi zidit cu piatr,i. siluat in uliţă ~i folosit de mai multe
familii - Cimp-Mo\i
Grande fossc ma~·onncc ,i picrre. situee sur le chcmin du \'illagc c t serrnnt a plusiPurs famillcs - Cîmp-Mo\i

Fii!. 17. Gropoi ziJit cu
Grande fosse ma~·onnec
12 -

piatră

a

~i acoperit cu stinghii ele lemn

Coieşti

pierre et couverte de tra\·crses cn bois Cole!iti

Biharca 198l
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Fig. 18. Gropoi acoperit cu placă de ciment; sistemul cu „mani elă"
de scoatere a apei 1 într-o variantă modernă - Mizieş
Grande fosse couverte d'une plaque de ciment; le systeme â „manivelle" pour puiser l'eau, dans une variante moderne - Mizieş
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b. Surse de alimentare. După cum am precizat deja, sursele de apă
sint aproape exclusiv precipitaţiile lichide (ploaia) şi solide (zăpada). Apa
de ploaie se scurge în ,mod natural în gropile de acumulare sau este condusă prin rigole. Frecvent, pentru alimentarea gropoaielor este folosită
apa din şanţurile de la marginea drumului, care se scurge în mod natural
(fig. 9) sau este deviată printr-un mic stăvilar înspre gropoi. In mod curent, în acelaşi scop este utilizată apa de precipitaţii captată în grădini şi
livezi, pe păşune.
Cînd .după toamne secetoase urmează iarni geroase, cu puţină zăp&"Clă,
se procedează adesea la umplerea gropoaielor cu zăpadă, strînsă de prin
grădini ,Şi livezi, cărată cu sacul sau cu targa, pusă în gropoi ~i bătătorită
cu picioarele, zăpadă care prin .topire asigură o cantitate de apă suficientă
chiar şi pentru situaţia în care şi primăvara ar fi săracă în precipitaţii 5 s.
Zăpada era utilizată şi în cazul în care îngheţau gropoaiele aşa de puternic
incit prin „burduşul" tăiat cu securea în gheaţă nu se putea lua apă. ln
acest caz se topea zăpada în cănţi puse la foc şi cu apa rezultată erau
adăpate vitele 59 •
Pînă la apariţia fintînilor cu captarea apei de ploaie de pe acoperişul
caselor, o altă sursă de alimentare folosită mai ales în cazul verilor secetoase era apa din rîuri şi din fintînile cu izvor, care, aşa cum am văzut,
în multe localităţi - Mizieş, Cîmp-Moţi, Hodişel, Călacea, - era dusă
cu sacalele şi depozitată în aceste bazine60 •
c. Modalităţile de scoatere a apei sînt cele utilizate şi în cazul izvoarelor şi fîntînilor, adică:
- direct cu mina, în cazul în care oglinda apei este aproape de nivelul de călcare al solului (Poiana-Tăşad, Hodişel);
- cu cîrligul, rar cu frînghia sau lanţul, sistemul cel mai des folosit; în legătură cu utilizarea lui trebuie pusă şi dezvoltarea ,punţii amintite mai sus;
- cu cumpănă şi contragreutate, sistem întîlnit frecvent în cazul
satelor Saca (fig. 19) şi Sălişte de Beiuş, la gropoaiele ghizduite;
- cu manivelă (cu roată, cu „vîrtalău"), mai nou în cazul gropoaielor, întilnit în satul Mizieş (fig. 18) 61 •
d. Utilizarea apei. Rezerva de apă oferită de gropoi a avut şi mai
are încă multiple întrebuinţări. Pînă în urmă cu cîteva decenii apa anumitor gropoaie era folosită drept apă potabilă pentru oameni, în satele
Informatori: Heredea Ioan, ns. 1898, nr. ·102, Dan Ştefan, ns. 1913, nr. 53,
Ilieş Teodor, ns. 1925, nr. 322, Popa Ioan, ns. 1919, nr. :120, Bala Ioan,
ns. 1907, nr. 271, Călacea; Ungur Gheorghe, ns. 1938, nr. 18, Hodişel
;,11

Mizieş;
59

Ibidem

Informatori: Heredea Ioan, ns. :1898, nr. 102, Dan Ştefan, ns. 1913, nr. 53,
Anton Gheorghe, ns. 1921, nr. 111, Huţ Ioan, ns. 1911, nr. 122, Călacea; Pojega Gheorghe, ns. 1921, nr. 10, Hodişel
61 Pentru problemele speciale privind scoaterea apei din f'intini vezi: Tereza
Mozes, op. cit.; Corneliu Bucur, Evoluţie şi tipologie în sistematica instalaţiilor
tradiţionale din Romdnia, extras din Cibinfum pe anii 1914-1919, Sibiu, p. 120-121
60

Mizieş;
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Fig. 19. Gropoi ob~tesc, cu utilizări multiple - Saca
Grande rosse comrnune, ă multiples emplois - Saca
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Olcea, Călacea, Hodişel. 1n acest scop, locuitorii satelor amintite aveau
în mod obişnuit cite 2 gropoaie: unul pentru oameni, altul pentru animale. Cele două categorii de gropoaie nu se deosebesc morfologic, deose birea fiind numai de ordin funcţional. Servind pină în urmă cu cîteva decenii ca unică sursă de apă potabilă, aceste gropoaie s-au bucurat de o
mai mare atenţie din ceea ce priveşte locul de amplasare, sursele de alimentare şi luarea unor măsuri cu caracter igienic. Astfel, erau plasate
exclusiv in ogrăzi cu pajişti, de regulă locuri neaccesibile animalelor, evitîndu-se locurile arate şi săpate. Alimentarea lor s-a făcut cu apă de
ploaie strinsă numai de pe locuri înţelenite. Sint îngrădite fără excepţie,
de obicei cu garduri vii, care prin umbra lor menţin apa rece. De la apariţia fîntînilor care captează apa de p~oaie pe acoperişul caselor această
categorie de gropoaie şi-a pierdut funcţionalitatea, în favoarea acestora
din urmă, ~au în alte cazuri (Olcea, Călacea) în favoarea apei potabile oferită de reţeaua de apă curentă introdusă în ultimele decenii.
Dacă drept apă potabală apa gropoaielor a fost utilizată într-un număr redus de sate, în schimb şi-a găsit cea mai largă întrebuinţare la
c1clăpatul vitelor, acasă ori la păşune. Accesul vitelor la apa gropoaielor
era foarte rar direct, de cele mai multe ori apa fiind scoasă în vălaie,
sau, în timpul iernii, era dusă direct în grajd.
De asemenea, în toate satele cercetate apa gropoaielur a fost fulusilJ
JJentru gătit şi pentru spălat. Dacă pentru gătit în prezent se utilizeaz)
apa din alte surse, pentru spălat continuă să fie folosită apa gropoaielor.
Ţinînd cont de materialele din cJre erau construite case'e şi celelalte
componente arhitecturale ale curţii tradiţiona:e ţărăneşti (lemn, paie,
trestie), pasibile în orice moment de incendii devastatoare, apa gropoaielor
a servit şi ca principală armă de luptă contra acestor calamnităţi, d.'
foarte multe ori stingerea unui incendiu epuizînd apa gropoaielor unui
sat întreg 62 • Tot din aceste considerente, în multe localităţi aria este
amplasată lingă gropoaiele din păşune, pentru ca fiecare proprietar sJ
aibă posibilitatea umplerii cu apă a butoaiC'lor care se amplasează lingă
fiecare stog (Saca, Teleac, Săli~te de Beiuş). Din momentul amen.ijării
ariilor comune - legat ele folosirea maşinii ele treierat acţionată de forţa
aburului - apa şi-a mărit sfera de întrebuinţare la arie, prin alimentarea
locomobilei. Pentru deservirea „cazanului" cu apă, în satele de la poalel::Munţilor Codru-Moma cercetate de noi, Hodişel, Olcea, Călacca, exista u:.
„apar" în echipa de „rizeşi" care lucrau la batoză, a cărei singură sarcină
era transportarea apei pentru alimentarea locomobilei 63 •
Nu în ultimă instanţă, apa gropoaielor a fost şi este încă utilizată
la topitul cinepii, activitate desfăşurată an de an, asemenea unui ritual,
de către femeile din toate satele, pînă în urmă cu citeva decenii, sporadic
61

r.i

nr. 271,

Informator: Heredea Ioan, ns. 1898, nr. 102, Mizieş
Informatori: Borza Gheorghe, ns. 1913, nr. 44, Hodişel; Bala Ioan, ns. 1907,
Călacea
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şi astăzi. Pentru topitul cinepii se amenajază ,,topile", tot nişte gropoaic,
însă de o adîncime mai mică. De remarcat că topile se amenajau nu numai în satele deficitare în apă, ci şi în alte sate, unde distanţele mari faţă
de văi făceau mai rentabilă săparea acestora, cazul unor sate răsfirate,
cum ar fi unele cătune aparţinînd comunelor Roşia .şi Bulz64 . S-au amenajat topile chiar la marginea văilor sau a rîurilor, în acest caz alimen-

tarea făcîndu-se din apa acestora 65 •
Apa anumitor gropoaie deserveşte în mod curent cazanele de fiert
ţuică (,,pălincăriile"), acolo unde nu există alte surse de apă pentru ră
cire (Hodişel, Saca).
Deşi şi-au pierdut funcţiile iniţiale, în satele Olcea şi Călacea gropoaiele au fost menţinute şi după introducerea apei curente, apa lor
fiind utilizată la udatul grădinilor.
In ceea ce priveşte locul de amplasare al gropoaielor, al raporturilor
lor cu celelalte componente ale gospodăriei ţărăneşti, remarcăm predilecţia pentru săparea lor în grădini, departe de grajd şi de grămada de gunoi
şi unde, cel puţin în anumite perioade al anului, nu aveau acces animalele. Sînt apoi gropoaiele situate în curte, în imediata apropiere a uliţei,
în cazul în care sursa de alimentare este apa din şanţ şi o altă categorie
situată în uliţă, în faţa casei.
Din cele prezentate pînă în prezent rezultă existenţa unor gropoaie
obşteşti, folosite de întreaga comunitate sătească: cele de pe păşune, de
la arie sau pălincărie. Cel mai semnificativ exemplu ni-l oferă gropoiui
situat la capătul satului Saca dinspre Budureasa, de dimensiuni mari, cu
cumpănă, lingă care sînt amplasate un şir de vălaie pentru adăpatul
vitelor, pălincăria satului, tot aici fiind amplasată una din cele două arii
ale localităţii (fig. 19). De el beneficiază practic toţi locuitorii. Acela5i
statut îl au gropoaiele care flanchează uliţa principală a satului Hodişel,
proprietate a mai multor familii (de la 2 la 8-9), care le-au săpat, le întreţin şi le folosesc împreună (fig. 20).
Bazinele simple cunoscute în Bihor sub numele de „gropoaie" sînt
cunoscute şi în alte zone ale ţării cu condiţii geomorfologice asemănă
toare, dintre care sînt menţionate în literatura de specialitate „benturile"
de pe platforma Dumbovnicului, din anumite părţi ale Argeşului 66 , din
zona Viile Satu-Mare 67 , la care se adaugă cele semnalate în Pădurenii
Hunedoarei (Cerişor, Vălari) 68 •
6
' Informatori: Bonca Nicolae, ns. 1938, nr. 60, Roşia; Piscoi Teodor, ns. 1919,
nr. 333, Bulz
65
Informator: Miciăuş Avram, ns. 1928, nr. 70, Cîmpani de Pomezău
66 Radu O. Maier, op. cit., p. 642
67 I. Iurasciuc, op. cit., p. 179
68 Informaţia ne-a fost pusă la dispoziţie cu deosebită amabilitate de către
prof. Ioan Sicoe, muzeograf-etnograf la O.P.C.N.J. Hunedoara - Deva, căruia îi
mulţwnim şi pe această cale.
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2. Fîntînile care captează apa de pe acoperişul caselor, numite în
Bihor şi „fîntini cu bazin", în satele de pe platourile carstice ale Munţilor Pădurea Craiului şi Codru Mama, ,,fîntini cu apă de ploaie" sau
„fîntini cu cetine", în satele din zona Beiuşului, în cele de pe dealurile
Tăşadului şi de pe piemontul de la poalele Munţilor Codru. Ele constituie
de fapt forme mai evoluate ale gropoaielor din care descind direct.
Apariţia lor este strîns legată de noutăţile de ordin tehnic care apar
în _arhitectură, în primul rînd renunţarea la acoperişurile tradiţionale, ele
paie sau trestie, în favoarea ţiglei. In timp, în Bihor, primele fintîni ele
acest gen au apărut în deceniile 4-5 ale secolului nostru, dar de o extindere a folosirii lor la scara unei întregi localităţi se poate vorbi numai
în cazul ultimilor două decenii. în Bihor, după informaţiile pe care le
deţinem, se pare că au apărut mai intîi în localităţile aparţinătoare comunei Olcea (Olcea, Călacea) 69 , apoi în satele din zona Beiuşului (Mizie~.
Teleac, Saca, Sălişte de Beiuş), unde în ultimele două decenii au preluat
masiv o mare parte din atribuţiile gropoaielor 70 • Meşteri din zona Beiuşului au construit primele fintîni de acest gen în bazinul Crişului Reped~,
în urmă cu 15-20 de anF 1 • De aproximativ un deceniu, fîntîna cu captarea apei pe acoperişul casei a fost adoptată, fără însă a se generaliza,
in satele de pe dealurile Tăşadului (Poiana Tăşad, Bucuroaia) 72 . Mai recent au început să se construiască „fintîni cu bazin" în localităţile de pe
platoul carstic al Vaşcăului, mai ales în localităţile Cîmp şi Cîmp-Moţi,
unde in momentul de faţă sînt prezente în aproape toate gospodăriile 7 l.
Generalizarea s-a făcut mai repede în satele care aveau cele mai mari dificultăţi în alimentarea cu apă potabilă, înlocuind din acest punct de vedere
gropoaiele, faţă de care oferă condiţii igenice superioare: în primul rînd
apa nu ia contact direct cu solul, ajungînd .de pe acoperiş direct în fîntînă; apoi cele mai multe sînt prevăzute cu sisteme de filtrare a apei;
fiind toate acoperite cu ghizduri masive, mai ales de ciment, menţin apa
la temperaturi scăzute şi în acelaşi timp nu permit contaminarea ei ulterioară; cele zidite cu piatră îmbunătăţesc de foarte multe ori calităţile
apei; nu în ultimă instanţă, faţă de gropoi, prezintă avantajul unei cură
ţiri mai rapide şi mai uşoare.
';" Informatori: Hamza Ioan, ns. 1910, nr. 2H, Olcea; Huţ Ioan, ns. 1911,
nr. 122, Bala Ioan, ns. 1907, nr. 271, Călace:i
70 Informatori: Heredea Ioan, ns. 1898, nr. 102, Mizieş; Crăciun Partene. ns.
1920, nr. 13, Teleac; Bîtea Dumitru, ns. 1928, nr. 72, Saca; Pituţ -Marta, ns. 1916,
nr. 72, Sălişte de Beiuş
71 Informatori: Matiu Mihai, ns. 1914, nr. 118, Bot Ioan, ns. 1928, nr. 182, Bradea Teodor, ns. 1930, nr. 21, Ponoară
72 Informatori: Matei iAvram, ns. 1919, nr. 66, Petrică
Gheorghe, ns. ,1926,
nr. 68, Poiana Tăşad; Vuşcan Ioan, ns. 1928, nr. 67, Pop Cotuna Ioan, ns. 1931,
nr. 48, Bucuroaia
73 Informatori: Borţiş Crăciun, ns. 1914, nr. 83, Cîmp; Copi Bumbu, ns. 1943,
nr. 4, Cimp-Moti
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a. Morfologia:
Bazinul sau groapa Jîntînii, săpată fie de către proprietar
fie de către meşteri fîntînari, este de obicei circulară şi are adîncimi cuprinse între 4 şi 7 m şi diametrul ce nu depăşeşte 2 m (1,20-1,50,
în satele din jurul Beiuşului, 1,80-2,00 m în satele studiate din comuna Olcea şi în zona Crişului Repede). Groapa este săpată mult m3i
larg decît diametrul final al fîntînii, pentru a putea fi zidită. In satel~
Teleac, Saca, Sălişte de Beiuş, diametrul gropii înainte de zidire este in
jur de 3 m, diferenţa pînă la lărgimea finală fiind umplută cu piatră de
rîu, care în cazul unor localităţi lipsite de acest material (Mizieş) este
adusă de la distanţe apreciabile. In satele Olcea, Hodişel, Călacea, grosimea zidului este de aproximativ 80 cm. Umplutura masivă de piatră are
rolul de a limpezi apa şi de a o „aspri", făcînd-o mai plăcută la gust
(apa pătrunde în umplutura de piatră - zidul neavind lianţi şi în contact cu aceasta îşi modifică însuşirile chimice) 74 • Zidirea fîntînii se face în
exclusivitate de către meşteri fîntînari. In satele în care groapa fîntînii
este cimentată lărgimea ei iniţială este mai mică; se folosesc fie tuburile prefabricate de ciment, în acest caz se toarnă doar o placă de ciment pe fundul gropii, fie că zidul fîntînii este turnat în cofragi, dup~i
care este „şpriţuit" cu un strat mai fin de ciment. Spre deosebire de cel
de piatră, zidul de ciment nu are aceeaşi acţiune benefică asupra apei.
Dar, 7n anumite zone este obligatorie cimentarea gropilor din cauza straturilor în care sînt săpate: aluviuni depuse pe calcare, mame etc., roci cu
permeabilitate ridicată sau cu fisuri. De aceea, zidul de dment are în
primul rînd rolul de a crea acea izolaţie impermeabilă fără de care n-ar
ti posibilă retenţia apei, spre deosebire de bazinele din zonele necarstic~,
săpate în exclusivitate în argilă, rocă prin excelenţă impermeabilă.
- Ghizdul sau lada fintînii, partea de deasupra nivelului solului,
îmbracă forme diferite. Cele mai vechi, construite din lemn (bîrne prinse
în <'heotori, scînduri) sînt invariabil de formă pătrată, avînd baza formată din patru grinzi mai lungi, aşezate direct deasupra gropii. Sînt prevăzute cu capace, icare adesea pot lipsi (fig. 21). Ghizdurile de ciment
- care astăzi predomină în Bihor - au o mare varietate de forme, întîlnindu-se în secţiune pătrată (fig. 22, 23, 24, 25), hexagonală (fig. 26, 28)
octogonală, circulară (fig. 27). Interesant este sistemul de acoperire al fîntînilor din localităţile Ponoară şi Bratca, unde capacul este turnat într-un
singur corp cu ghizdul, lăsîndu-se doar o deschizătură pătrată sau rotundă, atît cit să pătrundă găleata (fig. 27, 28).
b. Sistemul de captare al apei se compune dintr-o reţea de jghiaburi
de lemn (fig. 21) sau de jgheaburi şi tuburi de tablă, care urmăresc de
jur împrejur streşina casei, uneori şi a grajdurilor sau a altor acareturi
acoperite cu ţiglă şi conduc apa în groapa fîntînii. Este sistemul de „cetine" obişnuit, cu singura deosebire că apa scursă de pe casă este colec-

;, Informatori: Jurj Nicolae, ns. 1926, nr. 4-1, Saca; Vaida Ioan, ns. 1934, nr. 27,
Teleac
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Fig. 21. Fîntînă „cu bazin", cu ghiz I de lemn - Celeşt i
Fontaine „ă bassin", ă construction extcrieure en bois - Celeşti
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de ploaie" avind sistemul de alimentare format clin jghiaburi de lemn
Saca
Fontaine „ii eau de pluie" ayant le systeme d'alimentation forme de caniveaux en bois
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Fi g. 23. Fîntînă „c u bazin", cu dou ă tuburi colectoare - Cîmp
Fontaine „a bassi n" , avec de ux tuya ux collecteurs - Cimp
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Fi g. 26. Fintină „cu bazin" , cu ghizd de ciment, hexagonal - Ponoară
Fontaine „ ă bassin", a construction ex terieu re en ciment de forme hexagonale - Ponoară

Fig. 27. Fintină „cu bazin" - Ponoară
Fontaine „â bassin" - Ponoară
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Tubul sau tuburile colec-

toare conduc apa în fîntînă, fie prin capacul ghizdului (fig. 21, 22, 23, 24, 25, 27),
fie prin laterala sa, fie, in unele cazuri,
prin peretele superior al bazinului (fig. 25,
28). Legătura dintre sistemul de „cetine"
şi fîntînă nu este permanentă, fiind întreruptă ori de cite ori bazinul se umple cu
apă. In momentul în care bazinul este plin,
o porţiune mobilă a tubului colector este
îndreptată în altă direcţie, în alte situaţii
tubul fiind prevăzut cu o deschizătură sub
care se pune un disc de tablă, în aşa fel
incit să întrerupă scurgerea normală spre
fîntînă.

c. Sistemul de filtrare a apei. Apa căpe acoperiş antrenează în drumul său
o serie de impurităţi (praf sau corpuri mai
mari: frunze, crengi etc.), care ajuns2 în
fîntină deteriorează calităţile apei, motiv
pentru care oamenii au creat anumite modolităţi de filtrare a ei. Unul din ele,
amintit deja, este umplutura de pietre care
se bagă în jurul fintînii, cu grosimi ajungind pînă la 160 cm care contribuie la limpezirea prin decantare a apei şi totodată
la mineralizarea ei. Sistemul este propriu
satelor: Sălişte de Beiuş, Saca, Tcleac, Hodişel, Olcea, Căcalea. Un alt „filtru" este
o simplă plasă de sîrmă amplasată la capătul tubului co'.ector care reţine impurităţile mai mari, frunze, crengi. Un filtru
mai complicat am întilnit în satul Ponoară
. ~- 1
si în cătunul Secătura al comunei Bratca,
i:tnde, deasupra gurii de deversare a apei
Fig-. 28. Finlină „cu bazin" în bazin, situată în capacul ghizdului, este
Bratca-Sec,"\tură
(desen Sandu Dumitru)
instalat un grătar metalic, deasupra că
Fontaine „a bassin" - Bratcaruia este plasată o cutie de tablă, fără fund
Secătură
sau cu fundul găurit, umplută cu piatră,
(Jessine par Sandu Dumitru)
peste care se află un strat de nisip, grosimea totală a filtrului pe care apa îl străbate înainte de a intra în bazin,
fiind de aproximativ 15-20 cm (fig. 27, 28).
d. Modalităţile de scoatere a apei în linii mari sînt aceleaşi ca şi în
cazul gropoaielor cu o amenajare mai complexă. Predomină folosirea
c:rligului (fig. 21, 22, 2-1, 25) şi a manivelei (a „roţii", a „virtalăului",
zută

https://biblioteca-digitala.ro

37

Fin tîni cu bazin de ac um u la re in Bihor

193

Cl3

u

Cl3
Cf)

'

><U

Cl3

u

C:

Cl3
Cf)

::,
u

....::l

::l

-o

·@

c::i

. ""Eo.
(.)

o.
<a

Cl3

I

o

~

::l
Cl3

::l

Cl3

....(lJ
2 ~
....
<O

o

u

V,

CJ

-o
;Î

Q)

-::,~
o.
Q)

-o
Q)

E E
2,,, '1l
·;;; VI>,
VI
~

-Q)

·ca ·3
o

o. o.
(lJ

(!)

-o

""o.

<O
CJ

-o
Cl3

::l
{J:

><t!

0
.5
r,..

c:,;
(',a

~

r;.;
, .t..- •,.

13 -

B lha rea 1982

https://biblioteca-digitala.ro

::,
•'11.
CI)

C:

·@

'i::

o
r,..

Barbu

194

:..B

Ştefănescu

fig. 26, 27, 28). Explicaţia utilizării în primul rînd a acestora este simplă:
prima modalitate este cea mai economică şi la indemnîna oricui, fiind în
acela~i timp adecvată adincimii relativ reduse la care se găseşte apa;
folosirea roţii pe scară largă se datorează şi etapei în care au apărut fîntînile cu bazin, etapă în care sistemul cu manivelă tinde să se generalizeze
la toate tipurile de fîntîni. Sistemul cu cumpănă şi contragreutate, întîlnit în satele Saca (fig. 29) şi Sălişte de Beiuş, este pe punctul de a fi
complet abandonat, din considerente de folosire mai eficientă a spaţiului,
în primul rind. Scoaterea apei cu fringhia sau lanţul (fig. 23) se pracf.:::ă numai în cazuri izolate, de obicei ca modalităţi de tranzit, pînă la
construirea instalaţiei cu manivelă.
e. Sursele de alimentare. Sursa principală este apa de ploaie sau rezultată din topirea zăpezii, captată pe acoperiş. Dar această sursă nu
este exclusivă, deoarece, mai mult decît în cazul gropoaielor, se practică
umplerea lor, în perioadele de secetă prelungită, cu apă provenită din
fintîni cu izvor sa-u din ape curgătoare, adusă, după cum am văzut, cu
butoaiele sau cisternele, modalitate practicată pe scară largă în satele
Mizieş şi HodişeF 5 •

f. Utilizarea apei. Calitatea superioară a apei tipului de fîntînă în disîn raport cu cea a gropoaielor, îmbunătăţirea continuă a calităţilor
sale prin perfecţionarea sisteme.lor de filtrare, prin curăţire sist<>matică
şi dezinfectare periodică, prin construirea de coşuri de fum exterioare, care
nu permit fumului să iasă prin ţiglă şi să contamineze apa, fac ca apa
acestor fîntîni să fie folosită pe scară largă drept apă potabilă. Chiar şi în
satele în care tradiţional apa de băut a fost procurată din fîntîni cu izvor,
aflate ins;\ la distanţe mari, astăzi s-a trecut la utilizarea apei fîntînilor
cu bazin; datorită posibilităţii de a-şi procura apa din imediata apropiere a casei, oamenii au renunţat la apa mai bună, dar mai greu de adus,
de izvor, pentru o apă de calitate inferioară, dar mai comod de procurat.
1n unele sate însă: Măgura, Poiana Tăşad, Bucuroaia, Bratca-Secătură şi
Bratca-Poiana, locuitorii au rămas credincioşi izvoarelor sau altor surse
de apă potabilă descoperite între timp: fîntîni cu izvor de mare adincime
- pînă la 35-36 m. în satul Călacea - respectiv introducerea apei curente. Generală este însă folosirea apei fîntînilor cu bazin pentru gătit,
pentru spălat, adăpatul vitelor, stingerea varului, paza contra incendiilor, astăzi, în satele în care beneficiază de apă curentă, din ce în ce mai
mult la udatul grădinilor.

cuţie,

Tendinţe

actuale în

evoluţia alimentării

cu

apă

a categoriei de sate

analizate
CrPşterea gencr~lă
inccmpatabilă

a bunăstării satelor în ultimele decenii a devenit
cu folosirea apei fintînilor cu bazin de acumulare drept

;:, Informatori: Dan
nr. 44, Hodişel

Ştefan,

ns. 1913, nr. 53,

·Mizieş;
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apă potabilă, pentru gătit sau chiar pentru adăpatul vitelor. De aceea
populaţia acestor localităţi a beneficiat în mod prioritar de grija organelor
de stat judeţene şi comunale, aşa incit multe din satele amintite şi-au

rezolvat definitiv problema alimentării cu apă.
Rezolvarea parţială sau totală a problemei alimentării cu apă de
bună caii tate s-a făcut prin două modalităţi:
- foraje de mare adîncime, accesibile locuitorilor satelor în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice actuale; astfel de fîntîni cu izvor au
apărut şi continuă să se înmulţească în satele: Mizieş, Teleac, Saca etc.
-amenajarea unor reţele de apă curentă, tendinţă care caracterizează cel mai pregnant alimentarea cu apă a satelor bihorene in totalitatea lor în momc•ntlil rle faţiL Reforinrlu-ne numai la localităţile pe care
le-am avut în vedere în prezenta lucrare, reamintim că satele Olcea şi
Călacea beneficiază de apă curentă de circa două decenii, furnizată de
uzina de apă construită la Tinca 76 • Locuitorii satului Măgura au captat
şi canalizat spre localitate apa unui izvor situat în versantul dealului care
străjuieşte satul, aşa incit aducerea ei cu „marhele" din Chişcău a răma'i
o simplă arnintiren. Locuitorii cătunului Poiana aparţinător comunei
Bratca au captat şi ei două izvoare: ,,Cîmpenii" au captat şi canalizat
apa izvorului „Săncuţa", iar „Băceştii" folosesc apa izvorului „Fîntîna Lupoii", ambele aflate în amonte, astfel că apa vine în sat prin cădere
naturală 78 • La Ponoară este în curs de realizeze o conductă care captează
izvoare din partea mai înaltă a satului, situată într-o zonă de şist, spre
a alimenta partea satului din zona carstică numită „La Coţăşti" 79 • Există
ş: cazuri cînd pentru alimentarea unor sate au fost captate izvoare situate în văi, mai joase decît aşezarea, apa fiind urcată cu motopompele:
Stracoş 80 , cătunul Podie al satului Bulz81 . Există de asemenea proiecte
de captare a unor izvoare situate în amonte de satul Budureasa, pentru
alimentarea cu

apă

a satelor Saca,

Siiliştc

de

Beiuş,

Teleac

şi Mizieş,

ca

şi

alimentarea cu apă a satelor Cimp şi Cîmp-Moţi din reţeaua de apă
potabilă a oraşului Vaşcău.
Canalizarea, introducerea apei în casă, o caracteristică a epocii contemporane, care-l fac pe omul zilelor noastre mult mai puţin dependent
decit antecesorii săi de capriciile naturii82 , oferă astfel posibilităţi igie7
•

77
78

79

nr. 11,

Dumitru Colţea, op. cit., p. 175
Informator: Curta Ioanichii, ns. 1930, nr. 69, Măgura
Informator: Ghennan Dumitru, ns. 1922, nr. 496, Bratca
Informatori: Bradea Teodor, ns. -1930, nr. 21, Botiş Constantin, ns. 1938,
Ponoară
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nice şi de confort la care doar în urmă cu cîteva decenii locuitorii acest0r
sate nici măcar nu se puteau gîndi. Noua generaţie nu mai cunoaşte fun~ţia gropoiului, auzind doar din poveştile bătrînilor de situaţiile dramatice din timpul marilor secete din trecut, cînd problema procurării apei
devenea prioritară chiar şi în perioadele de vîrf ale desfăşurării muncilor
agricole.

FONTAINES A BASSIN DE RETENUE DE L'EAU
DES PRf:CIPITATIONS EN BIHOR

Resume

On a aborde un theme qui n'a retenu que tres peu l'attention des ethnographes
roumains a savoir l'alimentation avec l'eau des 10calites deficitaires en cette substance indispensable a la vie. Ces localites se sont confrontees tout au long de leur
existence a des grandes difficultes et ont du investir une grande partie de leur
inventivite collective en vue de la recherches des modalites speciales des retenir
l'eau. ,,Les fontaines a bassin de retenue" se situent au •centre de l~ur-s recherches
car ces fontaines sont celles qui n'ayant de sources propres, sont alimentees des
sources allogenes: l'eau de pluie ou qui provient de la fonte de la nelge, l'eau
des rivieres, sources, fontaines a sources transportee et deposee dans ces fontaines.
La premiere partie de notre ouvrage contient des references geomorphologiques et
hydrologiques qui causent des difficultes dans l'alimentation avec eau de quelques
localites. En gros, en Bihor Ies Iocalites deficitaires en eau ont situees en 3 formstions geomorphologiques distinctes:
a) Ies plateaux carstiques ou ii n'y a pratiquement de cours d'eau permanentes ou des sources que dans des cas isolcs et menaces de secheresse dans Ies
saisons seches;
b) Ies colhines piemontanes et celles de depression - par exempte Ia zone de
Beiuş ou ă cause des sediments dans Ies couches profondes Ies nappes phreatiques se trouvent a grande profondeur rendant difficile leur retenue par Ies methodes de forage traditionnelles;
c) la haute p1aine „des glacis" a une structure geologique proche de celle des
collines piemontanes, favorise elle aussi la l'apparition des nappes phreatique
a grande profondeur (plus de 35 m dans le plaine Călacea).
Sur ces forms de relief on distingue, en fonction du degre de difficulte dans
l'alimentation avec eau, ies categories suivantes de localites:
1. villages, parties de villages ou hameaux qui ne possedent pas de sources
d'eau propres (cours d'eau permanents, sources), nappes phreatiques accessible
aux systemes de forage traditionnels dependent en exclusivite des sources d'eau
situees au environs des autres localites ou de l'eau de p1uie.
2. village, parties de villages, hameaux qui ne possedent pas de sources d'eau
propres dans le foyer du village mais ont de telles sources aux environs a distances
variab1es. En cas de longues periodes de secheresse ils dependent en grande mesure des sources d'eau des autres localites.
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3. villages, partie de villages, hameaux qui ~mt des sources d'eau dans leur
propre foyer mais en quantitc insuffisante quand ii y a secheresse ou ii gele.
Dans cet categories de localites sont apparues et developpees les fontaines a
bassin de retenue sous la forme de deux variantes:
- bassin simple sans aucun amenagement ou a amenagement primaire, une
simple fosse creusee dans une couche d'argile, de forme et dimensions variables
ou on retient l'eau de pluie, connue en Bihor sous le nom de „gropoi";
- fontaine a captation de l'eau de ptuie sous le toit de la maison, recemment introduite - s'est repandue en Bihor dans les decennies d'apres la Jere
guerre mondiale en liaison avec J'extention des toits de tuileayant la fosse ma~onnee a pierre ou cimentee.
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ŢARA CRIŞURILOR

STRAINI DESPRE ŢARILE ROMANE
CONSTANŢA

SIMU

Datorată Institutului de istoric „N. Iorga" al Academiei R.S.R., apariţia vastei colecţii de mărturii străine asupra trecutului nostru medieval marchează un eveniment editorial de mare importanţă în viaţa cercetării româneşti în general şi în special pentru cf'rcetările istorice luate

în sensul cel mai larg al cuvîntului. In acest context colecţia „Călători
I-VII, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică,
pentru anumite perioade medievale :ji
lipsa documentelor oficiale de arbiv,•.
Că lucrurile stau aşa o demonstrează sintezele de specialitate publicate pf'
teme etnografice, cum ar fi cele ale lui Paul Cernavodeanu, P. Simionescu sau ale Corneliei Belcin. 1
„Relaţiile lăsate de străinii care au trecut în cursul vremurilor prin
ţările noastre şi pe care ii numim în mod obişnuit călători, deşi condiţia
lor şi interesele care-i aduc pe la noi sînt foarte variate, cuprind o mare
bogăţie de ştiri privitoare la felurite aspecte ale existenţei de altă dată
a poporului român. Ele se opresc adesea asupra bogăţiilor ţării şi felu1'1i
în care erau puse în valoare, asupra înfăţişării oraşelor şi populaţiei, asupra modurilor de viaţă ale diferitelor clase sociale şi relaţiilor dintre ele',
asupra organizării de stat şi obligaţiilor impuse de Imperiul otoman, asupra fenomenelor de cultură şi artă" 2 •
Sub semnul acestor coordonate stau mărturie documente ale secolelor XIV-XVII în completarea unei imagini ample despre existenţa materială şi spiritua!ă a celor trei ţări române. Desprinzînd din contc.>xtul
istoric al relatărilor, doar acele informaţii care conţin în substanţa lor
dimensiuni etnografice, ne propunem în lucrarea de faţă o aducere in
străini despre ţările române", vol.
Bucureşti, 1968-1980, înlocuieşte
în cercetarea istorico-etnografică

1 P. Sirnionescu, P. Cernovodeanu, Pagini de etnografie româncascd în epoca
memorialisticd a unor călători străini (sec. XVII-XVIII), in REF, 1972, 5, p. 373390; P. Simionescu, Mărturii etnografice puţin cunoscute ale unor călători :,trăi11i
în ţdrile române, în REF, 1971, nr. 4, p. 289-298; C. Belcin, Date etnograjice în
volumul Călători strdini despre ţările române, în REF, nr. 2, 1970.
2 • • • Călători străini despre ţările române, Ed. Ştiinţifică şi enciclop€dică,
Buc., 1968, p. VI.
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prim plan a celor privitoare la zona celor trei Crişuri. Structurarea materialului s-a făcut pe mai multe capitole, după cum urmează:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Delimitarea geografică a zonei Bihor si arhitectura
St.ructura demografică
Agricuftura
Pomicultura
Prelucrarea produselor agricole
Viticultura
Creşterea animalelor
Pescui tul

Ţara Crişurilor

Asezările

Albinăritul
Mineritul şi prelucrarea metalelor
Comunicaţii şi transport

Tirgurile şi comerţul
Medicina populară
Obiceiuri.

Cantitatea de informaţii la fiecare dintre aceste categorii oscilează
între relatări ample, detaliind unele dintre aspecte şi informaţii sumare,
sporadice, tangenţiale, doar, respectivei categorii etnografice. Au fost înSC'rate totu~i şi acestea din urmă uneia sau alteia dintre categorii, în
speranţa că şi o simplă pomenire, mai puţin consistentă îşi poate găsi valoarea în şirul documentelor revelatoare pentru un fenomen de cultură
sau altul. La nivelul actual al cercetării noastre, în economia acestei comunicări, vom aduce în discuţie doar cîteva dintre documentele, cu valoare
deosebită, înserate la capitolele pe care ni le-am propus, năzuind cu modestia cuvenită, a oferi un instrument de lucru şi posibilitatea unei documentări facile în avalanşa de informaţii cu conţinut istorico-cultural,
clin relatările diplomaţilor, oamenilor de arme şi clericilor care au stră
bătut ţinuturile româneşti în cele patru veacuri (sec. XIV-XVII) ale
epocii medievale oglindite în volumele publicate pînă la această dată. ·
I. Delimitarea geografică a zonei Bihor - Ţara Crişurilor. In descrierile lor, pentru această parte a Transilvaniei, mulţi dintre aceşti călă
tori se opresc des asupra aspectului geo-morfologic al ţinuturilor străbă
tute, trec ape şi le descriu, reţinînd hidronimul local - Criş, descriind
ţinutul care-şi are toponimul legat de hidronim, Crişana. Astfel românul
transilvănean Nicolaus Olahus denumeşte Ţara Crişurilor întinderea de
pămînt cuprinsă „între cele trei Crişuri: cel repede, cel negrn şi cel alb".
Aceste relatări se opresc, în marea lor majoritate la caracteristicile ţinu
tului numind suprafaţa întinsă a pădurilor, debitul exagerat al apelor, al
nenumăratelor meandre pe care acestea le fac în drumul lor, îngreunînd
accesul înspre zona de cimpie a Oradiei, la bogăţia faunistică a apelor
şi la prezenţa aluviunilor aurifere. Descrierea cursului celor trei riuri inhttps://biblioteca-digitala.ro
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soţeşte

prezentarea principalelor aşezări din ţinut. Preponderente sint
referirile la Crişul Repede pomenit, de cele mai multe ori, fără atribut.
Interesante, dar în majoritate fanteziste sînt încercările de etimologizare
a denumirilor acestui riu, cum este cea a lui Stephan Taurinus (sec. XVI)
„Rîul „Chrysa" de gen masculin curge din munţii Daciei în atingere e1
Panonia. Şi-a luat numele din faptul că este bogat în aur şi este numit
de greci Chryson ... " 3 • Informaţii similare despre toponimul Crişana ne
aduc şi descrierile lui Nicolaus Olahus, ca fiind una dintre „ţările Daciei"4, simţind şi subliind apartenenţa ţinutului de vest la marele teritoriu intra şi extracarpatic locuit de români.
La Petrus Ransanus (sec. XV) găsim pentru prima dată în acest fond
documentar numele comitatului Bihor în care se află oraşul Oradea''.
Marea majoritate a referirilor la acest comitat vizează în mod deosebit
orasul Oradea. De asemenea acelasi autor atribuie Bihorului un număr
ma~e de aşezări, pînă în apropiere~ Băii Mari şi altele numeroase înspre
Cîmpia Panonici. Călătorul turc Evlia Celebi în a sa „Seyahatname" spune la jumătatea sec. XVII că „Districtul Bihorului este un loc ales din
Ţara Ardealului şi cuprinde şapte sute de sate". (Voi. VI, p. 658).
Prin urmare, reperele geografice pentru zona în cauză pe care le
datorăm documentelor sec. XIV-XVII, din seria „Călătorilor străini ...•~
au în vedere trei obiective: locul, aria de extindere şi numele ţinutului
- Ţara Crişurilor 6 •
II. Aşezările şi arhitectura. Călătorii străini la care apar informaţii
semnific3tive pentru această categorie, datorită profilului preocupărilor
lor şi misiunilor cu care au fost investiţi în cursul şederii pe aceste meJpaguri, semnalează doar în treacăt aşezările rurale (aspect care pentru
studiul etnografic este preponderent ca importanţă); esenţa lor informaţională slujind mai cu folos altor capitole analizate de noi mai jos, vor
intra în discuţia noastră la momentul oportun.
In decursul sec. XIV-XVII călătorii care ne furnizează date despre
viaţa cetăţilor bihorene au fost investiţi cu misiuni diplomatice, politice
şi religioase în scopul extinderii puterii politice străine şi catolicismului.
Atît corespondenţa diplomatică, cit şi însemnările cu caracter memoriavoi. I, p. 159
voi. I, p. 486
voi. I, p. 437
voi. I, Bihor: comitat 326, 437; district românesc privilegiat -111;
voi. II: comitat p. 537, 542; vol. V: comitat p. 545; voi. VI: p. 658, 670, 676, 673,
679, 714; ţinut p. 557; Ţara Crişurilor, voi. I: regiune intre ceie trei Crişuri p. 495;
Crişana, voi. I: ţara dintre Crişuri p. 22; parte din Dacia 487; Rîul Criş. voi. I:
Crişul Alb, p. 489, 490, 495, 499; Crişul Negru. p. 161, 490; Crişul Rep€jde, p. 20,
220, 225, 401, 488, 489, 495, 221, 490, 212, 159, 220-221, 159, 211, 220; voi. II: 330,
360, 537, 605; trei riuri p. 634; Crişul Repede p. 538; voi. IV: riu p. 585; Crişul
Alb p. 593; Crişul Negru p. 593; voi. V: riu 47, 48, 546, 548-550; Crişul Alb p. 548;
Crişul Negru p. 548; Crişul Repede p. 548; voi. VI: riu p. 513, 514, 515, 522, 525,.
550, 556, 659, 663, 664, 665, 666, 685; Crişul Negru p. 654; Crişul Repede p. 659,
660
J Ibidem,
" Ibidem,
5 Ibidem,
G Ibidem,
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listic sau de călătorie, conţin notaţii ample referitoare la aşezarea cetă
ţilor, la coordonate strategice, iar principalele cetăţi beneficiază de o
descriere amănunţită a arhitecturii lor.
La majoritatea acestor călători găsim cele mai ample descrieri legate
de cetatea Oradiei, începînd cu braşoveanul Georg Reichenstorffer, care
la 1550, o semnala drept „o cetate neînconjurată", marcînd însă vestigiile care l-au impresionat îndeobşte (mormîntul Sf. Ladislau şi biserica
ce îl adăposteşte, alături de statuia aceluiaşi sfint). Conrad Iacob Hiltehranclt îl considera încă „un sat mare fără ziduri", ca mai tîrziu Evlia
Celebi să încerce o adevărată monografie a acestui oraş la secolul XVII.
Descrierea plastică oferită în acest fel este aceea a unui oraş mare, c;.i
::;;apte suburbii (,,varoşuri"), a cărui frumuseţe medievală impresioneaza
vădit condeiul călătorului nostru, smulgînd slove de aleasă admiraţi~.
Astfel se deschide sub ochii noştri „oraşul mare" ce-şi aliniază „străzile
sale în formă de pătrăţele de şah", cu cele patru porţi ale sale, cu „Ora~ul exterior" cu „Moschee", cu „case" şi ,,saraiuri", cu pitorescul său bazar, care în plin ev otoman este la fel de celebru ca multe alte tirguri din
îndepărtata lume orientată, adunind neamuri de tot feluF.
Revenind la Georg Reichenstorffer, tot la 1550 aflăm, de asemenea,
că „îndată după intrarea în Transilvania, pe rîul Criş, prin -care ea se
leagă spre apus de Panonia inferioară, se iveşte satul Numit Negreni sau pe
latineşte lacul negru, pe care-l locuiesc români şi care este înconjurat
de pretutindeni de munţi şi de povîrnişuri". Aceeaşi locaiitate apare şi la
Olahus sub numele de Feketetcii (sau „lacul negru sau lacul Crişului"),
etimologie pe care o recunoaştem şi astăzi.
Cetatea Bologa, des pomenită în drumurile înspre sau dinspre Oradea
apare la Evlia Celebi drept ,,o cetate frumoasă, de piatră avînd şase laturi şi bastioane trainice" făcînd parte din „Vilaietul Ardealului". Aparţinind acestui ţinut mai întilnim descrise cetăţile: Tileagd, Vad, Baia de
Criş, Vadul Crişului, Batîr, Episcopia, Biharia, Şimand, Aleşd, Iz~rul
Crişului, Săcuieni, Beiuş, Solnocul de Mijloc, Holod, Cehul Silvaniei, Solnocu'l Interior, Şimleu, Adrianul Marc, Merfat, Indeu 8 .
7

Ibidem, vol. I: p. 212; voi. V: p. 547; vol. VI: p. 662, 663, 666
Ibidem (despre cetăţi în ordine alfabetică):
Aleşd: voi. V: p. 548; vol. VI; p. 665;
Adorjan: voi. VI: p. 667, 668, 687;
6

Adrianul Mare: voi. VI: p. 677, 678;
Adrianul Mic: vol. VI: p. 676;
Baia de Criş, vol. I: p. 224, 257, 259, 267, '490, 505; vol. H: p. 50, 345;
Beiuş, voi. I: p. 490; vol. III: p. 321, 325; vol. VI: p. 658,673;
Batir (Batăr), vol I: p. 490, 495; voi. VI: p. 515, 528, 556;
Biharia, voi. I: p. 495; voi. V: p. 545; vol. VI: p. 658;
Bologa, voi. I: p. 212, 494; voi. VI: p. 540, 654, 659, 555-556, 685-686, 673;
Cehul Silvaniei, voi. VI: p. 6H;
Episcopia, voi. I: p. 495;
Holod, voi. VI: p. 674;
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III. Structura demografică. Aspecte ale structurii demografice din
apar presărate de-a lungul călătoriilor în fluxul descrierii ca
elemente pomenite doar în treacăt sau asociate cu alt gen de informaţii~.
Dacă la Georg Reichenstorffer apare menţiunea că Negreniul este „un sat
locuit de români", la 1583 însoţitorul lui Possevino vorbeşte de un sat
în mijlocul văii Crişului, informaţie ce se poate referi la acelaşi Negrem,
unde, atîta vreme cit acolo, spune el, ,.am găsit un sat de români, vechiul
neam al romanilor, care îşi zic pînă astăzi romani ... Aceştia vorbesc o
limbă stricată care nu poate fi bine înţeleasă nici de unguri, nici de italieni ... ". Tot de la Reichenstorffer aflăm că Oradea este un oraş locuit,
la vremea trecerii sale pe acolo, de „ungurii amestecaţi în parte cu germani", iar Baia de Criş de „saşi amestecaţi pretutindeni cu români''.
Evlia CPlebi, care este, după cum am putut constata din contribuţiile sale
la celelalte capitole, un observator mai atent, mai riguros în relatările
sale, semnalează că populaţia din raiaua Oradiei este alcătuită în primul
rind de „valahi" şi mai apoi de alte neamuri - ,,slovaci şi maghiari".
Un amănunt interesant, şi, de asemenea, pitoresc este conţinut in
relatările lui Hiltebrandt, care întîlneşte la porţile Oradiei un grup de ţi
gani nomazi, ocazie cu care ne vorbeşte despre îndeletnicirile acestora în
peregrinările lor „din sat în sat". In aceeaşi succesiune de relatări găsim
o descriere destul de amănunţită a costumului popular maghiar.
IV. Agricultura. Şirul informaţiilor la acest capitol este deschis de
Reichenstorffer, care impresionat de frumuseţea sălbatică a peisajului,
această zonă

Ineu, voi. II: p. 578; voi. III: p. 321, 479, 509, 658; voi. VI: p. 281, 329, 341,
438, 453, 454, 495, 504, 511, 512, 515, 519, 528, 529, 537, 5-H, 609, Gl4, 624, 64:J, (j:,U,
651, 652, 654, 665, 668, 686, 687, 691.
Ireg. voi. I: p. 495;
Izvorul Crişului, voi. V: p. 548.
Merfat, voi. VI: p. 678.
Negreni, voi. I: p. 211, 212, 220, 490; vol. II: p. 538; vol. V: p. 648.
Oradea, voi. I: p. 20, 24, 67, 170, 211, 212, 219, 267, 295, 305, 308, 319, 326, 328,
::t::tJ. 359. 3o0. 394. 401. 4::17-438, 443, 446, 490, 494, 495; voi. II: p. 10, 18, 60, 63, 81,
318, 320, ::123, 3::10, 331, 333, 346, 350, 060, 431, 535, 537-539, 540, 543, 555, 556, 564,
56"/-5u8, ·5Sl, 5'.J7, 588, 589, 605-607; voi. III: p, 80, 82. 84-87, 88, 89, 90, 96, 104, 105,
106, 108, 111, 124, 131, 135, 138, 145, 146, 147, 148, 321, 324-.126, 343, 438, 441, 448,
486, 544, 621, 669, 670; voi. IV: p. H, 101, 108-110, 568, 582, !583; voi. V: p. 545, 546,
547, 570: voi. VI: ,'P. 328, 329, 330, 340, 342. 344, 43'5, 490, 513, 514, 5'15, 5,16, 517-525,
529, 531, 534, 537, 546, 556, 5'19, 575, 576, 585, 599;
Săcuieni, vol. V: p. 642; voi. VI: p. 341, 513, 529, 640, 643, 653, 667, 668, 670672, 682. 687.
Şimand. voi. I: p. 496, 499; Şimleu, voi. II: 60, 534, 5ăll, 567. voi. IV: 83. 85,
95, 138, 318, 340. 341. 344; voi. VI: 674-675.
Solnocul Interior, voi. I: p. 417; voi. II; p. 542, 559; voi. VI: p. 567, 569; Solnc>cul ele Mijloc, voi. I: p. 417; vol. II: p. 542; voi. VI: p. 674;
Tilc-agd, voi. I: p. 212, 359, 490; voi. II: p. 538;
Vad, voi. II: 538.
Vadul Crişu!ui, voi. I: p, 212, 442-443.
9 Ibidem, voi. I: saşi ~i români p. 224, români p. 211. 212, '.''20, 21l7; unguri
şi germani p. 212. voi. II: unguri, români p. 333; români 605; voi. V: port m:1,:hiar
p. 547, 551-554; ţigani p. 547; voi. VI: valahi, slovaci, m::ighiari.

https://biblioteca-digitala.ro

Constanţa

204

6

Simu

descrie astfel împrejurimile Negreniului: ,,înconjurat de pretutindeni de
munţi şi povirnişuri ... , aşezat într-un loc fioros, unde se intimplă ade-

sea

să

fie

lipsă

şi

de grîne

bucate pentru trai din cauza culturii atît de .

rare a acestui pămint, din faptul mai ales că nu e nici un şes în acel loc
şi nu sînt semănături, ci se văd păduri întinse, intrînd pretutindeni pe
mari întinderi de pămînt din care cauză (oamenii) nu pot semăna uşor
nici un fel de grine în aceste locuri pustii şi pe aceste cimpii nerodnice."
Ferrante Capeci, în urma cumplitei epidemii de ciumă de la jumă
tatea sec. XVII şi a foametei rămase de pe urma acesteia, se vede pus în
situaţia de a lua o serie de măsuri cu caracter agricol în regiunea Oradiei: ,,am îngrijit să se semene ... de către ţărani şi argaţi plătiţi 100 de
iugăre de griu, 12 de orz, ,tot atitea de ovăz, 6 de mei, 6 de linte şi apoi
cîteva de mazăre, cînepă şi in."
Lui Evlia Celebi ii datorăm două informaţii la acest capitol legate de
impresia puternică pe care o produce asupra lui griul cultivat în aceeaşi
regiune a Oradiei, varietate ce poartă denumirea de „Dinte de cămilă"
din care, ne spune el, ,.se face o pîine albă oa şi calaicanul de Alep, incit
străluceşte". Tot el ne semnalează cantitatea mare de varză, pepeni galbeni şi verzi, care se produce aici, ,.incit o haraba plină de pepeni galbeni
şi cu pepeni verzi se vinde cu doi beşlici" 10 •
V. Pomicultura, ca îndeletnicire specifică_ pentru acest teritoriu este
sugerată de două informaţii succinte, care au în vedere doar belşugul
de fructe pe care localnicii îl etalează cu ocazia tirgurilor. Cea aparţi
nînd însoţitorului lui Possevino este uşor incertă dat fiind faptul că nu
numeşte zona de provenienţă a fructelor aduse de un grup de ţărani sub
conducerea unui preot sirb decit sub genericul de „acest ţinut nespus de
frumos", care ar putea fi, dacă ţineam seama de context, cel al Oradiei.
Cantităţi mari de struguri, prune şi pere se numără şi printre produsele
bazarului de la Oradea, aşa cum apare el descris la Evlia Cele bi 11 •
VI. Prelucrarea produselor agricole poate fi asociată doar cu referiri
al aceluiaşi Evlia Celebi la morile de apă de pe riul Criş, de la intrarea
în Oradea, unde, probabil, se obţine făina din acea varietate de griu numită „dinte de cămilă" din care mai apoi se ajunge la minunata piine,
pe care am pomenit-o mai sus tot cu referire la însemnările sale. ,,Pe
lingă şanţuri şi în multe alte locuri se rotesc mori de apă pe riul Criş,
unde se face făina cea fină şi albă" 12 •
VII. Viticultura. O primă relatare la acest capitol este cea a lui Ferrantc Capeci. In apropierea Oradiei „este un deal cu vii din care locuitorii
ne dau a -cincea parte din must, şi se adună uneori 500 de urne alteori
400, iar urna de Oradea este deopotrivă sau întrece barilul de Italia".
10

rea

Ibidem, voi. I: lipsa de terenuri cultivabile p. 211. voi. III: despre cultiva-

pămintului
11

p. 145. voi. VI: despre cereale, legume, fructe de

grădină

p. 667

Ibidem, voi. II: pere, mere, struguri p. 606; voi. VI: struguri, prune, pere

p. 667
•~ Ibidem, vol. VI:

Moară

p. 664; pîine

albă

p. 667
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Aceleaşi dealuri cultivate cu vii sînt amintite la Hiltebrandt şi Evlia
Celebi1 3•
VIII. Creşterea animalelor. Una dintre ocupaţiile importante ale locuitorilor din această zonă este semnalată la Reichenstorffer, care atribuie
creşterea vitelor în exclusivitate românilor.
După încetarea cumplitei molime de la jumătatea secolului al XVIIlea, Ferante Capeci achiziţionează vite din această zonă care „nici nu ne-au
costat mult ... Şi de la acestea facem brînză şi unt că nu ştiam ce să mai
facem cu ele". In şirul aceluiaşi gen de izvoare Evlia Celebi se semnalează costul unei „oca" de carne se vindea „pe un ban" la bazarul Oradiei14.
IX. Pescuitul apare ca o îndeletnicire frecventă locuitorilor de pe
malul Crişului, atîta vreme cit, după cum relatează Taurinus acest „riu
are din belşug peşti din cei mai aleşi 'funduli', lostriţe sau după cum se
spune obişnuit păstrăvi, 'chefali' şi 'sturioni'". Reichenstorffer reia această
enumerare, adăugind că „rîul Criş dă cu destulă dărnicie în orice anotimp
peştii cei mai mari aleşi", astfel că cei ce „folosesc" turmele îşi completează hrana zilnică şi din „prinderea peştilor" 15 •
X. Mineritul şi prelucrarea metalelor. Relatările despre mineritul în
această zonă apar în primul rînd legate de încercarea de etimologizare a
hidronimului Criş, ca fiind aceea de purtător de aur, lansată de Reichenstorffer şi continuată de Goerg Werner, care completează: .,Căci ele (apele
riurilor) duc nu numai lamele mici de aur în cursul lor continuu, dar
chiar de cele mai multe ori fărime uneori de mărimea unui bob de mazăre, alteori a unei alune sau castane sau a unei nuci". Georg Werner
mai posedă, însă, ştirea precisă că „lingă orăşelul Zlatna se sapă aurul,
ca şi în Baia de Criş şi se găsesc uneori particule de mărimea alunelor 1116 •
Despre alte metale sau prelucrarea lor sursa de documentare pe care
o avem în vedere în lucrarea de faţă este extrem de săracă. Despre cel
de al doilea aspect, de exemplu, găsim o singură aluzie la Hiltebrandt,
atunci cînd, semnalînd prezenţa ţiganilor afirmă că ei „sînt mai ales
meşteri fierari" care „se aşează în faţa curţilor boiereşti, fac la iuţeală
din lut o vatră, îşi aşează foalele în dosul dîmbului de lut şi bat vasele
cu ciocanele". 17
XI. Comunicaţii şi transport. Două ar fi categoriile în care am putea clasifica informaţiile conţinute de mărturiile călătorilor la acest capitol, şi anume: prima care se referă la drumurile de acces dinspre Ungaria înspre Transilvania, pomenită fiind între cele trei drumuri (alături
13
Ibidem, voi. III: vii, must, măsuri pentru must, p. 1-15; voi. V: vii p. 546;
vol. VI: vii p. 663
"Ibidem, voi. I: creşterea vitelor p. 221; voi. III: vite şi produse p. 145;
voi. VI: preţul cărnii p. 667
1~ Ibidem, voi. I: p. 159, 212, 221
16
Ibidem, voi. III: p. 145
n Ibidem, voi. I: aur p. 221, 505; voi. II: p. 634; voi. V: meşteri fierari p. 547.
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a „Porţii de Fier" pe Mureş) cel al Oradiei sau a
în cea de a doua, marcată de referiri succinte sau aluzii sporadice, s-ar încadra mijloacele de transport (calul, trăsura, căruţa şi carul), precum şi referirile la trecerile peste ape şi accesul în cetăţi.
In contextul acestora din urmă Evlia Celebi aminteşte cele patru
porţi de intrare în Oradea cea de est, .,Poarta lui Ali Paşa", cea ele
sud-est, care se deschide înspre „varoşul Olosig", cea de sud sau „poarta
dinspre moară" şi cea de vest. In continuarea aceleiaşi relatări se află şi
descrierea unui pod de acces, probabil de la Poarta dinspre moară: ,,în
oraşul exterior se _merge din cetate, pe un pod de lemn care, în fiecare
noapte se ridică din trei locuri cu ajutorul macaralelor, cetatea rămî
nînd ca o insulă" 18 .
XII. Tîrgurile şi comerţul. Tîrgurile organizate în cetatea Oradiei,
în relatări mai mult sau mai puţin ample, apar cu destulă consecvenţă la
mai toţi călătorii care au poposit în această cetate, alături, de aspecte legate de negoţ. Lipsesc cu desăvîrşire informaţii referitoare la posibilitatea existenţei lor şi în afara acestei cărţi. Explicaţia ar consta în faptul
că aceşti călători erau mai puţin intere:,aţi de fenomenul comercial autohton în sine, pînă în momentul in care mărfurile româneşti nu intrau în
circuitul de schimb cu produsele negustorimii de pe alte meleaguri. In
favoarea acestei ipoteze stă natura informaţiilor care interferează cu acest
capitol, în centrul cărora stă tocmai aspectul reliefat mai sus. Astfel
Reichenstorffer vorbeşte de locuitorii unguri şi germani ai Oradiei care
fac negoţ cu lucruri turceşti „aduse din ·alte locuri şi au mare belşug ele
toate cele trebuitoare". Evlia Celebi în pitoreasca sa descriere a „bazarului panair din Oradea" se opreşte în amănunt asupra aceluiaşi aspect,
completînd o imagine cu vizualizări demne de un condei scriitoricesc autentic19.
XIII. Hidroterapie. Singurele informaţii care ar putea sta în vecinătatea acestui domeniu sînt cele referitoare la existenta băilor termale.
1n dorinţa de a le izola de restul categoriilor etnografi~e luate de noi în
discuţie, ne-am permis să le subordonăm acestui capitol.
Băile termale, aşa cum apar ele la Georg Werner sînt izvoarele de
la Oradea care poartă numele Sfîntului Ladislau „fie că aici s-a scăldat
Sf. Ladislau, fie că sînt închinate locaşului său sfînt", dar „este vorba
de calea

Meseşului şi

Crişului;

mai

degrabă

de

plăcerea

lor îmbietoare, clecit c!L' virlulile lor

tămădui

toare'". G. P. Campani împărtăşeşte însă o altă părer~: ,,la extremităţile
cimitirului <.'ra răspîndită o '.mare mulţime de oameni bolnavi care vin
la băile orădene, desigur vestite, Ia o depărtare de o jumătate de milă,
unde săracii sînt îngrijiţi fără plată, iar duminicile vin în oraş să cerşească şi să asculte cuvîntul lui Dumnezeu 44 ~0 •
18
Ibiclem, voi. I: p. 443, -148; voi. III: 96, 105, 3-J.I; voi. V: p. 548; voi. VI:
p. 662. (i54.
rn lbiclem, voi. I: p. 212; voi. V: p. 5H: voi. VI: p. 662, 66:l, G<iG
20
Ibidem, voi. II: p. 541, 634; voi. III: p. 86; voi. V: p. 545
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XIV. Obiceiurile. Incheiem seria posibilelor categorii etnografice în
informaţii referitoare la ţinutul celor trei Crişuri, aparţinînd acestei colecţii de documente, cu o relaţie a Evliei Celebi care pomeneşte de săr

bătoarea ouălor roşii,

ca unica ce poate fi subordonată acestui capitol:
„ln locul acesta (Oradea - n.a.) la începutul anului, cu patruzeci de
zile mai înainte de sărbătoarea de ouă roşii a ghiaurilor se face un bazar anual, cind se adună negustori ghiauri din India, din Yemen, din
Arabia şi din Persia, într-un cuvînt din toate cele şapte „clime" ... Timp
de douăzeci de zile şi douăzeci de nopţi, ei petrec în beţii făcind aliş-ve
riş şi obţinînd cîştiguri mari, căci se desfac şi se vînd mărfuri de mii de
poveri" 21 •
Departe de a realiza o monografie medievală a zonei de pe Crişuri
sperăm că totuşi succinta
noastră prezentare completată de notele care
conţin trimiteri în amănunt la toate informaţiile subordonabile uneia sau
alteia dintre categoriile analizate de noi mai sus, va putea rezista cel puţin ca un instrument de lucru pentru etnograful care are în obiectivul
cercetării sale această minunată zonă.

ETHNOGKAPHICAL TESTIMONIES CONCERNING
IN „FOREIGN TRAVELLERS ABOUT
THE ROMANIAN CONTRIES"

ŢARA CRIŞURILOR

Summary

The series of documents collected in the seven volumes of „Foreign Travellcrs about the Romanian Countries", published between 1968-1980, replaces, even
in the historical ethnographical investigation, for some medieval periods, the absence of the archive official documents. The information of those foreigners who
travelled around the Romanian countries thtoughout the centuries contain important data concerning the aspects of the Romanian people's medieval existence.
Inthis respect we find here documents from inbetween the t4th_.l 7th centuries,
that suplement an ample image about the material and spiritual existence of the
three Romanian countries. Tt was this range of historical documents that we
detached from the ethnographical dimenssion meant to bring in the foreground
only those regarding the zone of the three rivers of Criş, Crişul Negru, Crişul Alb
and Crişul Repede; this zone is knowen under the name of Ţara Crişurilor (the
Realm of Crişuri). Here there are the chapters in terms of which we've organized
the ethnographical material:
1. Geographical limits of the Bihor area 2. Settelment and architecture
3. Demographic structure
4. Agriculture
21
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Ibidem, voi. VI: p. 666.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Fruits and their cultivation
Agricultural products processing
Viticulture
Breeding
Fishing
Apiculture
Gold mining and metal processing
Communication and transport
Markets and trade
Popular medicine
Customs

Within our study we've been analysing some of the afferent documents of the
above categories. Further arguments can be found fol!owing in details the final
notes, which contain the references to the pages of the seven volumes, as far a~
the above ethnographical categories are concerned. Along with the present study
they offer a possible gulde to an easier documentation for anybody lnterested in
the material and spiritual clvlllzation ot thls Transylvanlan area, and partlcularly
for those ethnographers whose scientific interest îs focused on the research of this
wonderful zone.
This documents are to be considered a possible guide only, as Iong as the
travellers' testimonies are collected from official letters and reports that were
meant to be în concordance wlth the official high society oppinion, the only one
they came in contact with and also to justify their official investment as clergymen or military missionaries. Since their politica! interest has not always been
served by the genuine reality, a criticai interpretation of the documents bas to
be severely requested.
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LA CUNOAŞTEREA MEDICINEI
POPULARE DIN SATUL POIENI DE JOS
(COMUNA BONTEŞTI, JUDEŢUL BIHOR)
ANA MAROSSY

Este bine cunoscut fenomenul de specializare pe meşteşuguri ale satelor bihorene ca olăritul, cojocăritul, sumănăritul, lemnăritul, fierăritul,
(1, 6) fenomen în care se încadrează şi satul Poieni de Jos, care s-a specializat în culegerea „buruienilor de leac" fenomen rar întîlnit în ţară. Ce
este interesant este faptul că aici nu femeile, ci bărbaţii sînt aceia care
culeg, prepară şi le valorifică pe diferite pieţe din ţară.
Primele noastre cercetări în satul Poieni de Jos s-au făcut în anii
HJ67-1968, materialele fiind publicate (2, 3) fără a avea pretenţia de a
fi făcut o cercetare exhaustivă privind cunoştinţele sătenilor despre>
plantele medicinale. Astfel la acC'a dată am reuşit să verificăm pe materiale concrete, cu determinările botanice precise 61 specii de plante şi
folosirea lor în terapeutica diferitelor boli (4, 5).
Am reînceput o cercetare etnobotanică cu scop comparativ în acest
sat în anul 1982 şi după 15 ani am constat o pierdere a bătrînilor (7580 de ani) care ne-au fost informatori autentici despre cunoştinţele empirice de medicină populară fără influenţe livreşti, majoritatea lor fiind
necunoscători de carte. Generaţia mai tînără, pe atunci între 28-55 de
ani, cunoscători de carte se foloseau de mai multe publicaţii referitoare
la plantele medicinale şi ca atare şi în nomenclatura botanică precum şi
în terminologia medicală întrebuinţau expresii livreşti.
Jn cercetarea noastră recentă am constatat următoarele:
1. Numărul oamenilor care se ocupă de culegerea, prepararea şi valorificarea plantelor medicinale este de 33 de persoane, toţi bărbaţi între
45-83 de ani; doar doi sînt sub 45. (din datele Cons. pop. Bunteşti).
2. în afară de 2 persoane care nu cunosc carte (73 şi 83 ani) toţi se
folosesc de diferite publicaţii ale U.C.C.C.-ului şi unii deţin cartea
Dr. V. Voiculescu „Toate leacurile la îndemînă" - după care se ghidează
În denumirea populară a plantei - unii chiar folosesc şi denumirea ştiinţi
fică (pe care o exprimă totuşi greşit). La fel şi în denumirea bolilor folosesc termeni medicali uzuali. De exemplu dacă înainte pentru toate bolile aparatului digestiv foloseau termenul de „durere de foale" şi „durere
de maiu", azi spun gastrită, ulcer, colită, hepatită, etc., pe care au prc14 -

Biharea 1982
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luat din cărţi - fără însă să aibă cunoştinţe prea aprofundate în acest
sens. La ora actuală ei folosesc cunoştinţele empirice preluate de la bă
trîni, amestecate cu denumiri şi indicaţii din cărţile amintite. Cu toate
acestea predomină empirismul în cunoştinţele lor şi se angajează
în recomandări nu tocmai ştiinţifice atunci cînd îşi vînd marfa la solicitanţi, din dorinţa de cîştiguri mai mari. Ei de exemplu nu mai cunosc
rnntraindicaţiile de folosire simultană a diferitelor ceaiuri în boli diferite,
din care cauză ei vînd in acelaşi timp persoanelor credule mai multe feluri
de ceaiuri.
3. Pe lingă cunoştinţele acumulate din practica bătrîneas.că din sat
sau zona Beiuşului, în urma peregrinărilor pe toate meleagurile ţării,
împrumută cunoştinţe despre alte plante folosite în medicina populară în
acele zone sau după cum ne informează şi de la intelectuali (medici, profesori) cu care vin în contact pe pieţele unde îşi desfac taraba.
4. Din cercetarea a 7 informatori am consemnat 79 specii de plante
dintre care 71 sînt culese în zonă iar 8 specii cumpără de la culegătorii
din alte regiuni ale ţării acestea lipsind din flora regiunii de baştină. De
exemplu, muşeţelul de la Salonta; ghinţura galbenă de la ciobanii de pe
la Braşov (atenţie, planta este monument al naturii fiind pe cale de dispariţie tocmai din acea cauză); ruscuţa de primăvară de pe la Cluj, sau
anghinaria, hameiul de la cultivatori.
O serie de plante comune deocamdată fiind culese excesiv, numărul
lor a scăzut, culegătorii extinzîndu-şi terenul de colectare pe o rază tot
mai mare.
5. Dacă în trecut vindeau fiecare plantă separat, azi fac amestecuri
de diferite plante luate din cărţi (mai ales pentru ceaiuri), fără o proporţie precisă, le pun în pungi pe care scrie la ce boală se recomandă şi
pentru a da o justificare şi mai mare, se folosesc de carte, care nu lipseşte
de la nici un buru:enar.
6. Toată această practică, azi are un aspect de comerţ ambulant, care
îşi are rădăcinile într-un trecut mai îndepărtat, cînd porneau cu taraba
in toate direcţiile vechii Austroungarii cu mijloace rudimentare. Azi
avînd la îndcmînă mijloace multiple de deplasare realizează un venit
destul de bun pe pieţele din diferite zone ale ţării. Impărţirea pieţei ca
şi în trecut şi azi se stabileşte în mod tacit între ei. Majoritatea frecventează. aceleaşi oraşe unde şi-au creat deja o clientură care revine sau
chiar la cerere trimit plante prin poştă. Ba mai mult sînt cumpărători
care îi caută· chiar acasă. Printre aceşti buruienari există persoane care nu
sînt chiar aşa de buni cunoscători de plante pentru care, aceştia nu mai
revin pe aceeaşi piaţă (după cum ne informează Gruia Teodor).
7. Această preocupare străveche de culegere, preparare şi folosire a
plantelor medicinale la ora actuală are o valoare foarte mare, importantă
pentru cercetare şi verificarea ştiinţifică în farmacologie şi medicină moderna - ori această formă practicată de buruienarii de la Poieni de Jos
- la urma ul'mei e~te o formă empirică ce nu mal încadrează cu nivelul
https://biblioteca-digitala.ro
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nostru de trai material şi cultural cind Plafarul, singura intreprindere autorizată, pune la indemina cetăţenilor o gamă variată de plante medicinale verificate, cu indicaţii şi contraindicaţii de folosire.
Aceşti buruienari înainte primeau! autorizaţie de la Consiliul Judeţean, dar care s-a sistat. In schimb C.A.P.-ul le dă o autorizaţie pe baza
unei liste de plante (fără să fie specialişti în plante medicinale), cu care
circulă în ţară.
Sistarea acestei practici a poienarilor la ora actuală este dificilă (după
cum relatează secretarul consiliului popular Bunteşti) fiind o practică
străveche care asigura şi asigură şi astăzi un venit material a mai multor
familii
Din informaţia Consiliului Popular Bonteşti care are evidenţa celor
33 de buruienari - făcind o statistică reiese că această practică cuprinde
bărbaţi peste 45 de ani. Tineretul învaţă, face meserie şi nu mai practică
culegerea de plante medicinale ca preocupare principală. Eventual ajută
pe părinţi în vacanţă sau timp liber. După această situaţie deocamdată
se pare că va dispare pe parcursul anilor.
Cu toate că sînt buni cunoscători de plante medicinale ar fi necesară
luarea lor sub un control mai riguros în ce priveşte lista de plante, combinarea lor în diferite ceaiuri, recomandările însoţitoare şi nu în ultima
instanţă limitarea sau chiar interzicerea culegerii unor specii ocotite
(ghinţura) sau periclitate tocmai din cauza culegerii lor excesive.
- Nu ar fi lipsit de interes încercări ale C.A.P.-urilor de aici de a
introduce unele plante medicinale în cultură sau semicultură şi antrenarea acestor buruienari într-o muncă organizată şi controlată.
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raionului Beiuş (reg. Crişana), în Studii şi cercetări de etnografie şi artii
populară, Bucureşti, 1965.
în Studii
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CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA MWECINE
POPULAIRE DU VILLAGE POIENI DE JOS (COMMUNE
BUNTEŞTI, DEPARTAMENT DE BIHOR)

Resume

Le phenomene des artisans specialises des villages de la deprcssion de Beiuş
est bien connu dans la bibliographie ethnographique, phenomene dont fait partie
aussi le villagc Poienii de .Tos, spc\cialise dans la cueillettc des plantes medicinales
depuis tres longtemps. Ce qui est intcressant c'est que seuls Ies hommes cueillcnt,
p:-eparent et mettent en valeur ces plantes a l'occasion des foires des pays.
Les premieres recherches ont ete entreprises entre 1967-1968 et on a deja
publies Ies resultats. On est revcnu dans ce villagc cn 1982 pour voir l'evolutlon de
celte preoccupation ancienne et on a constate cc qui suit.
Les vieux informateurs (entre 75-80 ans) a connaissances empiriques sont
morts.
La generation plus jeune qui sait lire et ecrire utilise Ies diverses publications
de l'U.C.C.C. qui recommande deja des recettes dans un Iangage et terminologie
livresques.
A present ii y a 33 hommes entre 45-83 ans s'occupant encore des plantes
medicinales. La jeune generation ignore celte vieille tradition et ii parait qu'elle
disparaitra petit a petit.
Les connaissances de ces :J:l hommes sont un melange entre ce qu'ils ont herite des vieux du village, Ies conn.aissances livresques auxquelles ils ont ajoute
Ies pratiques empruntees des diverses zones du pays ou ils ont vendu leur marchandise.
On a consigne 79 especes de plantes dont 71 sont cueillies de la zone de
Beiuş, 8 especes, n'existant pas dans la flore de la region, sont achetees des
autrcs zones: la camomille des cnvirons de Salonta, jaune des bergers des Carpates meridionaux, l'artichaut et le houhlon des cultivateurs. On constate aussi un
danger serieux concernant des especes protegces et d'autres especcs icommunes,
justement a cause de la cueillette excessive. On fait, pour cett~ raison, une recommandation aux C.A.P. d'essayer l'introduction de quclques especes me-::licinales de
la flore spontanee dans la culture ou semi-culture.
La medicine populaire reste une source importante pour la recherche scientifique mais sa pratique empirique de nos jours est une forme perimee. On suggere
une forme organisee et controlee de cette pratique pour qu'elle devienne scienttfique par la mise en valeur de l'experience seculaire de la mcdecine populaire.
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Lucrarea de faţă încearcă să dea o explicaţie cauzelor reale ale
pe pămînt, studiile etnoiatrice la acest capitol lfiind doar descriptive.
In ce mod decurgea naşterea în timpurile străvechi, riu avem date
precise, probabil în chip asemănător ca la triburile primitive de azi sau
cum se mai practica într-un trecut nu prea îndepărtat chiar şi în Europa, mai ales în aşezările umane mai izolate. Cert este că unele bătrîne,
cu o experienţă mai mare asigurau -asistenţa - cum se pricepeau - cu
intervenţii sau recomandări pentru femeile tinere. O seric de reguli
empirice acumulate, cu şi mai multe practici magice stăteau la dispoziţia femeilor prin intermediul acestor moaşe. Au trebuit să treacă numcroase secole pînă ce barierele empirismului şi nu mai puţin ale conceptelor magice şi religioase au fost dărimate şi această „meserie" a
devenit o ştiinţă.
Au trebuit să treacă cîteva secole chiar şi în medicină pină cind
obstetrica a devenit o ramură a acesteia. La început chirurgii erau chemaţi în cazuri extreme să asiste o naştere, fără să aibă cunoştinţe despre
decurgerea unui asemenea proces - domeniu ce era cunoscut numai de
către femei. Abia prin secolul XVI începe să se contureze obstetrica ca
o ramură bine delimitată a medicinii şi efortul acelor medici care s-au
dedicat acestei profesii pînă în zilele noastre s-au îndreptat spre găsirea
metodelor şi procedeelor celor mai potrivite pentru a uşura efortul
femeii care naşte şi de a asigura sănătatea ei precum şi a copilului.
în etnografic, studii ce se ocupă exclusiv cu această problemă, relativ sînt puţine, fenomenul naşterii fiind descris printre alte practici,
destul de sumar. Din bibliografia consultată (2, 3, 4, 5) reiese că şi aceste
cercetări se rezumă la descrierea procesului, a poziţiilor folosite, şi a
obiceiurilor magice însoţitoare, dar nu încearcă să explice cauza unor
practici străvechi aduse dintr-un trecut foarte îndepărtat al antropogenezei. Acest lucru se datoreşte, mai mult ca sigur unui sentiment de
pudoare atit a celor anchetate cit şi a anchetatorului impusă de o educaţie de mult înrădăcinată mai ales de perceptele religioase.
naşterii
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În bibliografia de etnologie medicală referitoare la naştere sînt
descrise mai multe poziţii: în picioare, şezînd, culcat şi atîrnat, pe vine
sau în genunchi (5). Primele 4 poziţii au fost introduse de moaşele empirice, asistarea şi ajutorul dat lehuzei fiindu-le mai la îndemînă. Se aminteşte de existenţa aşa numitului „scaun de naştere", practicată secole
întregi în Germania pe care moaşele îl duceau cu ele la naşteri. Grafica dintr-o lucrare a medicului Jacob Riff (1554) redă un astfel ele
scaun şi felul cum era condusă naşterea (1).
Naşterea pe pămînt, practicată atît la noi în ţară cit şi la majoritatea popoarelor avea diferite explicaţii din care enumerăm cîteva: - să
nu murdărească aşternutul, să nu cadă copilul, dar majoritatea motivaţiilor erau din domeniul practicilor magice şi mistice. Astfel foarte frecvent este explicat prin puterea - pămintul care este sfînt şi omul este
al pămintului - sau concepte de influenţă religioasă - că din pămînt
te naşti şi în pămînt te prefaci - sau şi Isus s-a născut pe paie.
Profesorul dr. V. Bologa menţionează că naşterea pe pămînt ţine
de vechi rituri de fecunditate şi de fertilitate legate de glie, uneori
legate de vatră şi foc considerate „sfinte" (6).
Cercetările noastre legate de naşterea pe pămint s-au efectuat în
zona Beiuşului (comunele Finiş, Sighiştel, Budureasa, Roşia, Dobreşti)
şi corn. Sig (jud. Sălaj).
Informatoarea Popa Maricuţa de 95 de ani din comuna Finiş relatează ,.demult femeile năşteau pe pămînt stind pe vine şi au pus
fin pe jos să nu minjească aşternutul din pat". Sau „se aşezau pe două
scăunele joase". Motivaţia dată de această informatoare că „a~a se
ştia din bătrîni".
În satul Sighiştel majoritatPa informatoarelor bătrîne (nu şi-au
spus numele) au relatat că în momentul naşterii femeile se aşezau pe
vine şJ ~e ţineau de ceva fix (scaun, masă) că „aşa era mai uşor să
nască".

Informatoare Toc Elena d0 59 de ani, din Beiuş, a fost moaşă caliîn localităţile Dobreşti, I3udureasa şi Roşia. Cu toate că în practica ei aceste localităţi dispuneau deja de dispensare sau asistenţă medicală, unele femei nu voiau să nască în pat sau pe masa ginecologică,
cerind să fie lăsate jos, motivind că în momentul naşterii le este mai
uşor pe vine sau în genunchi.
Comuna Sîg din jud. Sălaj cu 7 sate aparţinătoare pină în 1950
erau destul de izolate. Cel mai apropiat spital a fost la 30 km. Informaţii preţioase ne-a dat Dume Florica de 55 ani moaşă calificată
actualmente la Beiuş. Este originară din Sig şi cunoaşte bine obiceiurile
de naştere practicate pină în anii 1960. Cînd încPpeau simptomele naş
terii lehuza se plimba sau se aşeza pe scaun să se odihnPască însă în
momentul naşterii se aşezau pe vine sau în genunchi ţinîndu-se de ceva
fixat. Motivaţia a fost că „pămîntul este sfînt", Chiar cinel dispensarele
au fost dotate cu aparatură modernă şi aveau moaşe calificate sau asisficată
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medicală, femeile care -aveau experienţa naşterii pe pămînt, în
expulzării fătului cereu să fie lăsate jos, motivînd de această
dată, că aşa le este mai uşor. Informatoarea a început să lucreze în 1950
cind încă acest obicei era practicat din plin şi era imposibil să obligi
lehuzele să nască pe masa de naştere, dar cel puţin li se asigurau condiţii igienice adecvate. Susţine că rupturi'le perineului erau foarte rare
şi naşterea decurgea într-un timp mai scurt.

momentul

Deci în majoritatea cazurilor în zonele cercetate de noi, n~terca
i:,e pămînt se practică în poziţia pe vine 15au în genunchi şi niciodată
culcate. Indiferent care sînt explicaţiile magice din bătrîni, singura
motivaţie dată de informatoare care ne apropie de cauza adevărată a
acestei practici este că „aşa este mai uşor".
Ţinînd cont de dezvoltarea filogenetică a omului provenit din mamifere, trecînd prin faza de maimuţe antropoide, azi chiar dacă are poziţie bipedă specia este încă tributară poziţiei patrupede prin numeroase
caractere în structura sa anatomică. Dacă se ţine seama de pîrghiile
aparatului locomotor şi de centrul de greutate al omului, este lesne de
înţeles că travaliul muscular maxim se poate efectua în poziţia dorsoventrală, deci efortul cel mai concentrat în momentul n~terii se petrece
în această poziţie. Am putea spune că din acest motiv naşterea pe pă
mînt în cele două poziţii amintite mai sus sint genetic determinate,
reprezentînd o etologie ancestrală.
Toate c~lelalte poziţii (in picioare, pe scaune, sau culcat) mai mult
ca sigur că au fost introduse în decursul etnoiatriei şi perfecţionate azi
in medicină cu scopul de a uşura intervenţia şi ajutorul în timpul naş
terii date de asistenţa mo~elor empirice de altă dată respectiv medicală de astăzi.
Poate un studiu mai aprofundat efectuat de specialişti în obstetrică, anatomic şi etologic comparată ar putea explica mai complex
această practică străveche ce a însoţit omul aproape pină în zilele
noastre.
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CONSIDtRATIONS SUR LA PRATJQUE DE L'ACCOUCHEMENT
A MtME LA TERRE
Resume

Les recherches liees a l'accouchement â meme la terre comme coutume tres
ancienne pratiquee naguere par Ies peuples du monde, ser esument plut6t a Ia
description des positions en vue de l'accouchement et nes prl!t.iques magiques
accompagnantes ou des croyances mystiques sans essayer d'expliquer Ies causes
reelles des cette pratique remontant tres loin dans l'anthropogenese.
Cet ouvrage tente de donner une explication de l'accouchement â meme la
terre, en positlon ă croupetons ou a genoux en tentant compte du dcveloppement
phylogenetique de l'homme.
Proveau des
mammiferes, passant par la phase de singes anthropoides,
aujourd'hui, bien qu'il soit bipede, l'homrne est encore tributaire â la position
quadrupede par Ies nombreaux caracteres de sa structure anatomique. Si on tient
compte des leviers de l'appareil locomoteur et du centre de poids de l'homme, il
est facile de comprendre que le travail musculaire maximum peut etre effectue
en position dorso-ventrale, donc l'effort le plus concentn~ au moment de l'accouchement a lieu dans cette position.
On pourrait affirmer qu'a cause de cela, l'accouchement a meme la terre dans
Ies deux positions mentionnees sont genetiquement determinees, representant une
ethologie ancestrale de l'espece.
Les autres positions, debout, sur des chaiscs speciales ou couchee ont ete
introduits â coup s0r au cours de l'ethnoiatrie et perfectionees de nos jours en
medecine pour faciliter l'intervention pendant l'accouchement, intervention faite,
autrefois par Ies sages-femmes empiriques et aujourd'hui par des services spccialises.
Une etude plus approfondie, faite par des specialistes en obstctrique, anatomie
et etho!ogie comparee pourrait, peut-etre, expliquer plus profondement cette pratique ancienne gui a accompagne l'homme presque jusqu'a nos jours.
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SIGILIILE LOCALITAŢILOR BIHORENE
IZVOARE ETNOGRAFICE (li)
GHEORGHE MUDURA

Zona

Vaşcău

(2)

localităţilor bihorene de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea
fie, folosite şi în primele decenii ale veacului al XIX-lea.
Spre deosebire însă de alte zone ale Bihorului, unde autorităţile reuşesc încă din primele două decenii schimbarea matricelor sLgilare din
raţiuni politice, în părţile sale sudice şi îndeosebi ale Vaşcăului, populaţia românească de aici evită cit mai mult posibil înlocuirea matricelor
sigilare cu legendele în limba latină cu altele avînd legenda în limba
maghiară. Dincolo de valoarea lor intrinsecă, este încă o dovadă a importanţc•i deosPbite pe care o au aceste izvoare şi pentru relevarea luptei
populaţiei autohtone româneşti pentru drepturi şi libertăţi naţionale,
.pentru menţinerea fiinţei şi instituţiilor proprii.
La sfîrşitul deceniului cinci şi în deceniul şase, în plină perioadă
de afirmare a idealurilor naţionale şi de efervescenţă revoluţionară,
manifestate şi prin lupta pentru introducerea în administraţie a limbii
proprii, constatăm schimbarea matricelor s~gilare folosite pînă acum şi
avînd legenda în limba latină, cu altele avînd gravată legenda în limba
maghiară. Măsura luată, dacă pare ca normală pentru localităţile cu
populaţie maghiară în condiţii'le menţionate mai sus şi prin intermediul
rnwi administraţii cu poziţii deja cunoscute, pentru marea majoritate a
satelor din Bihor cu populaţie românească, ea constituie o încălcare
abuzivă şi o desconsiderare a aspiraţiilor românilor bihoreni de către
nobilimea maghiară. Din păcate, această atitudine va fi continuată şi
de către fruntaşii revoluţionari maghiari (1848-1849). Este însă momentul cind, intelectualitatea românească şi principalele sale instituţii vor
declara ca neavenită introducerea limbii maghiare şi vor introduce folosirea limbii române. Acolo însă, unde condiţiile au fost mai vitrege, impactul cu autorităţile maghiare mai direct, ca o formă de rezistenţă,
s-a recurs la revenirea la limba strămoşilor noştri romani, fără a se
renunţa însă la lupta pentru afirmare naţională.
Spre deosebire de prima parte a studiului nostru, cînd am analizat
doar sigiliile în lipsa matricelor sigilare, acum le-am valorificat pe aces-

Sigiliile

continuă

să
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tea 'din urmă. Am optat pentru această soluţie întrucît s-au păstrat
matricele sigilare ale majorităţii localităţilor zonei Vaşcău şi totodată
şi prntru faptul că documentele cercetate pină în prezent nu mi-au
permis depistarea acelor acte pe care să fi fost imprimate sigiliile pentru toate localităţile.
Deşi autorităţile au dispus schimbarea matricelor sigilare din secolul al XVIII-iea, trebuie să spunem că, principala caracteristică a noilor sigilii este fixitatea lor şi a clementelor cuprinse. Marea majoritate
a localităţilor din zonă menţin în ansamblul compoziţiei elPmente din
vechile sigilii. Acest fapt se constituie ca o dovadă a prestigiului de care
se bucura acest instrument de autentificare şi totodată subliniază menţinerea unor realităţi sociale, economice şi spirituale care le-au inspirat. O dată în plus, noile matrice, prin reluarea elementelor, demonstrează temeinicia gîndului şi faptei care a condus la confecţionarea
celor de la sfirşitul veacului al XVIII-iea, grija pentru conservarea unui
bun cîştigat, pentru menţinerea, promovarea şi transmiterea unor aspiraţii şi în acelaşi timp continuitatea ocupaţiilor de bază ale locuitorilor
(agricultura şi creşterea animalelor), practicării unor meşteşuguri (fierărit, olărit etc.), exploatării bogăţiilor solului şi subsolului, dezvoltarea
gustului pentru frumos şi practic.
Noile matrice sigilarP păstrează în general dimensiunile celor ante-·
rioare, variind între 28 şi 32 mm. Din punct de vedere al formei ele
sint rotunde cu excepţia celei a localităţii Coieşti, a cărei matrice devine
odată cu dimensiunile de 25/30 mm ovală. Spre deosebire însă de cele
precedente, noile sigilii redau într-o nouă manieră elementele constitutive
ale compoziţiilor matricelor sigilare, liniile sînt mai suple, spaţiile mai
aerisite, s-a renunţat la unele elemente de decor şi apar altele noi de
esenţă care subliniază caracteristicile locale.
Pentru zona de discuţie s-au păstrat 25 de matrice sigilare, 23 ··în
bună stare, două deteriorate, ale localităţilor Leheceni şi Poiana. Nu
deţinem matricele pentru Cimpanii de Jos, Izbuc, Lunca şi Şuştiu. 1n
concordanţă cu aceste observaţii, matricele sigilare se prezintă astfel:
1. Matricea

sigilară a localităţi Băiţa,
are miner de lemn, 30 mm, în emblemă
o
construcţie
înfăţişată
prin spaţiu haşurat prevăzută cu
o intrare, suprapusă în partea superioară de două ciocane încrucişate intre care se află o stea•.

1

Arhivele Statului Oradea,

2

Ibidem, nr. 426

Colecţia

2. Matricea sigilară a localităţii Bă
răşti, miner de lemn, 32 mm. In
cimp un personaj ţinind în mina
dreaptă un ciocan cu care loveşte
într-o stivă de bolovani de min-:!reu aflaţi în partea stingă; în
dreapta imaginii un copac 2•

de matrice sigilare, nr. 402
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5. Matricea sigilară a localităţii Cîmp,
are miner de lemn, 30 mm; în emblemă trei arbori pe o tera să , cei
latera1i mai mici. Este realizat in
excizie 5•
6. Pentru localitatea Cîmpanii de J·.:>s
nu deţinem matricea sigilară .
7. Matricea sigilară a localităţii Cim panii de Sus, nu are miner, 30 mm.
In emblemă un arbore6•
8. Matricea sigilară a localităţii Coieşti, ovală (25/30 mm), fără mîner.
ln emblemă două ciocane încruci şate, de forme diferite'.

3. Matricea

sigilară a localităţii Briheni, are miner de lemn, 30 mm. In
e mblemă o roată de moară inconpurată de valuri, iar deasupra acesteia o pasăre cu aripile desfăcute 3 •
4. Matricea sigilară a localităţii Căr
pinet, are mîner de lemn, 32 mm;
în emblemă o pasăre (barză) stînd
într-un picior pe un glob, ţine în

9. Matricea

tior,

lipsă

emblemă,

,.... • ....,:;.

_,'

~

cioc un şarpe. In dreapta şi în stînga două ramuri verzi care înconjoară toată suprafaţa compoziţiei şi
inferioară 1 .

se împletesc în partea
Ibidem,
" Ibidem,
5 Ibidem,
6 Ibidem,
7 Ibidem,
3

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

418
399
338

492
482
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purtînd haină, ţine cu mina dreaptă o suliţă, iar cu stînga sprijină
un scut oval 8•

10. Matricea

sigilară a localităţii Fîare mîner de lemn, este de
29 mm; în emblemă un cuptor pe
care stă o pas ă re cu aripile deschise purtînd în stînga imaginii
două ramuri 9 •
naţe,

11. Matricea

sigilară a localităţii Ghiare miner de lemn, este
de 3.2 mm. In emblemă, în partea
superioară , o coasă care se încrughişeni ,

4

13. Matricea

sigilară a l ocalităţii Hoare miner de lemn, este de
32 mm, păstrează compoziţia anterioară, personajul este situat pe o
tărel,

terasă 12•

14. Pentru localitatea Izbuc nu

deţi-

nem matrice sigilară.
·
15. Matricea sigilară a localităţii Leheceni, fă ră miner, este deteriorată, nu se distinge emblema 13•
16. Pentru localitatea Lunca nu d eţi 
nem matricea sigilară.
17. Matricea

sigilară a localită ţ ii Petrileni , are mîner de lemn, 30 mm;
în emblemă un personaj ţine în
ambele mîini cite un snop de griu;
in partea inferioară d o u ă rarnuri 14 •

18. Matricea

s igi)ară a l ocalităţii Dr.
Petru Groza (Ş tei ), are miner de
lemn ,este de 30 mm. In em b lemă

c i ş eaz ii

cu o

greb l ă;

deasupra aces-

to ra o stea cu ş ase raze; în partea
inferioară trei snopi de griu, cel
din centru fiind mai mat·e 10•
12. Matricea

sigilară a localităţii Hîrare minerul din lemn, este
de 32 mm. In emblemă un personaj situat pe o terasă ţinînd în
mina dreaptă un topor, este înfi\ţişat într-o păd ure 11 .
seşti

un personaj ţine în mina dreaptă
coasă ; în partea stingă, sub coasă, un snop de grîu 15 •
o

Ibidem, nr. 500
Ibidem, nr. 421
10 Ibidem, nr. 428
11 Ibidem, nr. 380
12 Ibidem, nr. 417
13 Ibidem, nr. 46
14 Ibidem, nr. 413
15 Ibidem, nr. 405

8
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19. Matricea sigilară a localităţii P o-

iana, are miner de lemn, este de
28 mm. Imaginea este deteriorată, n u se disting
elementele dir,
emblemă 16•

20. Matricea sigilară a localităţii Ponoarele, are miner de lemn, este
de 30 mm . In emble mă un perso-

2-1. Matricea

sigilară

a

ghiştel, are miner
trează d imensiunea
a n te ri oară, prezi ntă

locali tă ţii

Si-

păs
c o mpo zi ţia

de lemn,
şi

patrupedul pe
un cîmp înverzi t, în dreap ta ora mură 21.

sigilară a localit ăţii Sîrare min er metalic, este de
29 mm, în cîmp o foarfec ă deschisă cu lamele în sus; între lame trei
spice de griu, în partea inferi oară
o plan tă cu trei ramuri termina le
în formă de bu lă 2 ~ .
26. Pentru locaiitatea Şu ştiu nu d eţ i 
nem matrice sigi l ară.
27. Matr icea sigi lară a l ocalităţii V aş
cău, are miner de lemn, este d<!
29 mm. In emblemă, în stînga, un

25. Matricea
beşti ,

naj cu cap.ul acoperit şi hai na lungă , ţin e în min a dreaptă un baston17.
21. Matri cea

s i gila ră a l ocali t ă ţii Rieni,
are minerul de lemn, 30 mm; în
emblemă o comp oz iţie form ată di n
unelte pentru c ojo căl"it 18 •

s igilară a localităţii Să
d e Vaşcău, are minerul de
lemn, este de 30 mm. In emblem ă
o clă dire cu u n coş fumegînd, a l ă 
turi de care se află două vase de
lut cu toartă, unul mai mare 19 •
23. Matricea s igi lară a l ocalităţii Seghişte , are miner de lemn , este d e
32 mm; în emblemă un cal r idicat pe p icioarele posteri oare 20 •

22. Matricea
lişte

lG
11

ta

19

20
21
22

I bidem
Ibidem;
I bidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

331
392
424
401
411
386
409
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ţine un obiect pe -o niplasată în centru, deasupra
acesteia se află un ciocan acţionat

personaj

covală

hidraulic; în dreapta un fragment
de clădire 23 •
28. Matricea sigilară a l ocalităţii Văr 
zarii de Jos, are mînerul de lemn,
de 30 mm; în cîmp, două coase ş i
o greblă , încrucişate , avî nd c:ozile
în sus, peste care broş ează două
seceri 24•
29. Matricea sigilară a localităţii Văr
zarii de Sus, are minerul de 30
mm. In emblemă în dreapta un
personaj ţine în ambele m iini un
baros deasupra unei nicovale aflate în stînga 2 ş.
Modificările

survenite în noile ompoziţii sînt de natură să întă
anumite elemente şi semnificaţii ale sigiliilor, după cum este
cazul l ocalităţ ii Criştior, unde personajul este dotat, pe lîngă suliţă şi
cu un scut oval, relevînd astfel mai pregnant rolul de apărare a locali tăţii , fiind localitatea aflată la graniţa sudică a Bihorului. Apoi, sigiliul localităţii Vărzarii de Jos pr z intă o spl endidă compoziţie de unelte
agri cole: coase, greblă, seceri, sugerînd plastic îndeletnicirea de bază
pentru localitatea respectivă , fierăritul şi a tivităţile agricole practicate
aici. Armele vorbitoare ale lo calităţii Ponoarele (fostă Călugări), înfă
ţişează un personaj m 1lt mai bine r ealizat artistic decît în precedentul
sigi.Jiu, vestimentaţia nu lasă dubii că este vorba despre un călugăr. !n
matr icea sigilară a localităţii Dr. Petru Groza ramura din vechiul sigiliu, aflată în partea inferioară, stînga, se transformă într-un snop de
gri u. Alte sigilii lămuresc mai bine unele elemente prezentate confuz
în embl mele precedente. In emblema sigiliului localităţii Cărpin et
obiectul neidentificat, scăpat din cioc d către pasăre, este un şarpe; mai
clar sînt reprezentaţi snopii de griu din partea inferioară a sigiliilor iJ.ocalităţilor Ghighişeni şi Dr. Petru Groza. Prin eliminarea unor elemente de decor, ramurile verzi din dreapta sau din stînga emblemei, se
obţine un spaţiu mai larg care ajută totodată la redarea mai reuşită a
mişcării personajelor sau animalelor. Noul sigiliu al tîrgului Vaşcău,
rească

23
2r.
25

Ibidem, nr. 372
Ibidem, nr. 384
Ibidem, nr. 371
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7
deşi

superior ca tehnică de confecţionare, pierde mult în c ea ce priveşte imaginea din emblemă. Probabil că el vrea să sublini ze şi astfel
decăderea activităţii productive a fierăriei de la Vaşcău, în această perioadă.

Noil matrice sigilare ale localităţi'lor zonei Vaşcău, confecţionate
din bronz, demonstrează aceeaşi varietate din trecut şi subliniază continuitatea ocupaţiilor locuitorilor din zonă, respectiv practicarea -agriculturii sub multiple! ei aspecte, creşterea animalelor, exist nţa m eşt şu
garilor sp cializaţi în prelucrar a anumitor materii prim , exploatarea
pădurilor i prelucrar a 1 mnului, morăritul, vînătoarea etc.
In contextul luptei populaţi i român şti din Bihor pentru drepturi
şi libertăţi naţionale şi sociale, pentru introducerea limbii române în
administraţia locală, se înscrie ,i apariţia matri celor sigilare cu legenda
în limba română, ceea ce argumentează o dată în plus importanţa acestor izvoare. Din păcate, pentru această zonă ni s-au păstrat doar şapte
matrice sigilare aparţinînd localităţilor Bărăş ti, Cărpinet, Cîmp, Izbuc,
Ponoare, Vaşcău şi Vărzarii de Jos 26 • El au fost confecţionate din bronz,
în anul 1864, an care est imprimat pe bordura matricei. Legenda ste:
,,SIGILULU COMUNEI ... ". In general compoziţiile rămîn aceleaşi, modalitatea de redare a elementelor constitutive suferind mici modificări,
lucru care se poate observa în imaginile respective. Descrier a matric lor sigilare respective confirmă cele afirmate mai sus.
l. Matricea

a localităţii
30 mm, cu miner de lemn. În emblemă un peronaj ţine în mina stîngă un
ciocan deasupra minereului prelucrat aici. ln dreapta imaginii un
copac avînd coroana retezată şi
două ramuri laterale, una d asupra personajului. Pe bordură este
încrustat anul 1864.
sigilară

Bărăşti, rotundă,

2. Matricea

sigilară

Cărpinet, rotundă,
26

15 -

a localităţii
30 mm, cu mî-

Ibidem, numerele 419, 381, 377, 375, 379, 430, 420.

Blharea 1982
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4. Matrkea
Izbuc (V.

ner de lemn. In cîmp o barză
aşezată într-un picior pe un glob,
ţine în cioc un şarpe. în dreapta şi stînga două r amuri verzi, de
esenţe diferit . P
bordură este
încrustat anul 1864.
3. Matricea sigilară a localităţii
Cîmp, rotundă, 30 mm, cu mîner

de lemn. In emblemă se disting
trei copaci pe o terasă, cel din
c n tru fiind mai mar . Pe bordură este încrustat anul 1864.

8
sigilară

a
Sohodol),

loca'lităţii
rotundă,

30 mm, cu mîn r de lemn; în
cîmp, într-un scut patrulater, cu
laturile neregulate, o bovină ce
aleargă spre stînga.
5. Matricea sigilară a localităţii
Ponoarele
(Călugări),
rotundă,
30 mm, cu mîner de lemn. In em-

blemă

un personaj cu capul acoperit şi haină lungă, ţine în mina dreaptă un baston . Pe bordură
este încrustată cifra 64, probabil

https://biblioteca-digitala.ro
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Sigil iile

loca lită ţilor

ultimele două din -anul 1864, observîndu-se intenţia de a şterg e
acest an.
6. Matricea sigilară a tîrgului
Vaşcău, rotundă , 31 mm. In mblemă, în stînga, un per sonaj ţi
ne în mîini o bucată de m etal
pe o nic ovaiă pl as ată în centru,
deasupra acestuia se află un cioan hidr ulic; în dreapta un fragment de ·lă dire care se află în
legătură cu instalaţia respectivă.
Pe bordură es te încrustat anul
1864.
7. Matricea sigilară a localităţii
·ărza rii d Jos, rotundă, 30 mm ;
în emb l emă d o uă coase şi o greblă, încrucişate , avînd cozile în
jos, peste care se broşează două

bihorene

22.7

seceri, iar în centru o furcă de
1 m n cu d ouă coarne. Pe bordură
este încrustat anul 1864.

Se pare că aceste matrice sigilare, în urm-a :înche ierii dualismului
austro-ung ar în anul 1867, sînt scoa ·e din uz din dispoziţiile autorităţi
lor maghiare şi se introduc din nou sigiliile anterioare. Făcînd abstracţie
d limba legendei, sigiliile din zona Vaşcău ontinuă şi în secolul -al
XIX-lea să fie un important izvor pentru cercetările etnografice.

LES SCEAUX DES LOCALITES DU Df::PARTAMENT BIHOR SOURCES 11:THNOGRAPHIQUES

Resume
Nous poursouivons, dans ce numero, la pr ·sentation des sources sphragistiques la zone de Vaşcă u, respectivement les ma trice de sceaux de la moitie du
XIXe siecle. Tout en procedant â l'anaJyse de ces matrices on constate, comme une
ligne generale, la reprise des elements des emblemes des sceaux du XVIII siecle,
la legende en latin est changee en une autre en langue hongroise par la disposition
des autorites. La permanence et la repetition des composi tions des vieux sceaux
soulignent, du poi nt de vue "thnographique, la continuite des activites des habitants des villages roumains de cette zone. Les occupations principales restent l'agciculture, l'elevage auxquelle, on ajoutent la pratique de nombreux metiers, l'expJOitation des forets et l'usinage du bois, la meuncrie etc. Quant aux â la technique
Ies nouvelles matrices de sceaux sont supcrieure, Ies fi gures sont plus stylisees, les
1ignes plus simples, Ies compositions en ensamble, plus aerees. Tout au long du
X IXe siecle, et notre etude vient de le de monrer, les sceaux de la zone cc,nstituent
d'importantes sources pour la recherche ethnographique locale.
15•
https://biblioteca-digitala.ro

UN IMPORTANT DOCUMENT DESPRE REALITAŢILE
ETNO-FOLCLORICE BIHORENE DE LA SFIRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
VIOREL FAUR
BARBU ŞTEFANESCU

Factor

esenţial

in

păstrarea

specificului

naţional,

cultura

materială

de locuitorii satelor constituie una din dimensiunile
importante ale vieţii poporului nostru, care se impune a fi studiată cu
rigoare şi dintr-o perspectivă actuală, pentru a-i fi restituite adevăra
tele semnificaţii
lndeobşte este cunoscut faptul că una din cele mai originale, interesante şi viabile culturi orale a inflorit în mediul rural românesc, realitate care a reţinut atenţia multor cercetători străini. Conservarea, prin
intermediul unor tradiţii de certă valoare, a fost o condiţie a menţinerii
în universul spiritual rural, a elementelor de permanenţă, a ceea ce era
caracteristic pentru creaţia populară anonimă.
Pentru a reconstitui cit mai temeinic expresiile multiple ale spiritului creator al ţăranilor bihoreni este necesară parcurgerea tuturor documentelor care includ date primare şi comentarii de factură etnografico-folclorică. Sub acest raport, considerăm oa fiind imperioasă publicarea acelor mărturii documentare care conţin un revelator material
factologic, care printr-o interpretare adecvată, permite descifrarea unor
adevăruri fundamentale despre orizontul spiritual al satului românesc.
Este şi cazul răspunsuri'lor învăţătorului Vasile Sala (din Vaşcău) la
„chestionarul" din anul 1893 al lui Nicolae Densuşianu. Corespondenţa
cu privire la această chestiune, dintre cei doi, a fost publicată în numJrul precedent al anuarului Biharea 1• In partea introductivă, de prezentare a celor opt scrisori trimise de Vasile Sala lui Nicolae Densuşianu,
se formu'ează aprecierea că: ,,nici un alt document arhivistic din secolul al XIX-lea nu conţine informaţii atît de bogate şi de utile pentru
înţelegerea psihologiei şi obiceiurilor locuitorilor, a îndeletnicirilor şi
credinţelor acestora, precum şi a toponomiei şi onomasticii sud-bihorene"2.
şi spirituală creată

1

Viorel Faur, Din corespondenţa folcloristului bihorean Vasile Sala cu Niîn Biharea, 1979-1980, Oradea, 1980, p. 429-439

Densuşianu,

colae
2

Ibidem, p. 430
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Din cuprinsul corespondenţelor aflăm care au fost procedeele practicate de V. Sala pentru „culegerea date:or" 3, cu scopul de a răspunde
cit mai exact şi cuprinzător la întrebările din amintitul chestionar. El
mărturiseşte că a respectat autenticitatea informaţiei, care a fost consemnată direct de 'la sursă: ,,cum mi-a zis talpa ţării, opinca, astfel am
scris,· fără a forţa"\ adică fără a-i determina pe ţărani să ofere răs

punsuri orientate de

cercetător

într-un anume sens, deci prestabilite. Aria

ele investigaţie a fost Vaşcău! şi satele din împrejurimi, dar V. Sala a
efectuat asemenea demersuri în părţile Hălmagiului şi ale Beiuşului\
lărgindu-se astfel zona ele cuprindere a anchetei în discuţie, pentru că
realmente chestionarul lui N. Densuşanu era conceput după criteriile
unei formule de acest fel.
De remarcat că Vasile Sala a dovedit un neîndoielnic interes faţă
de calitatea datelor culese şi, ca atare, n-a „cruţat chiar şi spese pe lingă
ostăneală, de am mers precizează el într-o scrisoare din 23 ianuarie
189-t - , ici, colea, prin comunele din apropiere". Era perfect conştient
de faptul că ar fi fost şi mai concludentă adîncirea cercetării, declarind că „ar trebui o viaţă de om întreagă să culegi datele etc. din comună şi doară nici atunci nu ai muri putînd să zici că: ,,le-am cules
pe toate" 6 • Aşadar, a depus mari eforturi pentru a oferi o informaţie
veridică la întrebările din chestionar, după cum rezultă şi din documentul pe care-l reproducem ca anexă la aceste consideraţii.
Din cele afirmate se poate constata că în probleme de metodă Vasile Sala a acţionat cu pricepere şi responsabilitate - raportate la momentul cind a adunat informaţia, deci la finele secolului trecut, cind
numai arareori s-a atins o cotă maximă de rigoare ştiinţifică - , ceea
ce conferă manuscrisului său o valoare documentară de necontestat, idee
care se degajă şi din analiza fondului său istorico-etnografic.
Aspectele istorice care prezintă interes pentru cercetătorul contemporan sînt presărate în diferite părţi ale documentului, ele neconstituind
o. preocupare specială a lui Vasile Sala, ci datorindu-se manierei în care
a fost structurat chestionarul, a cărei finalitate consta nu în cunoaşte
rea istoriei epocii moderne, ci a unor tradiţii istorice. Cu toate acestea
V. Sala - care îşi începuse activitatea de folclorist şi dispunea de informaţii despre viaţa ţăranilor din satele la care se referă concepe
răspunsuri care sînt de un real folos şi pentru istoric, regretabil fiind
faptul că acestea sînt prea restrînse.
.
Ne-au reţinut, deci, atenţia menţiunile despre una din practicile de
apărare a locuitorilor în faţa adversităţilor, din vremi imemoriale şi
pînă în evul mediu. Este vorba de refugiul in peşteri, extrem de numeroase în zona Vaşcăului, în caz de primejdie, după cum reiese din
' Ibidem, p. 4:13.
Ibidem.
:, liiiriem, p. 436.
,; 11:idem.
1
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aprecierea că pc „vremea răutăţilor, spun bătrinii că au locuit prin peş
teri spre a-şi salva viaţa" 7 • Mai amănunţită este relatarea în legătură
cu utilizarea, în scopul amintit, a peşterii la „Cuci" din hotarul satului
Poiana: ,,Aici spun bătrinii că în răutăţi s-au ascuns oamenii cu vitele
lor. Trăiau numai din lapte, lăsau caprele, oile şi vaci]e pe „hoance"
(locuri ascunse) noaptea, iar ziua şedeau cu ele închise în acea peşteră
să nu-i afle vrăşmaşii" 8 • Devine evident că tradiţia orală a conservat
o realitate semnificativă şi de o lungă valabilitate in timp, care merită
reliefată cu deosebire. Aceasta cu atit mai mult, cu cit „pe la păduri,
pe sub dealuri, sunt tot sate' româneşti" 9 , situaţie demografică caracteristică depresiunii Bciu~ului, dar şi a~tor spaţii româneşti.
Elementele de natură socială sînt parcimonios menţionate în document. Astfel, aflăm că „mai lotromani sunt (locuitorii - n.n.) din Mă
gura, Valea Neagră, Coieşti, Cîmp şi Ghighişcni 10 • Haiducia, ca formă
a revoltei sociale, mai era încă viabilă în sudul Bihorului, chiar şi la
finele secolului al XIX-iea. Oficialităţile: işpani, brăul etc., sînt considerate „lăcuste (răul pe popor)" 11 •
Confirmări documentare aduc şi însemnările despre armele descoperite în buza „Rînşorului" din satul Poiana 12 • In mai multe locuri au fost
depistate „lănci, săbii, pumnale, cuţite" despre care „bătrînii" afirmă
„că sunt din 1848". Aceste aserţiuni sint adevărate, deoarece în zona
Vaşcăului au avut loc, în timpul revoluţiei de la 1848-1849, diferite acţiuni ale trupelor maghiare care staţionau în zonă şi care efectuau dese
incursiuni în zona Zarandului, pentru a diminua rezistenţa apărătorilor
Munţilor Apuseni.
Mai bogată este informaţia specific etnografică, importantă pentru
cercet.i'itor11l carp ::ire în vedere lumea satului din zona Beiusului în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea. O parte din datele furnizate prin
răspunsurile lui Vasile Sala au fost confirmate de cercctările de teren
ulterioare, pentru altele însă, documentul la care ne referim este deocamdată singura sursă de informaţii.
Nu ne propunem să facem o analiză detaliată a datelor de interes
etnografic, ci doar să le consemnăm, lăsînd celor interesaţi posibilitatea
să le studieze în forma lor originală în anexă.
Referitor la aşezări!e din zona Beiuşului, subzona Vaşcău, avem
reliefată deosebirea dintre cele din centrul depresiunii, dispuse „in ord
frumos", încă din secolul al XVIII-iea, ca urmare a măsurilor luate de
7 Vezi Anexa documentară,
e Ibidem, r.î. nr. 7
9 Ibidem, r.i. nr. 10
10 Ibidem, r.î. nr. 28
11 Ibidem, r.î. nr. 112
12 Ibidem, r.î. nr. 38
13 Ibidem, r.î. nr. 40

răspunsul

la întrebarea (în continuare: r.î) nr.
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autorităţile austriece de aliniere a satelor 14 şi aşezările de sub
munte „împrăştiate şi împroşcate" 1 5, unde măsurile administrative amintite au fost fără rezultat din cauza realitătilor economico-sociale si la
către

care abia în ultimele decenii consemnăm o· tendintă de concentrar~ în
mai multe nuclee.
'
Interesant este obiceiul consemnat în legătură cu întemeierea unor
noi localităţi şi păstrat în memoria colectivă a unei zone în care în secolele anterioare fenomenul întemeierii ele noi asezări fusese deosebit
de frecvent; înainte de a se pune bazele primei· gospodării se tăia o
brazdă cu plugul tras de patru boi negri în jurul viitoarei vetre a satului, pentru ca noua aşezare' să fie ocolită de ciumă 1 G.
Sub raport ocupaţional, informaţiile cele mai abundente se referă
in mod firesc la agricultură, ocupaţia de bază a populaţiei şi în această
arie geografică.
Punerea în circuitul agricol a noi terenuri, caracteristică de bază
a agriculturii extensive tradiţionale, este ilustrată prin consemnarea unor
toponime 6ugestive: Arsura, Arsuri, Arzişte, Tîrsătura, Tîrsală, Lăzărişte,
Lazu de ogor, Curătura etc. 17 .
În zonă se păstrează încă amintirea celor două cîmpuri de agricultură ale sistemului bienal, practicat însă doar în satele cu hotar intins1", cu pămint suficient, pentru a permite rotaţia anuală a celor două
cîmpuri, în satele din jurul Vaşcăului, ca şi în alte sate cu pămînt puţin şi care trebuia gunoit in fiecare an, nereuşindu-se niciodată generalizarea lui1 9 •
Deosebit de interesante ni se par informaţiile în legătură cu efectuarea hotărniciilor şi împărţirea pămîntului „după sorte", practică avînd
adînci rădăcini în realităţile evului mediu: aşezarea movilelor de hotar
numite în zonă „holumburi" 20 şi împărţirea anuală a pămîntului, a sesiilor, în cadrul comunităţii săteşti2 1 . Dacă pentru împărţirea pămîntului
în fiecare an rămăsese doar amintirea, modul de aşezare al movilelor
de hotar era acelaşi şi la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Nu lipsesc nici referirile la ramurile specializate ale agriculturii şi
în primul rînd la pomicultură. Astfel, Vasile Sala remarcă bogăţia în
pomi fructifr.ri a sr1tel<1r Sălişte de Beiuş şi Sălişte de Vaşcău, în legă
tură cu prima localitate aiirmînd că „în toată Ungaria nu este o comună
V. Maxim, I. Codea, Consideraţii istorice şi demografice privind tipologia
rurale din nord-vestul României, în Biharea, II, 1974, Oradea, 1975,
p. 7-44
H, Vezi anexa documentară, r.î. nr. 10
u; Ibidem, r.î. nr. 70
1: Ibidem, r.i. nr. 78
1
' Ibidem, r.î. nr. 12
1q Barbu Stefănescu, lnceputul introducerii tehnicii moderne în agricultura
Bihurului, în Riharea, IX, Oradea, 1981, p. 22
'" Vezi ane.ra clocumentară, r.i., nr. 52, 8G
~• Ibidem, r.î. nr. 74
11

aşezărilor
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sfîrşitul

secolului al XIX-lca

să

2'33

fie cu atita pomet ca acea Sălişte, chiar şi pe haturi în rit (în ţarină)
şi pe răzoare sunt pomi":?:?.
Păstoritul, cealaltă ocupaţie de bază a locuitorilor zonei Beiuşului,
zonă cu resurse limitate pentru agricultură, cunoaşte în perioada de la·
sfîrşitul secolului al XIX-lea o oarecare specializare a localităţilor în
ceea ce priveşte preponderenţa speciilor crescute: Drăgăneşti, Rieni, Mizieş, erau renumite pentru vacile crescute, locuitorii din Ferice, Săud,
Cîmp, Sohodol de Vaşcău, Tărcăiţa, Mierag, Finaţe, Cîmpani, Gurani,
Bărăşti, erau renumiţi în zonă drept crescători de oi, iar cei din Hinchiriş, Cusuiş, Ghighişeni şi Sudrigiu pentru creşterea cailor~ 3 •
Informaţiile în legătură cu meşteşugurile sint sărace, dar nu lipsite
de importanţă: în răspunsul lui Vasile Sala avem prima şi singura referire la grupul de sate de oloieri: Mizieş, Talpe, Belejeni şi Drăgăneşti25 •
Pe lingă practicarea olăritului în centrele cunoscute este consemnată
prezenţa unui olar la Vaşcău~ 5 • Surprinde bine cauzele decăderii vechii
manufacturi de fier de la Vaşcău „pentru multele invenţiuni de fabrică
( ... ) (care) a(u) luat venitul" 26 .
Sumare dar utile sînt datele despre minerit, dezvoltat de timpuriu
în subzona Vaşcăului. În aria comunei Cîmp spre pildă, s-au aflat „băi",
de unele s-a extras „piatră de fier" 27 • Satul Poiana este însă cel mai bogat în relicve de acest fel, fiind înconjurat „de băi, în gropi şi săpături
din vechime" 28 • Este formulată ipoteza că această aşezare a fost întemeiată de cei care s-au ocupat cu scoaterea şi topirea minereului. Nu
este de ignorat nici informaţia cu privire la „strămutarea" a1biei unei
văi care trece prin Poiana 29 , spre a fi folosită pentru transportul lemnelor, ceea ce s-a făcut şi pe alte cursuri de apă din Bihor.
Intre Transilvania şi Bihor existau artere de circulaţie, anume drumul care cobora de pe muntele Găina în Poiana - mai puţin cunoscut
- sau cel care trecea pe la Piatra Grăitoarei spre Vaşcău, numit „drumul ţării" 30 • Comunicaţia se efectua, aşadar, în mod permanent, locuitorii din Poiana şi Criştior avind şi atribuţia de a asigura pazaJ 1 transporturilor, cum s-a întimplat şi cu cei din Negreni, cu sarcini identice
pe drumul de la Oradea la Cluj.
Utile sînt şi informaţiile oferite cercetătorului portului popular din
sudul Bihorului în evoluţia sa istorică: în satele din jurul Vaşcăului, ca
urmare a prezenţei coloniştilor (germani, slovaci) aduşi pentru exploape virf

ibidem, r.î. nr. 17
Ibidem, r.î. nr. 13
:v. Ibidem
Tl
:?.:I

25
2G
27

2:-<
:!!I
:io

31

Ibidem, r.î.
Ibidem, r.î.
Ibidem, r.î.
Ibidem, r.î.
Ibidem, r.i.
Ibidem, r.î.
Ibidem, r.î.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

37
68
125

3, 5, 233
151
116, 119, 123
127
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tările miniere, se renunţa destul de timpuriu la cojocul tradiţional în
favoarea „pieptarelor vinete", care în portul bărbătesc s-au perpetuat
pînă in urmă cu cîteva decenii, dar care au avut o existenţă efemeră în
· cel femeiesc, unde, ne spune V. Sala, dispar în jurul anului 1862 32 , în
favoarea cojocului „cohănesc", piesă cu valenţe artistice superioare. Surprinde şi diferenţieri sociale în port, cum este purtarea cîrpei: femeile
mai bogate din jurul Beiuşului îşi poartă cîrpa altfel decît cele unde
persistă pieptănătura aşa-zisă „cu corni" 33 •
Tîrgurile, cu rol atît de important în existenţa comunităţilor de tip
autarhic, constituiau de fiecare dată un prilej de sărbătoare 34 • Sînt consemnate tîrgurile mari de peste an la Vaşcău, şase la număr (în prima
săptămînă a lunilor ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie, noiembrie)
şi Beiuş (Tîrgul „de Broa~te" în februarie, Tîrgul de Sîngeorgiu numit
şi „Tirgul Sluguţelor" în 5 mai, Tîrgul de Sînt-Ilie la 1 august şi tirgul
de Simedru la 7 noiembrie), precum şi cele săptăminale de la Vaşcău
(simbăta), Beiuş (joia), Oradea (luni şi marţi), Tinca (luni), Băiţa (dumineca), Hălmagiu (sîmibăta) 35 •
Trebuie să consemnăm apoi datele referitoare la medicina populară
c.1re dovedesc o bună cunoaştere de către localnici a calităţilor florei
spontane36 •
Poate mai importantă decît informaţia istorico-etnografică este informaţia pe care documentul de faţă o pune la dispoziţia lingvistului,
informaţie din domeniul toponimiei şi onomasticii. Nu putem să uităm
apoi folclorul autentic care punctează răspunsurile, V. Sala fiind cu-

noscut ca un harnic

culegător

de fo!clor.

ANEXA
Din cestionarul istoric respund la

următoarele întrebări:

bătrînii, ce fel de popoare sa.u limbi păgîne au locuit în ţara
aceasta mai înainte de Români?
- Poporul vorbeşte că au auzit de căpcă(u)ni, care mîncau oamenii. Mai vorbeşte poporul despre muscani, că sosind în comune, mîncau bostanii din grădine, neferte (la noi le zfoce cucurbete). In citeva sate, precwn in Poiana
Neamţului se vorbeşte de Nemţi că era băieşi şi că ei ar fi edificat-o. In
fine, în Criştior de oioşi.

1. Ce spuneau

32

Ibidem, r.î. nr. 358
Ibidem, r.î. nr. 26
:v. Ibidem, r.i. nr. 219
35 Ibidem, r.î. nr. 362, 363
36 Ibidem, r.î. nr. 35

:i.1
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2. Se vorbeşte ceva în popor,
sau pitici?
- şi ce s-a întimplat cu ei?
-

sfirşitul

că odată

secolului al XIX-iea

ar fi locuit pe acolo

Despre „pitici" poporul vorbe~te

că

235
nişte

oameni mici

a(u) fost. Doina ne spune:

... O fată din graiu grăe:
Nicolae* dragul meu,
Vin piticii tot mereu.
Decît la ei m-aş lăsa
Mai bine m-ai spînzura !
Că piticu-i neam de cine,
Face fete de ruşine,
Ai Doamne grijă de mine.
*Culae - scurtat. Cula - Lae -

Culiş

3. Vorbeau ceva bătrinii pe acolo despre un popor cu numeie de Daci?
- ori geţi?
.
- cum erau îmbrăcaţi oamenii aceştia?
- locuiau la munte ori la şes?
- şi ce s-a întimplat cu ei?
- Vorbeşte poporul despre oameni ncsdraveni şi sdraveni, cari locuiau
prin peşteri şi codri, d(e) e(xemplu):
Nu me Petre prin pădure,
Că te prind nesdravenii
Şi ţ(i)-or lua toţi caii;
Ci te du tu pe la şes,
Că nu umblă sdraveni des.
6. Se vorbeşte ceva .în popor, că odată oamenii pe acoio să fi locuit în peşteri,
în bordee, ori în gropi pe sub pămînt?
- Pe vreme(a) răutăţilor spun bălrînii că au locuit prin peştex:i, spre
a-şi salva viaţa. S-au ascuns prin peşteri de cari se află multe jprin Bihor; în
apropierea Vaşcoului este una la comuna Sediştel, pe care societatea mag(h)iară
numită „Karpât egesi.ilet" a numit-o „Foherczg Jozsef barlang", este una la
Fănaţă,
la Meziad, la Vaşcou-Sohodol etc. Societatea m(ai) sus amintită
a (e)dat o broşură intitulată „Belenyes es Videke (kilencz keppel)", în Oradea
Mare, cu tiparul (lui) Hugel Otto în 1889 preţul 50 Kr.; tot ce e de interes
şi de ceva renume istoric se poate afla în acest opuscul peşterile, precum
şi $tina de Vale sunt zugrăvite etc.
7. Se află pe acolo su(b)terane ori peşteri pe unde ~e ascundeau în vechime
oamenii cu vitele lor de frica duşmanilor şi dacă se găsesc ceva urme de zid
la gurile acestor peşteri?
- La „Cuci" (în hotarul comunei Poiana Neamţului) este o pe(a)tră mare
de tot; la gură, unde intră oamenii, e cit o gură de şură deschisă, încă poate
merge peste l OOO de oameni, la intrare e largă de 6 metri, înaltă de 15 m{etri)
şi lungă de 45 m{etri). Aici spun bătrîni{i) că în răutăţi s-au ascuns oamenii
cu vite-le lor. Trăiau num{ai) din lapte, lăsau caprele, oile şi vacile pe „honce"
{locuri ascunse) noaptea, iar ziua şedeau cu ele închise în acea peşteră, să nu-i
afle vrăşmaşii. Ceva semne s-ar fi aflînd pe gura grozavei petrii dar nu se
pot descifra că ce ar putea însemna. Tot ce am putut vedea e aşa: (fig. 1).
8. Se află cumva pe la ţăranii de acolo case de lemn construite pe stilpi înal/i,.
avîad loc liber dedesuptul casei, cum este de exemplu la coşare?
https://biblioteca-digitala.ro
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- ori dacă se găsesc prin locurile băltoase de acolo stilpi sau pocimubi de
lemn pe cari să fi fost odată case? (Aici referentul este rugat să desemneze
o astfel de cas.'i, dacă se mai află undeva pe acolo)
- Aceasta se află în Băiţa de Vaşcou făcută pe zid şi sub ea este cale de
umblat - e un edificiu foarte vechi (fig. 2).
9. Ce spun ţăranii, pentru ce scop au fost construite în vechime casele pe stîlpi
inalţi de lemn? Nu cumva fiindcă locurile erau băltoase, ori poate din altă
cauză?

- Prin locuTile băltoase se
ei nu se poate şti nimica.

află

pociumbi, stîlpi, din cind în cind; despre

10. Cum sînt

aşezate casele oameniloT prin satele de acolo?
pe deal ori pe vale?
unele 1îngă altele?
ori dacă sînt separate şi împrăştiate?
- Sunt aşezate la şes în ord frumos, iar în satele de la dealuri (şi) munţi
sunt împrăştiate. In ord frumos e opidul Vaşcou, Bărăşti, Lunca, Şteiu, Rieni,
Petrileni, Zăvo(i)eni, Sudrigiu, Drăgăneşti; iar pe dealuri împrăştiate şi împroşcate: Criştiorul, Cîmp-Coleşti, sunt pe mai multe dea1uri, Farrăul o
comună (de) lingă Beiuş e pe 8 dealuri cu diferite numiri. Pe la păduri,
pe sub dealuri sunt tot sate româneşti - la păduri sunt departe casele şi de
o oră (unele) de altele, d(e) e(xemplu): Criştiorul Superior, Clmpul. Pre lingă
văli sunt foarte multe sate, prin altele curge ceva rîu, părîu ori vale prin
mijlocul -comunei, iar la altele comune după grădini.

-

vorbeşte ceva în pqpor, că
avut locuri anumite de arătură

12. Se

odată oameni
şi de finaţe;

finaţe,
să

din

ţinutul de acolo să nu
pămînturile de arătură şi
săteni?

ci

fi
de

se împărţeau în fiecare an de nou intre
- Se vorbeşte că în tot anul s-ar fi fost împărţind hotarul comunei unde
fie cucuruz şi unde griu - şi unde să fie imaşul, izlazul etc.

ţărani se ocupă mai mult cu prăsirea cailor decît cu economia de
de oi?
- Se ocupă prin acele comune unde este hotarul mai băltos şi nu-i folositor ca agru (de semănat): Hinchiriş, Cusiişu, Ghighişeni, Sudrigiu. Cu oi se
ocupă: Ferice, Seud, Poeni, Cimp, V(aşcou)-Sohodol, Tărcăiţa, Merag, Finaţă,
Cîmpani, Gurani, Bărăşti. Cu vaci: Drăgăneşti, Rieni, Mizieş (în acest sat s-au
născut arhiepiscopul mitropolit al nostru Miron Romanul din părinţi economi
şi făcea oleiu din seminţe de cucurbătă (bostan) şi in, acolo sunt şi pînă azi
oloieri mari), Talpe (oloieri), Bălegeni (dtto), sunt şi in Drăgăneşti. Cu capre:
Leleşti, P. P. Păntăşeşti, P. P. Păcăleşti, P. P. Ţigăneşti (... ). Iar în Cărpi
net, Leheceni, Vaşcou-Selişte, Criştior (olari).

13. Pe unde

vite

şi

15. Ce spun

bătrînii, ce lege aveau oamenii cari locuiseră în ţara aceasta mai
înainte de Români?
- aveau ei vreun munte sfînt, unde se închinau şi făceau rugăciuni?
- fa ce Dumnezei se închinau el?
- şi dacă le era iertat să mănînce carne şi să aibă mai multe femei?
- Bisericuţa (la Poiana Neamţului) se numeşte un loc unde în vremea
răutăţilor spun că erau coburi mari de fer, la cari a(u) fost lucrînd turcii.

16. Se vorbeşte ceva pe acolo de
Deceneu?

- Se
,,Naiba...

vorbeşte

nişte

oameni

sfinţi

de Zamolxe, ei zic: ,,Zamail te
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află cumva prin
şi să socotească viţa

17. Se

siirşitul

secolului al XIX-lea

satele de acolo oameni care
de vie ca o

să

ţină

237
păcat

de

a bea vin

plantă necurată?

Se află în cerc 3-4 oameni care nu mîncă carne de porc, altul de
este unul în comuna Şteiu (locu1 natal al lui Miron Pompiliu, profes(or) (la) Iassy) de nu ar mînca cimaţ de porc pentru lumea toată.
-

găină;

19.

- Pomneşte de Satana, diavol, necuratul, duh rău, smeu, nebun, ucigă-1
omcea, ucigă-1 toaca, brîu(l) întunericului, luciferu; ei zic: fure-te „cifercul'.
21.a. Se aliă cumva prin munţii de acolo stinci, ori petrii mari cari ISă aibă ceva
asemănare cu tipurile de om, ori cu tipurile de animale?
·
- şi ce spune poporul despre petrile aceste?
b. Se află cumva pe acolo urme de urieşi, de oameni ori de animale (de
cai, urşi etc.) săpate în stinci?
c. dacă se află pe acolo biserici săpate în piatră şi cine a făcut bisericile
aceste?
- Se află prin petri forme (urme) de animale şi de om, pe la Cîmp (sat),
Coieşti, V(aşcou)-Sohodol, unde este şi o peşteră de nu i se ştie de fund.
Se află o stincă în hotarul Poleni(i) Neamţului în care este urma de cal; dealul
cu acea stîncă se numeşte Caşirla.
22. Spuneau ceva bătrînii, că odată ar fi locuit pe acolo
tau haine femeieşti şi cum se numea poporu:} acesta?

nişte

oameni cari pur-

- In comuna .mea natală şi (în) jur lingă Beiuş e datina la nunţi de a
II-a zi de ,nuntă şi a III-a umblă bărbaţii îmbrăcaţi !În veşminte femeieşti după
ouă, slănină etc., se trag în .sănii vara şi cintă deosebite cintece de la casă la
casă, făcind deosebite rituri. şl figuri fel de fel, le duc la locul de nuntă, unde
se ospătează cu toţii din acel venit.
23. In ce sate este obiceiul ca oamenii să umble cu capul descoperit (gol) iarna
şi

vara,

fără să

fie jale?

- Este o formă de oameni ce umblă goli la cap cind lucră, ba sunt şi de
ace(i)a ce lucrează (i)n cimp fără cămeşe - umblă cu capul gol cind le
moare cineva din casă - atunci în trei zile - .merg la tîrg cale de 4-5 ore
fie în orişice anotimp a(]) anului.
25. Este pe acolo obiceiul ca

-

ţăranii să

Foarte rari în cercul

umble cu barba nerasă?
însă în al Hălmagiului sunt foarte

Vaşcoului,

mulţi.

26. Prin ce sate ori suburbiii femeile
părul

poartă

pe cap numai o

cîrpă

în

care-şi leagă

dinapoi?

- Femeile de pe lingă Beiuş umblă învelite aşa, dar numai cari sunt
mai bogătane şi îndeosebi la sărbători, ori (la) nunţi sau alte ospeţe, d(e)
e(xemplu): (fig. 3).
In Gurani, Cociuba, Chişcău, Brădet, Măgura, Săud, Poeni inf(crior) şi sup(erior), Ferice, Dumbrăvani, Broaşte, Vale(a) Neagră inf(erior) şi sup(erior), umblă femeile cu cirpa numai ţipată pe cap şi din păr îşi fac coarne; noi crişenii cei de la ţară le zicem Gaucani ţia, Gudl.!_rani, Cornişe. Ele sucesc
părul de două laturi mocioacă şi aruncă cirpa pe cap fără a o lege, iacă aşa
împăturată în 4-8, după cume de mare cîrpa: (fig. 4).
Pe acolo, prin acele sate sînt şi oameni cu chici, dar numai bătrîni (de)
70-85 de ani. Acestea sate se află pe sub muntele Bohodiul Biharei şi pe sub
https://biblioteca-digitala.ro
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pe sub „Petri!e arse", pe sub Cicla (un deal foarte înalt) Fe-

ad(aus) 26:
Lingă Beiuşu este un sat curat unguresc (Tărcaie=Tarkâny); unguroicile
poartă oeîrpă învelită sub barbă totdeauna (i)acă aşa: (fig_ 5). (Ungurii din acel
sat) sunt foarte curaţi, cruţători şi mari ecomoni, în toate satele au pămînt
cumpărat şi de la beiuşeni ei cuprind pămîntul de la ei noştri cale de
2-3 ore, prin alte sate; în comuna natală, Drăgăneşti au preste 100 cubule
pămînt arător cuprins şi transcris pe ei. O comună fără conducător ca aceea
puţine poate vor fi în lume: notarul, preot(ul), învăţător(ul) oameni la'ii,
arată exemplul.

ad(aus) 26:

Pe valea Abrudulul,
Paşte murgul lancului.
lancul doarme şi visează,
Murgul paşte şi rinchează.
Ungurii de la

Tărcaie (Tărk4ny)

Stau cu Iancul de

bătaie.

Iancul din grai le grăie:
Haideţi unguri cit de mulţi,
Că largu-i pe lingă munţi;
Haideţi toţi ca şi butucii,
Dacă v-aţi unt pruncii.
Colecţ(iile)

mele

27. Este pe acolo obiceiul ca oamenii să-şi zugrăvească corpul cu semne ori figuri?
- Zugrăvesc numai aceia cari au fost soldaţi, numele pe mini.
28. Ce se vorbeşte, în cari sate anume oamenii sunt mai Lotromani, fac mai mult
rău vecinilor şi opuneri autorităţilor?
- Mai lotromani sunt prin Măgura, Valea Neagră, Coleşti, Chişcău, Cîmp
şi Ghighişeni.

29. Se vorbeşte ceva, că în vremurile vechi să fi venit pe acolo cu bătaia nişte
crai cu numele de:
- Sesorte ori Sesoose?
- Darie?
- şi Alexandru Machedonu?
- Vorbesc de Darie şi Alexandru cel Marc, dar aşa am dedus că se
bazează pe ist(orii) scrise (Alexandria).
33. Se
-

află cumva pe la
Ariapit?
Bicile?
Burebista?
Decebal?
Dac?
Dada?
Dabija?
Daul?
Daza?
Dicocomis?
Dorpaneu?
Deceneu?

ţăranii

de acolo numele ori conumele
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-

Diege?
Dromichete?
Comosic?
Cotiso?
Cothelo?
Orole (Role)?
Scorilu (Corilu)?
Soia?
Sitalc?
Susag?
Sluthe?
Sabat?
Vezina?
Zamolxe?
şi Zyraxe?
ori alte nume şi conume asemănate?
- Dăul (Susag este un sat), Micu1a, Sala, Strugariu, Pădurean, Teaha,
Bortoşu, Fili·peşti, Coroiu, Gavra, Hînz, Drăgan, Urechla, Tomuţa, Mieluţa,
Miele, Mureşan, Minişean, Campean, Cretan, Cleuşan, Clepce, Sabou, Henţ,
Drăg(h)iciu, Todan, Tada, Fofie, Dancu, Hîngaciu 1 Farcaşu, Moţu, Mende,
Negru, Neag, Bălăcel, Opre, Stan, Bolovan, Ciocan, Lupşeştl, Pllsco, Nemoian,
Zoica, Bogdan, Turle, Cucu, Sucan, Terme, Boliac, Cioara, Vulpe, Vişeu, Fiscarăşu, Ţigan, Porge, B~e, Stoiţă, Stole, Redac, Badac, Copil, Moşu, Nica,
Nestor, Porumb, Pirtea, Pule, Pulaş, Pele, Brlnda, Burta, Morar, Matica,
Coaie, Duma, Abrudan, Bălăşel, Mlngu, Mihuţa, Hassan, Ciobote, Hatzăg,
Hatzăgu, Codou, Cotor, Forton, Ienciu, Sime,
Bochiş, Simai, Ciba, Ciung,
Domşe, Făşie, Zigre, Pop, PopoviciU. Herle, Herede, Tall, Hoţ, Serac, Ciulu,
Cep, Mercea, Chişu, G(h)erlan,,Flefle, Tempe, Tempelean, Bene, Băruţă, Bulfe,
Frenţu, Pat, Muşet, Baie, Dumbravă, Leşlan, Butean, A-chimescu, Codrean,
Bota, Todoca, Roşiu, Bursaşu, Tuile, Jude, Guda, Guller, Puiu, Gui, Giula,
Bohuţ, Irimie (n(ume) de fam(ilie), Dolga, Criste, Chira, Măduţa, Tuduca, Fodău, Mistra, Roşia, Zdrlnca, Plaştin, Bârz, Fuciu, Purece, Rotuna, Cerb, Şerbu,
Sîcă, Zarzalica, Corb, Biberia, Bozgan, Versigan, Tipei, Ciumpea, Ciuhand,
Mărcuţ, Arcadiu, Artemiu, Sever, Clornbeşu, Mladin, Crişan, Bortiş, Băiaşu,

Truşca, Fernaşu.

34. Se

află

pe acolo ruine de

cetăţii

cu numele Dava, Daba, Deva, Deba, Dova,

Diba?

- O parte de hotar la Vaşcou se numeşte Deva, la băi, la Glemce, Zapode, (Peatra Tlsi(l), Peatra Cucii cea Mare, Dimbul Tarci(i), acolo sunt băl
bătrlne, aici se află şi stîlpi în pămînt); ce-i în paranteză e în hotarul Poieni(i)
Neamţului.

35. Se
-

află

pe acolo ceva ierburi sau bun,ieni cu numirile

amalustă?

aniassexe?
aprus?
arboria?
bles?
brudală?
coropitlă?

cercerafron?
chinovoilă?
coadamă?
cotiată?

crustane?
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cucolidă (cocolidă)?
dachină?
dieliă?

din (sau dun)?
diadelă (diodetă)?
dohelă?
dohleă (dohlea sau discopelă)?

dracor?
drocilă?
fitofodcdclă (fitoftctclă)?
gonoletă?
lax (sau Iacă)?
mentiă?
mozulă?

ninon?
olmă?
ormiă?

polpum?
priadelă

(sau

pegrină)?

prodiornă?
propedulă?
pornă?

ratibidă?
riborastă?
saliă?
scordiă?
scită (ori

schită)?

schiore?
sebă?

sicupnoex?
simpeax (simplux)?
sipotă?
stirzolisă?
tulbilă?
tură?
tutastră?

zired?
zuosti (sau zuoster, zonuste)?
ori plante cu alte numiri asemănate acestora?

- Podbal, cucută, tătăişe, mohor, strigoaie, spînz (spînzul îl bagă în
ureche la porci ca să nu moară, tae în ureche şi ipune un fir, îl ţine cîtva
timp scurt (şi) p(înă)-1 scoate (î)napoi face gaură), turiţă - se face prin
griu şi se foloseşte cînd roiesc albinele, de freacă coşniţele cu ea cînd voiesc
a (le) prinde în coşniţă, - iarbă creaţă, coada şoricelului, mătrăguna - bea
naţia rachia de pe ea şi sunt în credinţă că nu-i prinde frigurile; la care o
bea aşa i se strimtă gitlejul de abia poate bea laptele şi tot pete negre vede
un timp oarecare; o folosesc pădurenii des contra morburilor, ei zic că-i
vindecătoare. ln vîrful Bihorului (munte) se află (i)arba amară, de mor caprele şi oile de ea şi se numeşte „dinţură". Iar iarba „homacu" e bună
pentru durere de ochi, e galbenă la floare şi e tare frumoasă. Despre mătră
gună se vorbeşte că o mai foloseşte naţia de învrăjbesc cu ea oamenii numai ace(e)a trebe luată în pele(a) goală din pădure şi dacă o aruncă între
oameni deloc se ceartă. Vitele nu o mîncă. Iarba tăieturei, iarba bubei, mă
sălariţa (p(en)tru măsele), iarba ta'lhamului (la tăietură), sclipeţul şi aceasta
e bună pentru tăietură şi cînd se turteşte, busuiocul cîmpului, iarba leuştean,
amiroasă a om mort, iarba lui Tachin, iarba ţiutoria:
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Hodolean şi rătăpască
Num(ai) badea să-mi trăiască.
Hodoleanu a înflorit,
Badea văd că n-a venit.
Rătăpasca s-a uscat,
Aşa văd că m-au lăsat.
Colecţ(iile) mele
Bubovnic se află mult la Poiana Neamţului, în locul numit Jomp.
37. Se găsesc prin ţinutul de acolo vase de pămînt nisipos, lucrate într-un mod
primitiv şi arse mai rău?
- ce formă au vasele aceste şi ce fel de figuri sau flori sunt pe ele?
(Referentul este 1·ugat să d~emm:ze aci forma şi figurile mai obişnuite).
- Tot la Jomp se află şi azi bucăţi de fedeauaă groasă cite de un lat
de palmă, cu figuri iacă aşa: (fi. 6). Olari sunt la Cărpinet, Leheceni, V(aşcou)
Selişte, Criştior şi unicul în Vaşcou. Fac oale, tigăi (crestole), fedeauă, vase
pentru flori, talgere, blide, (i)acă aşa: (fig. 7).
:38. Se

găsesc

lănci.

în

S-au
Se află

părţile

găsit
lănci

de acolo arme

şi

instrumente de

în buza Rînşorului, în Poiana
din coase şi săbii.

piatră?

Neamţului,

ceva pumnale

şi

şi instrumente de bronz (aramă mestecată cu zinc), anume: săbii, vîrfuri de lănci, pumnale, buzdugane, căme~i de zale, scuturi, coifuri, paturi de
arcuri, cuţite, securi, seceri, coase, ciocane, dalte, pisăloage, ferestee etc.?
- Se află multe instrumente de fer, lănci, săbii, pumnale, cuţite, suliţe,
dar spun bătrînii că sunt din 1848.
45. Se vorbeşte ceva că odată treceau pe acolo neguţători cu mărfuri încărcate
pe cămile?
- de unde veneau neguţătorii aceştia şi unde mergeau?
- Vorbesc de oameni uriţi, că ar fi umblat cu ceva mirătănii, buhăndeţă.
51. Se află cumva în ţinutul de acolo ridicături de pămînt numite movile, măguri sau gorgane?
.
- Se află movila numită la Măguriţă, la Pris-lop, Zimbru, Movih Gă
rescu, într-un vîrf de deal, Măgura de-a lungul drumului şi pe vîrful de..1lului, Măgura dealu-lui, Măgura de la faţă, Faţa lui Măgure, Vîrf, Feţe, Zimbru, Asanii, pe acolo iau poeţi pe sub munte, Blaga, Cicort, Vale(a) lui Strechioi

40. Arme

52. Cum sunt aşezate movilele aceste?
- în grupe?
- ori în .şir pe lingă drumuri şi la distanţe egale unele ide altele?
- Sunt în grupe ce merg de-a lungul drumului de ţară, în şir pe Jing,i
drum; către movile mai zic şi holumburi, cari despart hotarele deolaltă.
făcut şi pentru ce scop
anume?
- Spun că• s-au ingropat în ele oamenii pe cari i-a spînzurat în zilele de
reutate, precum şi :vitele cînd a fost ciumă - zic ei.

54. Ce spune ipoporuJI despre movilele aceste, cine le-a

55. Se vorbeşte ceva pe acolo, că în movilele aceste, în vechime, s-ar fi inmormintat oameni?
- Se vorbeşte, tchiar !ele aceea cind se fac holumburi intre hotare se dezbracă în pielea goală şi-l bate pe curu.
16 -
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57. Ce spuneau bătrinii, de unde se trage neamul nostru românesc?
- şi cine a adus pe Români în ţările a.ceste?

- Spun de Traian, de ţara „Talia", iar unii zic că a venit ldin ţara
mîntezului ".
58. Vorbeau ceva bătrînii, că strămoşii noştri înainte de a veni aici au locuit
mări, ori -lingă locuri nisilpoase"?
- Spun că au venit de Ungă mări.
5!J. Ce spuneau oamenii bătrîni, cum au ·venit strămoşii noştri aici?
- au venit ei ca ţărani ('Plugari)?
- ca militari (cătane)?
- ca păstori?
- ca băieşi?
- ca luntraşi, plutaşi, navigatori?
- ori ca neguţători?
- Au ~nit ca millitari şi băiaşi.
60. Ce se spune, pe ce 'drumuri au venit strămoşii noştri, cind au ldescăllecat
mai întii în ţara aceasta?
- Vorbesc de Istria.

,,Pă-

lingă

dînşii

62. Se vorbeşte ceva rpe acdlo de$pre un viteaz cu numele de Trăian, sau Troian?
- ,cu cine s-a bătut dînsul?
- şi unde era scaunul Domniei sale?
- Vorbesc "de Troianu.
63. Se află cumva pc aeolo vreun sat, vreun cătun ori loc, cu numele de Roma
ori Ruma.?
- Este un loc numit Românească la munte, unde vitele se ascunr.l de
viscole vara, sulb brazii ce'i gigantici.
66. Se aude pe acolo în gura pqporului euvîntul Râmlean?
- şi ce oameni se înţeleg ipe acdlo sub nu.mele 'ele Râmleni?
- Rîmleanu se aude, d{e) e(xemplu):

Măi

De

Române, tu Râmlene,
tu nu te teme.

străin

Colect(iile) mele
68. Ce spuneau bătrînii, cum s-a întemeiat satul, tîrgul sau oraşul de acolo?
- Spun că Vaşcoul l-ar fi întemeiat turci(i), făcind mari forării cari a(u)
şi sustat pînă acum de 120 de ani; a dat grozav (î)n~i pentru multele invenţiuni de fabrici, d(e) e(xemplu): plugurile de fer, ,coasele din fabrici etc. (<:are)
a{u) luat venitul.
Poiana Neamţului zic bătrînii că astfel s-au întemeiat, că din Ardeal
s-au perdut mai mulţi cai; aşa ei a pribegit pe munţi şi s-au urlat la Poiana
în hotar, unde i-au aflat; aici au aflat ei şi băi; atunci ei mergind acasă s-au
reîntors cu băieşi şi a(u) llucrat, căci ipe acea vreme se zi:ce că fie<:are se aşeza
unde voia; ei, nemţii, au fost 'băiaşi primii, Ide aceea o ,cheamă ,,Poian,a Neamţului" pînă azi.
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119. Ce obiceiuri erau pe acolo in vechime cin<! se întemeia undeva un sat nou?
- Era obiceiul să tragă o brazdă de o roată cit voia să facă satul, ca
acolo să nu vină ciuma.
pomeneşte ceva
brazdă de plug?

70. Se

în popor,

că

atunci se înconjura hotaru'! satului cu o

- Se spune că atunci încunjura cu 4 boi toţi negrii şi toţi oamenii ce sunt
de faţă trebe să fie în rpiele goală, ,apoi c'ind au ajuns boi(i) de unde au plecat
atunci ii omora şi-i îngropa, din care făceau o movilă iacă: (fig. 8). Unde a(u)
îngropat boi(i) pînă azi se numeşte „Ciumasca".
·
71. Se

vorbeşte

ceva in popor,

cunjurat cineva

de

ştiut

ţara

că

atunci, cînd au descălecat Românii aici, ar fi îno brazdă de plug?

aceasta cu

Pomenescu de plugul de aur a(l) lui Soloman, dar iar numai de auzit,
nu ştiu spune.

vorbeşte ceva in PQPor desjpre un plug de aur sau despre un plug de
aramd?
- ce brazde s-au tras cu jplugul acesta?
- şi unde se află ascuns 1Plugul acesta?
- Se vorbeşte că într-un deal s--ar fi îngropat un plug de aur unde se
zice în dosul lui „Măgure", acollo mer,g 'de se spală şi pînă azi la sărbători, din
izvoruJ ee curge din acel deal; oamenii B ţin de leac.

7'.2. Se

74. Se

povesteşte ceva în i!)qp()r, că odată s-ar
arătură şi de finaţe?
cum s-a făcut împărţea~a aceasta?
s-au tras cumva ll)ăminturile la sorţi?

fi

împărţit

intre oameni

pămîntu

rile de

-

- Se vorbeşte de o împărţea1ă cu „ruda", du.pă sortc. Pitic, un om în
satul Lunca, a măsurat la oameni pămîntul; îi zic pînă azi „ruda lui Pitic••.
vorbeşte pe acolo, în vremile vechi au avut toţi sătenii ,părţi asemenea
de mari din păminturile de arătură şi de fînaţe?

75. Ce se

76. Se

Unul mai mu1t, altul mai

vorbeşte

,ceva în popor,

Plătească stă,pînirei

-

şi

puţin,

că odată

,precum a(u) putut cuprinde.

oamenii 'din satele de acolo nu aveau

să

nici un fel de dare?

- Comuna Poiana se zice că '30 fl(orini) a solvit
era pus un om în sat cu încasarea.

toată

darea -

azi 5 OOO

78. In cite cîmpuri e î~ărţit hotarul satului de acolo?
- şi cum se numesc diferitele cîmpuri \:le arătură, ori părţi \:le hotare?
1. La Vaşcou c împărţit în „imaş" (izlaz, păşune de obşte), finaţe, prundare etc. Prundarul la Fîntîna Galbenă. la Fintîna Popii, la Costiţă, '1a Şuri,
la Robescu, la Brădişoru Jelnic, la valea Dimbu Conciului, in Seşu, la Valea
Hăneştilor, la Fîntîna la Costiţă, prundarul în Lupeasca, în Holde, bălţile în
Ogrăzi, la Racova, Dîmbull lui Chiriboc şi ,al Gherbăneştilor şi a(l) Cîrlăneş'.i
lor - aici se spune că ar fi avut turcii ceva castel, Lupeasca, in Şesu Brădi
şor, la Holumb, la Şuri; (tot în) Vaşcou: Hudubana, Glemee, Via Băltoiu, Că
prioriţa, Hirtoape(le) Lungi, Hîrtopu Lupului, Hirtopu lui Dănilă, Tău Ţapului,
Ogra!da lui „Bon'di ", La S(pînzurători, Dosul Pulăşeştrnor, Ograda Murgii, Mă
iuga Moţului, pe Calea Sînzei, Alunişu, ffirtQpu Fetelor;
2. La Bărăşti: Hăzescu, Peste Vale, 1a Dumbravă, pe Arsuri, în Zapode, pe Arzişte, pc Rovină, Boceasca, în Zăvoiu, Hitonic, Ponoraşu, Valea lui
16°
https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur, Barbu

244

Ştefănescu

16

Miclovese, Gruiu Jui Cube, la Furcituri, Valea Huhurezoaie(i), Cioroşiul cel
de Piatră;
3. Cîmpu (sat): So(ho)dol(ull) Mare, Chicera cu Corni, Chi<:era cu Vaci,
Hirtop, în Negaie, Dosul Mare, Crernenişu;
4. 1n satul Drăgăneşti: Ogradă, Grind, la Vatră, la Gondaşu, -la Şoricescu,
Rîtu'l Fleşcilor, Ritul Gligii, Ritul Găvreştilor, Ogrăzile Săleşbilor, Curătura,
Imaşu, Dimburelele, Hăbasca, Lunca, Mălăiştele, Ţarina
Roşie, Tarina cătă
A,pă, la Lutu, Ţioara, la Baltă, Hibeşti, Secărişte, Vale(,a) Popi(i), Groapa Popi(i),
Olejia (a preotuluO, Popesele, Pistringuş, Rende, Chighiuş, Păducei, Fîntîna Babuhd, Gitaşu, Leurdeasa (pădurea satului), la Hidede (higyegye), Halaştău, tot
tău este în groapa ace(e)a vara, iarna; produce num(ai) fin pentru cai;
5. Băleni (sat): Dudeasa, Fînaţă, Pendescu, Budurenească, Părinţişte, Ţa
rina de Izvor, Gheţariu, Şesu. Troaşu Soresc, In<lre(a)ască, lla Cruci, Tîrsătura,
Măcuicariu, Hancu, Rosteasca, Dumbrava, Proiceasca, Proca, Sălcuţele;
6. In Sălişte de Vaşcou: Ţarină, Tulcie(a)s-ca, Bursăşeasca, Baracu, Vale(a)
Ţarini(!), Opuşescu. Cîmpuri, Grind, Leurzele;
7. In Verzar (sat): Grind(Uil) Mic şi G(rin1dul) Mare, Ogrăzele, Urseasca,
Chicera, Dîmbul Chic1ău, Dealul Şucanu, BăUineasa, Gruiu Teiuluii;
8. In comuna Fînaţe: Valle(a) :lui Sinate, Coasta Pliscăilor, C(oasta) Boteştilor, C(oasta) TQP!iţa, V(alea) Maghii, V(alea) Ohişului, IzbucuJ, Urmatu,
Muncelu Dobrinu, Frunce1ele, Peştera Secături(i), Pr-islop, So(ho)dol(ul) Plopului, So(ho)dotl(Ul) ,lui Măgure, S(ohodolul) Gheţarului, So(ho)dol(ul) Rădăcinii,
Dîmbu Sgîrciului, De(a)luO) Bulzu1Jui, Pulibărările., Citera, Dealu cu Screadă,
Dî.mbul Finanţului, Groaipa la Buze, G r ~ la Bue, Cioreasca, Seciu, Lazu de
ogor, Lăzărişte, Poruţa, ,Dîmbu lui Iacob, Tîrsală, Ritul Postăreştilor, -Rîul Gaju,
(Dealul) Dumi(i), Dealul Veiului, Vale(a) Jelnică, V(alea) Chinoasă, V(alea)
Strîmturei, V(alea) Pismei, Dealu(!) Sec.
9. Priscior, Ghibarţu, Vă'lae, Dîmb(ull) Cerbullui, Piatra Cerbului, Piatra
Corbului, Dră-coiţa, Ciungu, Arsura, Tomnatic, - acestea cad sub poalele maiestosului munte Bihor, în Criştiorul 'ele Sus.
10. In Criştiorul de Jos: Va'lea Buturii, Preluca, V(alea) lui Naneşu,
V(alea) Arsurii, DLmb(ul) •lui Todoran, Dea[ul Rogozeului, Văile, Arsura e un
deal, Dealu(!) Murgului, Calea Popi(i), Dobrescu, Doleia, UiLmu, Prelucile, Bradu Mare, Calea Oloşilor, de la Poiana la Criştior, duce peste dealuri. In 3
locuri au fost ştea11'ltPuri, băi şi trei mori; acolo au ai1lat Groza G. ceva roată de
fer. Au aflat Ionuţ Bogdan o loitră de fer sălJ)'înd după buturi, sunt de atunci
51.5 de ani; Citera Ciorii, un dărab de loc se numeşte Tăciune; Leurze1ele, la
Hotar; la Preluicele este o piatră de se află urma de o potcoavă de picior de
om în piatră, se ve'de foarte bine şi azi;
11. 1n Poiana Neamţului sunt: unde se samănă ,cucuruzufl.: Lunca, Ripa,
Saniile, de griu: Rincurile, Vîlce!e, cu fînaţe: Faţa Crişului, Cură tura, Osoiu,
Strechioaie, Vale(a) Mare.
80. Drumurile hotarului de acolo se

-

încrucişează

cumva în mijlocul satului?

şi

în ce direcţiune merg?
spre răsărit-apus şi meazăzi-meaz."inoa,pte?
- Drept în 4 laturi, drept în mijlocul satului, în Poiana

iacă

aşa:

(fig. 9)
81. In ce

direcţiune

merg acolo holdele sau

pămînturile

de

arătură

cu ca,petetele

Oor?
dacă au una şi aceeaşi direcţiune în toate dmpuriile de arătură?
- după soare, de la răsărit-apus şi de la m(iază)zi (la) m(iază)-noapte;
merg d(e) e(xemp!u) ,de la Dîmburele, de la m(iază)noapte spre -m(iază)zi şi de
la răsărit spre apus; cele m(ai) multe pămînturi aşa merg; (la) .,Hibeşti" (loc)
merg iacă aşa 'în toate direcţiunile, unicul loc în tot cercull aşa: (fig. 10).

-
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,pămint i;e înţelege

acolo sub numele de

„moş" şi

de

,.bătrin"?

-

Muntele

Bătrîna.

33. Ce fel de pămtnturi se înţeleg acolo sub numirea de agru, curea, delniţă, desetină, falce, funie, holdă, izlaz, imaş, jirebie, lan, laz, loc bătrînesc, meşdină,
'l)ămint viran, obrejă, obraţe, ogor, pogon, ponor (ponoare), rozor, soarte,
sfoară?

- Lazuri(le) de sub dea-1 fac fin ,;i bucate: griu etc., hălci, dinuri, Gă
reseu, iarăşi un loc, dellniţa, ca o -,irincă - pămînt Jun.g, holda - ,pămint
·m(ai) mare, •mai ,îngust, - .talcea, holl:la, jirebie, meş,die, ogoru - care e arat
de două ori; meşdia desparte un 1Pămint de altul; jirebie un ;pămînt subţire
îngust şi fallce. Ponor, locul de Ja deal, la Că1lugări este Ponor, :ioc numit, rpe
<:alea ce duce la „Izbuc", la ,izvorull .cel periodic,, funie, obrejie. Agru - care
totdeauna ,se .Jucră, rcind cu griu, cind cu cucuruz etc., ii mai numesc şi ,prundaru. Lazu se numeşte şi (un) loc .care nu s-a arat niciodată. Lanu - il)ămînt
cu pi:pirig; ,,cordie" care desparte ll)ămintul unuia Ide a('!) altuia.
Ogor, d(e) e(xemplu): în anul acesta a fost pe el cucuruz, toamna e numit ogor de griu, ori ţelinile (finaţeile) arate vara (cosalauă!le) sînt numit(e)
ogor. Ponor, un loc mai sus, răzor şi rizor se numeşte locul dintre două pă
mînturi, iacă aşa: (fig. 11).
84.

. ...•.......
-

Codru de

ipămint

-

care e foarte ibun, negru

şi

fructifer, claJSa I.

85.

- Demult spun ,că s-au găsit, dar nime nu le-a gr,ijit; spune Izidor Strugariu că de la Sudrigiu (sat) a(u) dus turcii din(tr-)o vale o piatră şi (că)
ei a(u) venit dUJpă ea, este Ide atunci vreo 84 ani şi a(u) .plătit munt la oameni
pentru ea. Acolo se zice că (la) biserica de azi fundamentul ar fi fost capişte
Ila turci.
86. a. Ce fel de semne de hotare se nuttnesc pe acolo troieni?
b. Ce fel de obiceiuri are (pqp()rul pe acolo cîn'CI. se ,pun semne lele hotare?
- este ,cumva obiceiul să se facă atunci eeva ceremonii religioase şi dacă se
îngroapă ceva sub pietri ori sub movile?
- Obiceiuri au că fac astfel de troiene: (fig. 12) sau holumburi, (le} um•ple .cu pă.mint; în fund ;pun şi ipietri mari - apoi cînd e gata bate pe cur în
piele(a) goală de aducere aminte; mai pun şi cărbuni în pămînt.
87.

- Se af.lă, ceremonii ,nu .se fac, numai atita că păstorii se joacă în jurul
for cînd păşunează vite'le; ar-bori bătrini ,se află, singuri.
89. Se vorbeşte ,ceva pe acolo, ICă :in oraşul sau în ,satul din apr~iere să fi fost în
vechime vreo magazie de bucate .pentru cătane ori pentru cazuri de foamete?
- Se vorbeşte a fi fost in Beiuş, Vaşcou şi Băiţa, aceste sunt oraşe.
90. Se află pe acolo dealuri de vii şi cum se numesc dealurHe aceste?
- Se află un !Joc numit „La Viiuţă".
92. Se

află pe

Viţă

dealurile de acdlo vii părăsite ori viţe de vii sălbăticite?
Se află vii părăsite pe dealuri, numite vii sălbătice, multe
de vie sălbăticită se află pe dealuri în foarte multe locuri.

!15 •••

-

Pomet se

numeşte

locul cu pomi

1

sădiţi.
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96.

99.

Mere de mai multe soiuri.

Culltivă ţărancele
şi dacă ,poartă

-

-

române pe acolo vennH de ,mătase?
pe acolo haine cu borangic?
Pe fa noi nu cultivă, num(ai) jn părţile banatice

şi

Bucovina, pe aco,o

poartă şi veşminte aşa.

acolo vreun loc ori vreun sat numit: Almă, Almaş, Arva, Bistra,
Colun, Cu.hna, C'im,pu-1 RoonâniOor, Păşunile Românilor, Giula, Giuileşti,
Horezu, La Leu, La Vultur, La Capul Boului, Posa'dă, Râmeşti, Romani, Sti-

100. Se

află tpe

Bistriţa,

raşu?
şi

-

ce Sl)une poporul d~re locurile aceste?
- Se află .pe acolo vreun sat etc. Allmaşu în cottul Aradu'lui; Bistriţa (în)
Ardeal; Bistra este un 'loc la „Telecu", sat Ungă Beiuş, Giuleşte, o -parte de sat
la Sirbeşti, un sat ilingă V,aşcou, .pe un deal sub Blharea; Gyula (Bekcs megye); oameni numiţi Harje sunt; Rama este în cottul Aradului o comună despre care se a:ice că ,a 'fost toată de nemeş(i) şi azi sunt 'IlDbili foarte -mulţi în ea
şi români. La Vultur, in; dosul lui Gruiul Zări(i); La Valea Boului, la Moţi (la
Vidra sat).
101. Se află acolo vreun sat cu numirea de Şa.să ori Şază?
De exemţ>lu: Şaza Vin ţii, Şasa LUPŞii?
- şi ce înţelege poporul sub cu'Vintul $asă ori Şază?
- Lupoaia, o comună curat românească în cercul Ceica.
102. Ce

inţe"lege

poporul .-;u-b numirea de linie într-un sat oarecare?

- Se zice cătră î'!Tlipărţeala veche de pălmint linie. Şi azi cînd desparte
inginerul un hotar de altul, ori ipă'mintul .comunei de cel domnesc, taie linie.
Şi fraţii între sine tau linie (tau zic la noi în loc de tai).
103. Oe nume ori conume vechi romane sunt întrebuintate pe la ţăranii de acdlo?
D(e) e(xemplu): · IAncu, Priscu, Latinu, Terentie, ori alte nume şi conume romane?

- Gligor, Lupu-a, Samson (Sone), Ilie (Lie), Nico'lae (Culae, Miculae,
Cula. Culiţă, Lae, Laşu, Vae), Miroane, .Roane, Ioan (Neşu, Nicu, Niţu, Nutu,
Nyele), Nichifor (îl) fac Fore, Te<><lor .(Dore, Doliu, Todoraş-el, Todica), Alexan~ru (Sam:lru, San'clre, Şenldruţ), din Găvrilă (Haşeu, Vi:lă), Vasalie (Likă,
Tilică
;i Lie), Georgiu (Gheorghiţă, Ghiţă, Ghie, Gyurka, Gyur(cuţa), Traian
(Tanu, Troenu, Troian), Petru (Petruţ, Truşcă, Petriţa - trişor), Anca, Gafie
(Fie), Putu, Pufu, Păturnica, Rinde, Rădeşu, Broscoiu, Plaştin, G(h)erlan, Ghib,
Bodea, Baciu, Boce, Bocu, Bizu, Birde, Pîsaiu, Paie, Gaie, Ştefan - Fane Fănuţ Fana.
d.:r mai puţ:n cunoscute se află :pe la ţăranii de acolo?
- Constantinu (Costanu), Damian, Patruhanu (H3nu), Deliman, Nemoian, Ţigan, Foiteanu, Drăgan, Lupan, Epurean, Cioban, Bro~tean, Bogdan,
Traian, Boban. Topan.

101. Ce fel de nume sau conume persona~e terminate în anu -

105. Sau nume şi conume terminale în uşu D(e) e(xemplu): Llpăcluşu, Mărcuşu,
Flucuşu etc.?
- Mărcuşu, Domocoşu, Martinuşu, Floruş·J, Mesaroşiu (români), Alimpiu,
Petroina, Plaştin.
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106. Ori nume şi conume terminate în oniu? D(e) e(xemplu):
- Antoniu, Svetoniu, Martiniu, Morlan, lercan
107. Sau terminate în

ilă?

D(e) e(xemplu):
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Lăzăroniu,

Frăţilă, Stăni'lă, Vintilă

Petroniu?

etc.?

- Dănilă, Stăniilă, Samoi1ă, Petrilă, Paradilă, Bădilă. Banci1ă,
Trailă, Trilă, Zimbrilă, Chirilă, Boscorodilă, Pepilă, Mălăilă, Frăţilă,
Zăpăcilă, Bălăcilă, Vilă, Ghilă, Filă (femeiesc), Silă.

Gavrili'i,
Burila,

108. Se află cumva pe la ţăranii de aco1o numele ori cont1:mele următoare: Iulie,
Iunie, Antonie, Cesaru, (Ţesaru ori Ţisaru), Augustu (Augustinu), Octavianu,
Tiberie, Claudie, Neronu, V~sianu, Titu, Domiţianu, Traianu (Trăian ori Troianu), Marcu, Ulpie, Adrianu, Aurelie, Septimie, Severu, Deciu, Valerianu, Galienu, Va~erianu, Tacitu, Probu, Diocleţianu, Galerie, Licinie, Conistantinu (Constan1dinu), Costanu (Stanu), Costanciu (Stanciu), F"Javie, Iulian, Iovianu, Valentinianu, Valente, Graţianu, Teodosie, Arcadie, Onorie, Justinu, Justinianu, Costinu?
- sau in altă formă ,populară asemănată cu nume1e aceste?
- Julie, Iulian, Iusti-anu, Gusti, August, Tiberiu (Rie, Riu. scurtat), Titu,
Valentin (Valente, Tie, prescurtat), Adrianu, Prohabu, Stanciu, Iovan, Valente,
Severu, Graţianu, Marţianu, Iustin, Costinu (Tinu), Pllaştin, Gregoriu, Terenţiu,
Jgnaţiu, Gligor, Strugariu, Dolog, Dolga, Iovan (sunt multe familii în Băleni
(sat), de la Bala), Costina, la Hălma.giu sunt multe familii, Marişu, Hîr, Higiu,
Probaş, Pricoliciu, Svirn, Sbicu, Bărcane, Borşu, Nicula, Pasc, Petco, Poruţ,
Pungaş, Sumedran, Sîrm, Jolde, Fulea, Dodu, Dudu, Bociu, Baciu, Bortiş, Bu:~.
Bulz, Buziu, Buda.
109. Se a:l'llă cumva .pe la ţăranii ele acolo numele ori conumele următoare: Albanu
(Albeanu), Alemanu, A~anu, Asturu (Astureanu), Ara,pu, Breteanu, Bastamu,
Besu, Bastagă, Boranu, Cirm,pianu, Căla'breanu, Canpu, Contaru, Celtiberu, Catalonu, Comagenu, Cimbru, Dalmatu, Deceanu (Diceanu), Daia, Daza, Galu,
Grecu, Gotu, Gota, Guta, Guda, Goda, Goteanu (Godeanu), Gutinu (Godinu),
Frâncu, Igu:lu (lguru), Ji'pa, Lămăşanu, Lusitanu, Lucanu, Latu, Lateşu (Latişu),
Latinu, Mişanu, Milea, Milianu, Neamţu, Numidu, Onca, Osteanu, Pădeanu,
Fanonu, Partu, Perşu, Ponu, Puianu, Papirie, Ripeanu, Receanu, Romanu, Suru,
Spanu, Tăutu, Tungru, Troceanu, Truscu (Truşcă), Tirseanu, Tălianu, Ube:mu
(Obeanu), Umbreanu, Usonu (Osonu)?
- Albescu, Arapu, Bratu, Besu, Beşian, Borlan (profes(or) (la) Beiuşul.
Borha, familii într-un sat ningă Beiuş (Telleacu), Câmpianu, Câmpenianu, Nan,
Non, Cotor, Cel]), Galu, Grecu, Gutla, Guler, Frâncu, Jip, Lică, Hălmăgian, Lucan, Minişean, Mile, Jle, Miele, Milian, Neamţu, Enea, Pulana (bărbat), Roman,
în Călugări sunt foarte mulţi (Iustina, Savina, Todora, Dochia, femei), Gula,
llie, Manasie, Haralampie, Temipeleu, Zldrinca. Zabu, Ferdelişu, Moţ, Muţu,
Gîb, Culda, Pipa, Viju, Pinţa, Pîrţu, Păcală, Torincu, Tulvan, Dîrlea, Ispas,
Grasu, Duşe, Buşe, Găinuşe, Muşet, Cuş1nn, Chizu.
110. La ţărăncile române de acolo sunt cumva dbişnuite numele de: Marciana, Justina, Sofia, Sa vina, Todora, Dochia?
- Marta, Veronica, Zamfira, Veselina (Lina), Catiţa (Tiţa), Sofie (Fie),
Piştoloaie, Carolina, Dochia, Todora, Zina, Zeni, Hercilia, Ana, Puca, Ţînţioaie,
Anuţa, Nuţa, Barbura, Saveta (Veta), Floare (Florica, Dilinca), Tinca, Creaţa,
Sulbe, Raveca, Josana, Rafila (Fila), Saveta (Veta), Mag,dalena (Lina, Dalina),
Domnica, Mărişoa, Matroana, Amallia, Măriuca ('Clin Maria), Ştefania, Pa1a'dia,
Eufronica (Fona), Elena=Ileana, Lena, Anastasia, Anisia (Sia), Angelina (Lina),
Mina, Veica, Vuca (din Raveica).
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lll. Cum era obiceiul din vechime, cite conume purtau boierii, r<'lzeşii, moşnenii şi
nemeşii de acolo? (Să se dea exemple).
- In comuna Criştior (de la Crişu) sunt foarte mulţi numiţi Nemeşi, de
pe timpul cind au scos turcii din ţară, ,d(e) e(xemplu): Nemeş Luca etc.,
oameni cu stare bună, (acum) sunt lipsiţi de drepturile lor.
11:2. Cîte conume purtau vechii

clăcaşi şi

iobagi de acolo?

(Să

se dea cîteva exem-

ple).

- Le zicea iobagi, robotaşi, slujbaşi, dijmaşi (iară către păzitori le zice:
odoru, birău - cel mai mare, căprari, işpani . .;i cioşi (despre aceştia se zice
că pînă-i lumea nu erau sătui, le zi-ce nesătu1·aţi, lăcuste (iadul ,pe popor).
1·13. Ce fel de nume ori conume cu
ţăranii de acolo?

-

Păgîn,

formă

mai barbarei se

află întrebuinţate

pe la

Titanu, Harap, Capcînu.

află cumva în ţinutul de acolo vreun drum vechi părăsit, aşternut cu bolovani, cu table de piatră, cu pietriş mărunt, ori cu pămint ars şi cum se numeşte drumu~ acesta?
- Se află drum vechi numit Vailea Gruiu Zării, largă cam de 4 m, vine
ldin Ar'dealu. peste muntele Găina, e :presărat cu negru, cum ar fi piatra scoasă
arsă de la băi (cohuri).

114. Se

115. Cit este de larg drumul acesta?
- dacă este ceva mai ri'Ciicat peste .suprafaţa pămintului?
- şi dacă are şanţuri pe margini?
- Şanţuri are dar puţin vizibile, lărgime cam 4 metri.
şi prin ce comune trece?
Din AT'deal peste renumitul munte Găina şi urcă la Poiana
(comună care e.ste drept sub poalelle maiestosului Bihor).

116. De uncie vine drumul acesta

-

Neamţu1ui

află cumva în ţinutul de acolo vreun drum vechiu numitu: troianu, drum
împărătesc, drumul cătanelor, drumul păginilor, drumul de piatră, drumul uriaşilor, drumu1 împetrit, calea împetrită, calea al 1bă, drumul poştei, drumuii împărătesei Irina, drumul Lu.pianului, drumul lui Rujanu, Calea tătarilor, dru-

117. Se

mul saşilor, drumul hunilor, drumlll rusului, 'drumul leşului, drumu1 olacului,
drumu:! popilor, drumul marmurei, drumul sarei, dl"UITlul oaiei, calea celor frumoase, ca1darîm?
pe

Drumul Moţului, Drumul
la Hoanca Re, Drumul

delu(ţul)

Părăsit;
Urieşilor

la Bărăşti se
(la Poiana).

afllă

,calea ,,Popi·lor",

lHI. Pe ce fel de locuri sunt făcute drumuriJe aceste?
- pe şes?
- pe va1e?
- pe coastele ori pe muchia dealurlllor?
- şi dacă drumurile aceste merg în linie drea.;ită trecînd ,peste dealuri
marginea pră1 pastiilor, ori dacă înconjură cumva dealurile şi locurile
rele?
- Pe deal (printre hotarele (dintre) Bărăşti şi Verzar).

şi

pe
mai

ll!J. Ce spune poporu] despre drumurile aceste, cine le-a făcut şi pentru ce scop
anume?
- Nu ştiu despre ele nimic. num(ai) .atîta că a fost drumul ţă,:i(i).
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tăiatu

întreg în stincil

vie?

121. Se
-

află pe acolo vreun loc numit: La piatra
la piatra scrisă?

arsă?

-

ori „la piatra tăiată"?
şi dacă sunt acolo ceva urme de drum vechi?
- Pe virful muntelui Zănoaga (!pe virful Cucurbetei - munte) prin piatră e făcut drum(ul) în a'l cărui c~t este „Piatra arsd", a,poi este „Piatra
Crepată", la dealul Tisei.

123. Ce se spune, pe unlde era în vechime drumuii principal de trecere în ţările
vecine?
- Trece(au) în Ardeal pe drumul „Grăitoarei" (piatră) şi pe la Hîrtoape,
pe la Curbelit.
125. Se

află

pe acolo sate, dealuri, movile, cu numele de

Peşta vechiă,

-

Popină,

Popeni, Grajdiuri,

Dealul Cailor?

pentru ce poartă numele acesta?
se află acolo ceva urme de zidării vechi?
- Se află; la „Grajdiuri", este în hotarul comunei Cimp, la
scot piatră de fer.
şi dacă

băile

unde

126. Se află acdlo pe Jîngă drwmuri-le bătrine vreun stîlrp vechi de piatră?
- ce inscripţiune are?
- şi pentru ce a fost pus stilpul acolo?
- Se află nişte ziduri ,din cari azi (i)ese un izvor, Ia locul numit RoţiiuCamenişte se află cărămizi prin pămint şi azi, din piatră măcinată, în forma
asta: (Fig. 12)
află pe acolo vreun sat, în care sătenii nu
faţă de stăpînire, decît să păzească drumul

127. Se

-

Poiana a fost o astfel de

aveau în vechLme alte îndatoriri
cel mare de făcătorii de rele?

.graniţă şi Criştioru1,

137. Se află pe hotarul comunei de aco1o vreun loc numit: Ceta.te, Cetăţuie, Cete,
Cetate împll.rătească, Cetatea de pămint, Cetatea Latinilor, Cetatea Romanilor,
C-et.atea Dacilor, Cetatea Tătarilor, Cetatea Neamţului, Cetatea lui Trll.ian, Cetatea Marcului, Cetatea Fetei, Cetatea Bo1ovani, Costeiu, Costalu, Culă, Canaipu, Gradu, Gră{ieţu, Grădişte, PaLancă (Pălăncuţă), Palotă, Trohanu, Turnu,
Rotundă, Strajă, Cărăulă, Burgu?
- In comitalul Aradului se află în hotarul comunei „Răscirata" lingă un
bolovan mare - locului aceluia îi zic „Cetăţeaua"; Cetatea Fetei la Dezna
(coltul Aradu1ui), e într-un vîrf de deal.
151. Ce spune poporul, ce lucrări mari au mai făcut j:dovii aceştia?
- au făcut ei undeva vreun pod?
- au tăiat vreun munte?
- sau au strămutat ei cursull vreunei ape?
- Au strămutat albia apei turcii, Ia Poiana, de au minat lemne cu apa
prin alt loc, urmele se văd şi azi.
152. Se

află

Cetatea

-

cumva acolo ruinele vreunei

cetăţi

vechi cu numele de

Urieşilor?

La Dezna se

vorbeşte

de „Cetatea

Urieşilor".
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155. Se

află

află
Hodoş_

158. Se

22

pe acolo vreun ideal sau ruine vechi cu numele de Orlea, Orlat,

(Urlaţi), Urlui, Oroiu?
- şi ce înţelege poporu1

-

Ştefănescu

Orlaţi

sub numirile acestea?

Osoiu
acolo vreun lor, ori sat,

Flăminda.
Vărădie, Vedea,

cu numele: Boisce, Breaza, Celei,

r..........), Oar'da, Oralele, Prival, Tihu (Tiha),

Veza, Zaton?
- ce înţelege poporul sub numiri'le aceste?
- şi dacă se giisesc în locuri1e aceste ceva urme de
drumuri vechi?

cetăţi,

de

străji,

ori de

- O [Parte a Vaşcăului se numeşte Boiu (oamenilor de aceia parte le zic
boieni). Aici în oraşu1 Vaşcou este şi o aJPă numită Boiu, ce vine pe sub pă
mînt din hotarul comunei V(aşcou) Sohodol, din peştera de care am făcut
amintire mai sus. Această peşteră e afundă de nu se mai ştie(e) nimic de afunzimea ei; această apă vine pe su-b un deal grozav, cale de 2-3 ore, pînă
trece Ia Vaşcou. Vara e apa foarte rece (i}ar iarna e caldă to-::mai ca ciupa,
vara se află păstrăvi (]peşti) în ea, iarna pu.
Vorbesc bătrînii că oldată un domn ar fi slobozit pe gura peşterii de la
V(aşcou) Sohodol o gîscă şi o raţă; gîsca n-au mai ieşit la Vaşcou, iar raţa la
trei zile a (i}eşit pe sub deal la locul numit „Boiu".
Bărăşti (de la un _om cu numele Bara) are o şcoală gr(eco)-or(todoxă}
rom(ânească), cu Vaşcoul un preot şi un învăţător, dar doi primari şi în camera de administraţie sunt ,deosebite în cauze politice.
163. Se află acolo vreun loc numit O,-ăţii?
- şi ce se înţelege sub numirea aceasta?
- Sub cu'Vintul ,,Oraţii" se înţellege _ceva gratulaţiune şi o cin tare la
morţi, religioas.ll.
169. Din ce fel de metal sunt banii care se găsesc pe acolo risipiţi pe
pămîntului: ,de aur, de argint ori de aramă?
- ce fel de tipuri şi inscr~pţiuni au banii aceştia?
- şi ce spune poporul, de la ce oameni sunt banii care se ,găsesc
acolo?
- De argint, ara.mă.

suprafaţa

risipiţi

pe

170. Se afllă ,cineva în ţinutul de acolo, care să aibă colecţiuni mai mari de monete
vechi?
- La seminarul gr(eco)-cath(olic) din Beiuş, precum şi fa mine (V. Sal.a)
se află colecţiune de .bani vechi (numismatică), în măsură rmare în Beiuş; la
mine de argint: 1679, 1848. 17110, 1349, 166'7; ,{(le) aramă: 1707, 180!1, 1800, ,1807,
11:s1:2, 1m2, 185-I, 1&12, 1'816, 1182, 1160, 17so, J.780, .11721, 18612, 1858, 1764, rnn,
p-1(ai} 1 su11t it)a nu le pot descifra anul; pe unul aşa: (fig. 13), ~-i tuT.cesc?
171. Se vorbeşte -ceva, ,că în ţinutul de acolo să fi fost un1deva vreun sai sau oraş

pustiit?
eum s-a numit satul ori oraşul acesta?
şi cine l-a pustiit?
- Intr-un deal la Poiana ~e vorbeşte deS1pre ceva sat Chiujiu, ce s-ar fi
pustiit cu lotul.
-

172. Ce înţelege pe acolo poporul ,sub cuvintul de selişte?
- se înţelege -cumva sub numele acesta Iocu1 caisei cu
- ori locul un<le este aşezat satul astăzi?
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sau numai locu1 unde a fost odată satul bătrîn?
- Inţelege sub satul Să,lişte, zice că va fi rămas de I.a ruşi ori turci
(comună foarte veche) .
.173. Locul numit acolo ,,.selişte" unde se află? - pe şes, pe vale ori pe deal?
- Satul Sălişte de Vaşcou se află sub un deal, într-o surpăt.ură grozavă;
prin mij11ocul ei cură o vale ce iJwirte vreo 7 mori, are pomi, îndeosebi nuci
mulţi, iar Sălişte de Beiuş e pe un deal, dară în toată Ungaria nu este o comună să fie cu atit pomet ca acea Sălişte, chiar şi pe haturi în J"it (în ţa
rină) pe vîrf şi pe răzoare sunt pomi, trăiesc din pomărie oamenii; în Sălişte
de Beiuş o duc rău de apă, căci e departe de ei.
186. In cimitirele (sau ţintirimele) româneşti de· acolo se găsesc cumva astfel de
urne cu cenuşă?
sicriuri de piatră?
ori bani vechi din timpul romanilor aruncaţi în morminte?
- Prin cimitire se află cite un ban să«J,înd.
-

găsit undeva acolo prin pălmint ol'.ane sau tuburi de pămînt, tuburi de
plumb, sghiaburi de lemn ori canale de piatră, pentru adusul apei din o depăr

188. S-au

tare oare,::ue?
- Sg(h)iahuri este la Poiana de pe timpul turcilor, de a(u) mutat apa dintr-un loc în altui.
190. Se află cumva pe acolo vreun lor. anumit şghiabu?
- şi dacă s-au găsit pe acolo urme de vreun canal veehi?
- Sg(h)iaburi se mai zice cătră Jocul aredicat de pe cari cade apa în o
afunzime în formă de cataract.
191. Se vorbeşte ceva pe acdlo d~re cătănia din vremile vechi?
- ciţi ani trebuia in vechime să facă cineva slujba ostăşească?
- Despre cătănie se zice că un om (d)ln Poiana a cătânit 41 de ani;
cari a(u) fost cătane era(u) preferiţi oriunlde. Pe vremile acele umblau cu
-:hi,că şi durmia(u) doi într-un pat (şi) se peria(u) unul pe altul acea; 30--40 de
ani au servit. Unul cu numele Tina a servit 41.
197. Ce cintece sau zkători popoarele se află acolo despre Dunăre şi despre Ţari
gradu? D(e) e(xemplu):

Du-te copile mai tare
Că vine Dunărea mare, etc.
-

Cintece despre

Dunăre

este:

Frunză verde din cărare,
Du-te fetiţo mai tare,
Că vine Dunărea mare.
La să vie să mă miie,
Că m-au urît vecinile
Şi m-au îndrăgit străini~e.

a1ta:
Măriuţă de la Greci,
Adă luntre de mă treci.
Ai grijă să nu mă-(n)neci,
Că de mă v(e)i (in)neca,
Tu de mine samă-i da.
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alta:
Dunăre apuţă lină
Treci-mă-n ţară străină,
Da mă treci cu o grăbire,
Să nu mă ajungă o perire.

alta:
Frunză verde de bobău•
Sci-mă singur D(umne)zeu,
Că ce am .păcătuit eu;
Că poruncă mi s-a dat
Să trec Dunărea-nnotat,
Mai nainte de inserat.
•(ce-i ei nu ştiu ~une, eu

încă
Colecţ(iile)

nu ştiu ce-i)
mele

alta:
Dunăre apă sărată,
Să te văd trecut-odată,
Din această ţară-n altă.
Pune--aş verde jurămint
Că

pe aici nu m(ai) calc.

199. Se află în ţinutul de acolo vreun sat cu numirea de: Comeşti, Drămbari, Bu-

ciumi, Budumeni, Cătane, Călăraşi, Roşiori?
- şi ce spune poporu1 despre satele aceste?
- Se află lingă Orade un sat pur românesc, Buciumi, (apoi) Săucani,
Dumbrăvani, în cerc-ul Vaşcoului, Drăgăneşti Ungă Beiuş, Hîrseşti, Sedlşte, Totoreni - sat rămas de Ja tătari (Tatar talva), Că•căceni, Hotar, BăQeni (de la
Bala).
202. Pc acolo este obieeiul, ca ţăranii să imipărţea&că tim,pul nopţii dUIPă străji?
- şi cite străji sunt într-o noapte?
- Se vorbeşte de străji. d(e) e(xemplu): am venit in vreme ce străjile
vor fi fost schimbate - mi se pare cintatu~ cocoşi~or de o dată înţelege polporul sub acest cuvînt.
203. Ce fel de versuri ori cîntece

(Referentul este rugat

să

bătrine ostăşeşti

se aud pe acolo în gura poporului?

ne comunice astfell. de dntece, fie cit de scurte).

Pe marginea Dunării,
Merg voinici(i) cu caii,
Cai (i) sar şi tropotescu,
Fetele pling şi jelescu,
Pe bădiţii cu năframă,
Ce-i luă Neamţul cătană etc.
Colecţ(ille) mele
204. Cum se numesc pe sine oamenii din

ţinutul

de acolo?

- Vaşcohani, Cohani; către cei cc şed IJla dealuri zic: gugumani, guguleni, gudurani şi prostălăi, gaucani - in ciufală strigă după ei aşa.
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205. Ce num,n satirice întrebuinţează oamenii de acolo pentru locuitorii din ţinu
turile vecine? D(e) e(xeJl'ljplu): moţi, mocani, bufeni, frAtuţi, ţuţuenl sau altcwnva?
- Vidicani, fratuţi zk bănăţenii către ungureni, ,către noi adică, crişenl.

208. Sint cunoscute la pqporul de acolo numirile de: Ardeal, Ţara Românească,
Moklova, Bucovina, Ţara Ungurească, Banatu, Ţara Bulgărească, Ţara Sir'bească, Ţara Leşească, Ţara Rusească?
·
CUl1Il zic oamenii de acolo în vorbire: ne ducem în „Ardeal" ori ne ducem
,,peste munte"; ne ducean în „haia ţară"?
- Vorbesc de ţări, d(e) e(xemplu): de Ţara Pămintezului, Ţara Bureşului,
a Muscalului, Mol~a. Bucovina, Ţara Românească, Ţ(ara) Bu:Jgărească, Ţ(ara)
Sîrbească, nwnai de „Leşească" n-am auzit; zic: ne du-cern ([)n Ardeal, ori
,,trecem peste munte" ori „trec(em) dealul," graniţa.
Poporul zice:
d' Ardealul nost',
Bun colteiu de ţară a fost.

Săracu

Străine fie-ţi ruşine,
Că luaşi ce-i bun din

unii zic în loc de aceste
Străine
Că l-ai

şire aşa:

nu ţi-i ruşine
luat cu minciune.
Din colecţ(iî1e) lui V. Sala

217. Cum pronunţă poporull de acolo ,numele
D(e) e(xemplu):
-

Argeş ori Ardieş?
Rusava ori Orşova?
Sebeş ori Caransebeş?
Braşeu ori Braşov?
Abrud ori Avrud? Sau
Sibiu ori Sibiniu?
Aiud ori Aniudu?

218.

Zic:

mine.

Baiă

Braşeu, Ardeşu,

oraşelor

din aprQPiere?

de Abrud?

Abrud, Sibiu.

Sătenii

de acolo cînd vorbesc de oraşul din a.prqpiere, îi zic cumva pe nume,
d(e) e(xemplu): Cimpulung, Argeşu, Bucureşti, Haţeg, Bălgrad ori îi zic numai
~ l u „oraş"'! D(e) e(xem,plu): mă duc la oraş, vin de la oraş.
- Merg la oraş, merg la Cou (Vaşcou), Binşu (Beiuşu), Băiţa (Băiţa).

219. Cind se duc oamenii din satul de acolo la tirg în oraşul din apropiere ca să
vindă ori să cumpere, se duc ei în haine de sărbătoare?
- ori în haine de lucru, de toate zilele?
- La toate tîrgurile merg cu veşminte frumoase de sărbătoare îmbrăcaţi, periaţi, curăţaţi, ca la nuntă.
2120. In ce oraş sau cetate de acolo spune ll)oporul că ar fi fost în vechime scaunul
unei domnii oarecare?
- In Beiuş şi Vaşcou se vorbeşte de domnie, pe cînd lua dijma de la
.popor.
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2?..2. Se aude cumva pe acolo în gura pqporu~ui cuvîntul de pag ori pog
în loc de sat?
- Se zice în doină:

şi

de vicu

,.Citu-i lumea şi aist vidicu,
Nu-i ca mine de voinicu,
Eu nu zic, numai cam facu,
La străini nu ll-s pe placu.
Colecţ(iile) meil_e
în uşu? D(e) e(xemplu): Floruşu, Drăguşu?
In comitatul Aradu1ui este comunele: Sepreuşu, Chireluşu,
Beiuşu: Şincuiuşu, Iuanişu, Revetişu (Arad)

224. Ori cu

lingă

terminaţi unea

Ucurişu,

22'5. Sau cu terminaţiunea în inţi sau enţi? D(e) e(xem'Plu): Binţinţi, Mehedinţi,
Cernenţi

-

terminaţiunea

226. Sau cu

se azi.
227. Cu

etc.?

Covăsinti, Lalesinţi

în

aşu?

Miziaşu (şi Mizieşu)

D(e) e(xemplu): Almaşu, Silvaşu, Făgăraşu?
unfde s-a nkcut Miron Rom.anul, Arch(eiPisco)pul

terminaţi unea

-

în ipu? D(e) e(xem~lu): Asinipu.
Unip în Banat

228. Se află acolo vreun munte cu numirea de: Caucasu, Coghconu,
rilor, Bătrînul?
·
23.1. Ce

Muntele

înţelege

Munţii

Şi-

Bătrîna

pe acolo poporul sub numirile de Vîrtoape

- Vîrtoaipe se numesc grapile de su:b dealuri
smide am zis m(ai) sus.

şi

Smidd?

şi

de pe dealuri, despre

234 . . .

Du-te iute cu furca,
foc bătrina.

Că ţipă

(oare nu
235. Se
-

înţelege

muntele)?

află pe acolo băi vechi părăsite,
băi de aur?
băi de argint?
băl de aramă?
băi de fier?
şi cum se numesc băile aceste?

anume?

- Se află la Poiana Neamţului, lingă poalele Bihorului, toată comuna este
înconjurată în băi, în grqpi şi săipături din vechime (şcio1ne) cu numele de
băi la: Lunca, la Coaste, la Valea lui Stan, în Prosu, Suruncurele, Valea Striminoasă, la Petre Ţuţului, la Zimbru, IXmbul Şpanului, Coasta lui Bihari, in
Dîmbul Arsului, în Ghiuju1ui, în Valea Mare - şi azi lucră băieşii (aici), la
Tăuţi, Pestricuţu, în Lăzuţ, la Capu Rînsarului, în Dosul lui Stăneasă.
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236. S-au găsit cumva în băile de a-colo urme şi unelte vechi di,n cari să se poată
crede că băile acele au fost lucrate şi în vremea păgînească de demult? Anwne
dacă s-au găsit:
- stolne sau galerii vechi?
- şghiaburi vechi ,pentru scursul apei?
- păreţi de stinci pîrliţi de foc?
- -ciocane vechi?
- larnpe vechi de ipămînt?
- litere vechi să,pate în pereţii stîndlor şi .anume ce feU de litere?
- S-au găsit sfredele şi deşte precum şi lămipi; cleştele au avut forma
aşa: (fig. 14) dar oable de tot.
află pe acolo vreun loc ori sat numit:
Ru'dă, Rudăria, Scorobaiă, Certej, Fddină,
rătească?
- -ce înţe'lege pa,porul sub numirile aceste?

237. b. Se

-

Homor, Homorod, Baia

împă

şi da-că
aramă ori

se află în locurille aceste urme de băi vechi de aur, de argint, de
de fier?
- Este un deluţ numit la „Rudă", lingă băi.
241. Ce se vorbeşte, în ce oraş era în vechime „căonara" sau deregătoria cea mai
înaltă a bărăşagurilor de acolo?
-

2411. Ce se
-

vorbeşte că cămara băişagurilor să

Se

înţelege

Sub

Se

fostă

pe acolo sub numele de rudari, aurari,
se :Înţelege oamenii care lucră la băi.

în

Băiţă

Resbanya.

slătari şi băieşi?

băieşi

288. Se vorbeşte ceva pe acdlo despre
van?

-

fi

vorbeşte

des.pre Novac

nişte

şi

viteji cu nume1e de Novac

şi

Iorgo-

Iorgovan:

Iorgovane Constantin,
Nu te lăsa la pă~n.
290. Ce însemnare mai are cuvintul „no,·ac" în limba poporului de acolo?
- ,,Novacu", cmi întreg, mai mare ca alţii, ,,bulbuc" om.
rosteşte

-292. Cum

(tn caz

dacă

anume poporul numele rîurilor de acolo? D(e) e(xemplu):
Tiriorman sau Tiliorman?
Argeş sau Ardieş?
Cibinu sau Ţibinu?
AmPoi sau Ompoi?
un rîu pe acoio are două numiri poporale

să

se însemne amin-

douăl.

301. Ce

Crişllll

Negru, Valea

Galbenă,

Bistra,

Vălcele

înţelege

-

pe acolo poporul sub numirea de vad, brudă, brudină?
Va:du e locul} pe un'de trec oamenii (e apa m(ai) mică,

trecătoare).

304. Ce fel de riuri se numesc pe aco1o gîrle?
- şi ce deosebire este între gîrlă, rîu şi părău?
- Gîrla e
încetat.

:aipa

su1Pt un 'deal de nu

cură,

iar
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ogaş?

- ,,Ogaşu" se numeşte locull pe unde merg roatele una dll/Pă alta;
tura ce o fac roatele de na-inte şi merg ce1e dinapoi pe ele e ogaşu.
319. Se află pe acolo vreo apă curgătoare cu terminaţiunea în bach, boc sau
D(e) e(xeTQPlu): Beşimbach, Glimboc, Glimboacă?
320. Se
-

află
şi

cc
-

Se zice la apa mare

tăie
bocă?

stătătoare: Di1boacă şi Dilbină.

pe acolo vreun rîu cu numele de Bistra ori Bistriţa?
înţelege pe acalo poporul sub numirile aceste?

Bistra se

află

un rîu la satu'l „Telecu ", curge printre

323. Ce ~un bătrînii, ce fel de popoare sau limbi păgîne au
rile aceste şi au făcut rău românilor?
- Vorbesc de păgîni, căpcîni şi turci şi tătari.

călcat

două

dealuri.

în vechime

ţă.

:3:H. Se spune ceva pe acolo în p®or despre o pustiire mare şi' groaznică a ţarei,
anume, că odată satele şi oraşe1e de acolo să fi fost arse, dărimate şi asemă
nate cu pămîntul?
- Vorbesc că a(u) fost pustiite iji că tot focuri .s-ar fi văzut şi oameni(i)
a(u) fugit (mai mullte nu ştiu 51pune nimica, că ei numai atîta au auzi't vorbind).
32'5. Se vorbeşte ceva pe acolo că a fost odată împuţinarea lumei, incit de abia se
întîlnea om cu om?
- şi din ce pricină se împuţinase aşa de tare lumea?
- Se vorbeşte că au fost o bătaie mare, apoi o foame dUJpă bătaie şi
după foame a(u) perit oa.meni, de puteai umbla zille întregi ca să vezi om şi
se mînca unul ,pe altul de foame.
327. Cînd wniau ltmlbi păgîne în ţară, ce făceau oamenii de acolo, unde fugeau
dinşii cu familiile şi cu averile lor"!
- Fugeau în pălduri, prin peş'teri, de se ascunldeau.
329. Se vorbeşte ceva pe acolo că în vechime românii
anume ce fel de păgîni erau aceia?

-

Se

vorbeşte

de

păgîni

mult,

că

ce fel de

să

fi fost

pă,gini

supuşi păgîniaor şi

au fost nu

ştiu

spune.

3:JO. Se vorbeşte ceva în popor că ddată să fi stăipînit nemţii ţinutull de aco1o?

-

Poiana

Neamţului

e de ei

edificată,

spun

bătrinii că

ei au

stăpinit-o.

331. Ce fel de nemţi erau aceia?
- creştini sau păgîni?
- aveau ei cetăţi?
- unde era scaunul domniei lor?
- cum trăiau?
- şi ce s-a înti~la't cu ei?
-

Băieşi

3'32. Se aillă cumva pe acolo vreun sat ori loc numit: Craiu?
tele Craiului? Piatra Craiului ? Fîritî-na Crăiesei?
- şi pentru ce se numesc aşa?

-

Crăiţă? Crăieşti?

Mun-

In Ardeal este Fîntina Crăiesei, în munte şi Piatra Crăiasa şi Piatra

Brăiasa.
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Ne'Illţi? Toteşti?

Tăuţi? Goteşti? Goclineşti?

-

Tăuţi, Drăuţi,

sunt in

colţul

Aradului

:136. Ce cuvinte nemţeşti se află în limba ţărani!lor români de acolo?
- Folosesc în loc de aldevărat riclttig, handsfut=huntfut zic; cind
cărţi folosesc tot vorbe nemţeşti: lanf, trop, blind, vizi ele.
337.

Intrebuinţează

pe acolo poporul cuvintele de: ariman, ghiaur, gai,
scabiu'!
ce însemnare au?
- Şală - năframă - cirpă:
Inşală iute bade calul
De voieşti să scapi cu capu'1 etc.
339. Nume ori con urne terminate în riche? D(e) e(xemplu): Vetriche €te.?
- Patriche, Urechie

joacă

sală

sau

şală,
- şi

340. Nume ori conume terminate în bur? D(e) e(xe!Tl(plu): Brandibur etc.
- Taşabur, Bucur, Vultur.
341. Nume ori conume terminale în fred sau frid? D(e) e(xemplu): Amalfrid etc.
- Alfredu
342. Ori terminate în mii"? D(e) e(xemplu): Stanimir, Tatomir etc.
- Agmir
343. Nume ori comune te1minate în mund sau mut? D(e) e(xemplu): Torismund sau
Torismut.
- Sigismund, Colomanu, Solomon, Simeon
345. Nume ori conume cari se rostesc de pqpor cu H la început? D(e) e(xemplul:
Hampu, Hoarst, Haneş, Henţ etc.
- Hatzegu, Horju, Hoţu, Haşeu, Herle, Herede, Heride1e, Hirbei, Herbai,
Hane, Hangaciu, Hodoşu, Hossu, Hijiu, Hule, Hinz, Hil_p, Han-cu, Hăncuţ,
Haneşu şi Hinişu (în comuna Brlheni m(ai) tot satul sunt Hanişu şi Hatzegu),
Hirina.
cumva la ţăranii de acolo nume ori conume de Varvar şi Duşman?
Vîrvoara, Vrăşmaşu (sate sunt: Verzari inf(erior), (superior) şi (mediu),
supt păduri; nu s-o fi făcut din Varvari cumva?!)

346. Se

află

-

351. Se povesteşte ceva pe acolo despre nişte crai cu numele de: Alila (Aţel, Eţel
sau Heţel)? Alarichu? Bălan?
- De Atila şi de Halar~ vorbesc, dar zic către un joc ce se face din
partea pruncilor de ţigan „halarip~: se întoarce de-a roata in miini, cu p:cioarele-n sus - apoi se izbeşte de vatră, scuilpeşle în lături şi descîntă în
mod trivial (;pentru pîine şi tutun).
354. Ce vorbesc românii de$re oamenii cari locuiesc pe pustele ţării ungureşti?
- despre oamenii cari locuiesc în munţii de mi-azănoaipte ai Ungariei?
- şi des-pre oamenii cari locuiesc dincolo de Nistru?
- Vorbesc românii cind înfruntă pe cutare om: aşa eşti şi faci ca un
beteor (bety6r) de pe pustele ungureşti.
17 -

Blharea

1882

https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur, Barbu

258

Ştefănescu

30

află acolo în Jimba poporului cuvintele stravă şi cam?
şi ce însemnare au?
- Cuvin'tul camu se foloseşte foarte mult, d(e) e(xemplu): eu frate
„camu" judec că nu-i a bună pira şi sfada dirutre noi; sau: - place-ţi imălaiul
frate? - .,cam aşa"
Stravă nu se folo.seşte, numai stavă (herge'lie de cai), stirv (putreziune sau

355. Se
-

putrejiune, putoare).
358. Se vorbeşte ceva. că în vechime oamenii din unele sate de pe acolo să fi
purtat haine vinete (albastre ori moholite)?
- 1n cercul Vaşcou a(u) purtat peptare vinete cu bumbi femeile, pînă
prin anii 1862, ba chiar şi bărbaţi(i); se află peptare vinete în t.oate comunele
din cerc şi azi.
359. In ce sat anume pe acolo se găsesc oameni mai rdu îmbrăcaţi,
ticiţi, murdari şi cerşetori?
- In Brădet, Chişcău, Cimp, Briheni, Călugări, Lehcceni.
361. Ce satire sau cuvinte de batjocură are poporul de acolo d~re
pre slavi (slovaci, ruteni, poloni, ruşi etc.)?
- Cătră nemţi - cotoflenţi, şvabi; despre unguri:

zdreţeroşi,

pe-

1iemţi şi

des-

yngur, ~ungu_r.. n:ut:a1:1toc,

• • • • • • • • •
• • • •

•

• •

•

•

•

• • • •

•

• • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

• ••

362. Ce înţelege pqporul pe aco,u .- uv <.-uvinte1e de: tîrg, tirg de ţară, bulciu (bileiu) şi iarmaroc?
- Tîrg: în Vaşcou sunt în tot anul 6 tirguri mari, de ţară, iar de săptă
mînă care cade totdeauna stmbăta; tirg se chiamă cind unul vinde şi altul
cumpdră. Jn Hălmagiu zic către tirgul mare „bulciu", iar către tirgul de săp
tămînă „mărturie".

363. In ce zi anume se face tîrgul de săptămînă în oraşul sau în comunele de
acolo?
- In Beiuş se fac 4 tîrguri mari şi anume: Tîrgul de Broaşte, în luna
1ui Faur, tîrguJ de Sîngeorgiu, în 5 mai, Tîrgul de Sînt Ilie, în 1 august şi
tîrgul de Simedru (S. Dimitrie) :n 7 noemvre, după ca!end(arul) nou.
In Vaşcou (sînt) 6 tîrguri mari: In sălptămina 1 în Mărţişor, 1 să.':)tămînă
în mai, în 1 săcptămină în iulie şi în 1 sărptămină în septembrie, 1 săjptămînă
noemvrie şi în săptă·mina ianuarie. Afară de acea (este) tîrg de săiPtămînă în
toată sîmbăta în Vaşcou.
Jn Tinca (un orăşel) se fac luni, în Orade luni şi marţi, în Arad vineri, în Hălmagiu sîmbăta, în Băiţa dumineca; tirgu! de săcptămîna în Beiuş
e joia .
. 367. Descpre ce fel de împdraţi
- De la Constantin

şi împărătese
şi

Elena

că

vorbesc ţăranii de a•:olo?
a(u) fost vrăşmaşi Ia păgîni.
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vorbeşte poporul pe acolo?
- De!.pre Gruia lui Novac, Marcu Vfteazul
Frumos,

259

312. Despre ce viteji mari

şi

d~re Iorgovan

şi

Făt

zice:
Cîţi feciori-s pe sub deal,
Ca şi Mar-cu n-are cal;
Iar ciţi sunt pe la cetate,
Nu-s de laţi ca Marcu-n s,pate.

375. Se vorbeşte ceva pe acolo de5!J)re nişte viteji cu numele de: Buhă? Găină?
Velisarie? Buzea? Vitalian? Baba? Ascan? Aigan? Suta? Sunucă? Bărbat?
Gruia? Corbea?
- ori deS'l)re a1ti viteji oarecari?
- Este un pădurariu lingă Beiuş in satul Remete şi-1 chiarnă Şuta da nu
Suta; vorbesc de lotrul Corbea (... ):
Corbea ~ şi dlluleşte
de bani nu-ş(i) bănuieşte.
Pintea strigă neîncetat:
Corbe, Corbe-ţi faci de cap.
Colecţ(iile) mele.

Şi

A.pui vorbesc de Gruia lui Novac, Luiclae, Tunsul!.
bătrînii că
înţelegau bătrinii

în vechime românii era sc~i la două porţi mari?
sub numirea de Poartă mare?
- Vorbc6c la nunţi o oraţie tot ou portari (oolect(iile) 1u1 Miron Pompiliu, prof(esor) în Iassy). Cintecul Neveste&cu se află în foaia Familia din 1867.
Cîntecul Lacăţii, o colecţiune a mea de 6 coli, predate spre publicare fostului
redactor all Foişoarei, Gr. Sima lui Ioan din Abrud (...)

376. Vorbesc ceva

-

şi

ce

află pe acolo vreun sat în care oamenii să vorbească
bită de cum o vorbesc alţi români!
- şi prin ce anume se deosebeşte limba lor de limba
cută?

3TI. Se

o

limbă

mai deose-

românească

cunos-

- Jn toate cercurile sunt vorbele respectvve, pronunţarea deosebită, d(e)
e(xernplu): lîn-gă Bei/Uş zic feru, la Vaşcou (Cou) zic şeru, veru (!Porcu) heru,
vina - hina şi în loc de du-te zic vă, în loc de acolo, aoaci.
a:fllă pe acdlo vreun sat în care oamenii să vorbească o limibă şişcă.vită,
anume:
Cu ţe şi cu ţi în loc de ce şi ci? D(e) e(xemiplu): fer în loc de cer, ţinţi
în loc de cinci
Cu s în loc de ş? D(e) e(xemplu): sasă în loc de şasă
septe în loc de şepte
seauă în loc de şeauă
Cu z în loc de j? D(e) e(xemfPlu): zoc în loc de joc
zos în loc de jos
- şi cum se numeşte lim'ba a-ceasta şişcă vită?

378. Se

-

In

părţile

Hălmagiului

zic în loc de cinci -

vină.
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pe a-colo p<J1POrul cu r în loc de n, dnd consonanta aceasta din urmă
în ,re două vocale? D(e) e(xemplu): pire în loc de pîne
irimă în loc de inimă
lură în loc de lună
- ori dacă se află pe acolo la cineva vreo oarte veche scrisă cu mina, în cari
unele cuvinte să fie scrise cu r în loc de n?
Vorbeşte

se

află

-

Zic irim,i în loc de

inimă şi:

Săracă

dirima mea
prins-a mă dure.
Cum n-am cuţit să te tai,
Să văd ce durere ai.
Iară

apoi:
Dirima mea cea stricată
Mai tomneşte~o doamne odată,
Să nu fiu tot supărată.
şi:

Dirima mea îi ca tya
Că m-au lăsat nevasta.
Dirima me-i ca focu,
Că m-au lăsat norocu.
Dirima mea îi ca para,
Că o mîn-că nietiuniala.
380. Cum rostesc

ţăranii

pe acolo cuvintele următoare:
călcîniu ori călcîiu?
dntdniu ori ântâiu?
cuniu ori cuiu?
vinie ori vie?
puni (2 pers. sing., pres. ind.)
ţini

- Rostesc ţăranii:
zic „pui pe caru sacii".
381. Cum

vorbeşte

(2

ori pui?

pers. sing., pres. ind.) ori

călchiu,

ţii?

ântiu, cuiu; în loc de „puni sacii pe caru"

poporul pe acolo silabele che

şi

chi? De exemplu în cuvintele

următoare:

ureche, uretie ori urece?
genunche, genuntie ori genunce?
ochi, otf ori oei?

- Zic în părţile Aciuei, în fostul comitat Zarand: urece, crăstăvece,
genunce, aci:
Mindră

cu oei mnerăi,
Tu cu minciuni că mă ţii,
Văd că la noi nu mai hii (in loc de vii).
Hină mîndră mai degrabă,
Că de nu mă bagi în boală.
Boala pentru nana-i rea,
O ştie toată lumea.
382. Vorbeşte pe undeva poporul cu el în loc de eh?
D(e) e(xemplu) zice pe undeva:
,
ureclie în loc de ureche?
clem în loc de chem?
- Nu cu ci în loc de eh.
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383. In cc sat ori ţinut rostesc pe ce şi pe ci într-o formă sibilatii cam ca şe şi şi?
D(e) e(xemplu): şeriu în loc de ceriu?
şinşi în loc de cinci?
- Tot în părţile fostului (comitat) Zarand zic, pe la Groşi, Băneşti, Rîş
culiţa, in loc de ceriu-_şcriu, în loc de cinci-şinşi.
384. In ce ţinut silaba bi se pronunţă ghi?
D(e) e(xemph.:): ghine în Joc de bine?

împodoghi in loc de t:mpodobi?
corghi în loc de corbi?
- In loc de bine zic pe acolo, în părţile Hălmagiului, ghine sau în loc
de „vine Nicolae" zic ,.!-/hinc Nicolae-:
Ghină, ghină mai
Că ne ducem la

385. Poporul

-

cu paşi.
ort~i, în loc de ortaci

schimbă cumva
vorbeşte

anume cutn

(soţi,

tovarăşi)

pe acolo pe f ân h înainte de i ,sau e muiat?
poporul pe acolo cuvintele următoare:
să fie sau să· hie?
fiară

sau

hiară?

fierbi~te sau hierbinte?
părţile Vaşcoului schimbă în ioarte multe cuvinte, dar în părţile
nu, ti incă. beiuşenii rid de cohani cind vorbesc. Vezi 381. La Cou
(se) zice: hin în loc de vin, hinaris in loc de vinars (răchie):

-

ln

Beiuşului

Hin, hlnars îmi place mie,
A be cu om de omenie;
Hinu-i bun, hinarsu-mi place,
Ele mă bagă-n păcate.

Jn loc de fie zic hje, şie (şie cum o şi), fiară - hiară, fierbinte - ş,erbintc şi
herbinte nu hierbii:tte, in Joc de vespe zic hespe, vezure - hezure, este heste, beşit-o - eşit~o; tntr-·o colindă se zice:
Heşit-o doamne heşitu
Vînători de-a lui Crăciun etc.
Colecţ(iile) mele

In loc de femeie zic ,,beie":
,,Heie, beie, draga mea,
Tu iară apuci a bea,
Be-ţi-ai oei şi capul,
Doară te-a lua dracul.
In loc de vulpe în părţile Beiuşului ii zic hulpe.
386. Cum zice poporul pe acolo:
pele, chiele ori pşele?
piatră, chiatră ori pşatră?
pită, chită ori pşită?
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In Zarand zic:
Şpelea• ta încă nu-i mîndră,
arată că-şi bătrină.
•şpele piele, şcşele - piele;

Te
Zic

chialră

în ambele cercuri:

Beiuş, Vaşcău,

la

Hălmagiu

zic

şi ceatră:

şi

Beiuşu(lui),

Chiatră, chiatră

de-ai crăpa,
Să pot trece la mama,
Să-mi mai stîmpăr dirima.
In loc de p(i)ele zic ptiele (ptyele) în părţile
Zărand şpele; pila pşila, în Zarand:

Vaşcoului

(în)

De cînd eu m-am măritat,
cu lacrimi am mîncat.

Pşită

Lacrimi cu pşită am mincat.
ori:
387. Pe unde, poporul în unele cazuri, moaie pe jumătate în vorbire consonantele
d, g, n şi t? zidnd:
die în loc de de
nienie în loc de nene
punie în loc de pune
tietie în loc de tete
toatie în loc de toate
-

Pre la noi se

foloseşte

punie în loc de pune. D(e) e(xemplu):

Punie mamă pînza-n şură,
Cîţi vor trece să-mi dea gură
Şi o pune la pîrleaz,
Ca să n-am pic de răgaz.
Punie nană barsonul tău,
Punie-1 pod peste Holod,
Să mă gui (sui) cu porcii în codru,
Să mince ghinde şi fagu,
Să văd pe cine mi(i) dragu ek
388. Cum

rosteşte

poporul pe acolo cuvintele următoare:
viaţă ori ;iaţă, iiaţă sau ghiaţă?
vită ori ;ită, iită sau ghită?
viţel ori ;iţel, ii ţel sau ghiţel?
vin ori ;in, iinu sau ghin?

- In părţile Hălmagiului în loc de
în loc de vite jite:

viaţă

zic

jiaţă,

Sciu că dracu• va mina,
Boi şi vaci câtă Giula,
Că nici tata n-a minat,
Nici o jită (vită) la Arad.
• (şi truda se zice)
viţelu-hi\cl,

vin-ghin:
Ghină nană, ghină

Că

mi-i dorul

fără

tare,
stare etc.

https://biblioteca-digitala.ro

în loc de

viţă

-

jiţă,

35

Viorel Faur, Barbu

Ştefănescu

263

389. Cum zice poporul pe acolo:
vulpe ori hulpe?
volbură
vuieşte

ori holbură?
ori huieşte?

Cind e ploaie cu holbură
Atuncea caii se fură,
Iar cind ploaie şi suflă vînt,
Atuncea caii se vînd.
Huieşte nană şi custă,
Că nici dracu nu te mustră.
(Iacă

în loc ele

vuieşte

-

huiC'şte)

Hui, hui prin spăhui,
Ca să strîngem la surcele,
Să prăjim popa pe şele.
390. Se află pe acolo vreun sat în care oamenii să vorbească mai mult cu a în luc:

de ă?
De exemplu: ba ta tura în loc de bătătură
legătura în loc de legătură
- Pe deal pe la batatura Vine Ana-mi cere gură.

(în loc de

bătAturA)

Zic femeile batatura ruptură <:ind coasă veşminte cu aţă răsucitii; d(e)
e(xemplu) partea inferioară a izmenelor c batatura şi pe umăr ciur cu batatura:
Na izmene cu batatură,
dai un pic de gură.

Dacă-mi

vorbeşte poporul pe acolo, mai mult cu perfectul simplu ori cu perfectul
compus?
D(e) e(xemplu): lucrai ori am lucrat?
arai ori am arat?
semănai ori am semănat?
secerai ori am secerat?

391. Cum

-

Vorbeşte

cu perfectul simplu

şi

cu cel compus:

lucrai ori am lucrat,
mincai ori am mincat etc.
săpai ori am săpat le foloseşte

aşa.

vorbeşte

pe acolo cu tu in loc de domnia ta, ori cu voi in loc de
chiar cind vorbitorul se adresează către o singură persoană?
- ln părţile Beiuşului zic „tu" in loc de d(um)neata, iar ~n pirţile Vaş
coului d(wnnea)ta. ·

392. ln ce sate se

domnia

voastră,

şi forme vechi mai puţin cunoscute in alte părţi întrebuinţează poporul pe acolo?
- lntrebuinţează hin în loc Ide vinu, hiu in loc de viu sau vin, în loc de
du-te, vă. ln părţile BeiWjului zic către boul din breazdă (dreapta): ha Bimboc,
ha Rende, ha Pirocu, iar la cel din stînga (din om): cia Daru, cia Semec; vaşco-

393. Ce cuvinte
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hanii mină pe boi: hais Lomba, cca Bide (Bigye); hiilmăgianul zice: hais Piroc,
hua cea Semec hua.
394. Se aude pe acolo în limba poporului cuvintul
- şi ce înseamnă oare?
-

rigă?

In limba poporului se zice păpărugă cind nu ploaie, de-i secetă, atunci
o fată ori pruncu cu frunziş şi merg pe stradă cin tind:

îmbracă

Ploaie, doamne ploaie,
Ca şi din ciurel,
Ca şi din ciubăr,
Ploiţă curată,

De la domnul
Mai este oameni cu conumele „Riga" în
395. Ce versuri,

rugăciuni,

ori cuvinte

dată.
Călugări.

neînţelese

rostesc copii pe acolo icind se

joacă?

- Jocuri sunt: Sfîrîitoare, Morisce, De-a lanţul, De-a ascunsul sau de-a
cucul, De-a gîsca, Tupitu, De-a ascunsul, De-a inelul, .De-a. fuga, De-a popinteiul, Prăştietoarea, Morişca, Puşca de apă (din cucută), Jocul de-a porumbeii,
.Jocul de-a bisericuţa, De-a baba oarba, Jocul în nuci, De mijit, De-a .puric·ele, De-a ]opta, De-a butura, Dea cătanele, De-a miţa oarbă, De-a lupu cu oaia,
De-a crastaveţi(i) De-a baba cu puii, De-a fril(e raţa, De-a piua, De-a hulpea
(vulpea), De-a minca carne din frigare, De-a (i)epurele, De-a lotrii şi jendarii,
De-a fura clisa din cămară, De-a cîrnaţu, De-a suge vi1elul la vacă, Vine hu1pea, De-a fîntîna, De-a cloşca, De-a şerpele, De-a hespii (v), De-a talgerile,
Duc foc, cari vedeţi nu spuneţi, De-a lupul cu heru, De-a sta lin creştet, De-a
şerpii cind fac mărgele, De-a pişcă beciu, adă beciu, De-a ulioara, De-a dnepa, De-a petricelele, De-a strugurii, De-a oluţu, De-a bănuţu, De-a juca
ursul, De-a • puşca ursul, Czinczili bambolo (ungurescu)?, De-a .tirşu, De-a
birăul. De-a parul, De-a paiele, De-a întorsul peste cap, De-a Vint Ioan de
clupă deal, De-a baba ludă, Trecu cioara p-ingă cafă, De-a roata, De-a svirli cu
bitele pe sus, De-a băga pita-n cuptor, Trecu uliu p-ingă casă, '.De~a ţigan~l
spînz11rat. DP-a buha flocăită. Dihorul pe!stc şură, De-a tavla, Harapu trecu
p-îngă casă, De-a măgariul, De-a berbecele, De-a oaia, De-a broasca, De-a ţi
nerea pruncuţului în braţe, De-a cocărluţa, De-a burdare carul, Lupul la capre,
De-a piţigaie gae, De-a cocărluţa se ţine de caru, Hai la noi, De-a cănuţu,
De-a zdrinca, De-a miţa cu şoarecele, De-a cotopiţa, De-a cerbul, De-a sacul
fundat, De-a varul a stinge, Cocoşul culcat în vîrful şurei, Cocoşii cind se bă
teau, toţi cu toţi se f!ecăiau, De-a ochii beliţi gura căc;cată. De-a napu fript
în tigaie, De-a prisnelu, Fuge lupul după vacă, Mieluşeii plîng după mamele
lor, De-a sporul, De-a hîburelele, De-a păscărelele, De-a grapa, De-a grădiniţa,
· De-a pogăcelele, De-a păunu, De-a patu1, De-a gezeşu, (trenu), De-a virşa,
De-a stirpi iruga, De-a pupăza, De-a ieguţa, De-a uşa, De-a oblocu (fereastra),
De.a fluturu, De-a soba, De-a biserica, De-a coliba, .De-a hizna, De-a gră
măduţa, De-a căprioara, De-a turca, De-a orbeţi(i), De-a podu, De-a nunta,
De-a guda cu cinele. Jocuri copilăreşti sînt nenumărate. Acum de pofteşti descrierea lor şi acea o pot face cu toată plăcerea.
Vaşcou, 1894, ianuariu 23, s.n.

Vasiliu Sala.
învăţătOT
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UN DOCUMENT IMPORTANT SUR LES REALITES
ETHNO-FOLKLOKIQUES DE BIHOR A LA FIN DU XIXe SIE:CLE

Resume

Ce travail met dans le circuit scientifique 1es reponses de Vasile Sala, folkloriste renomme de Vaşcău, au questionnaire de Nicolae Densu~ianu de 1893, questionnaire qui, applique dans plusieurs zones du pays voulait offrir a la fin une
image d'ensemble sur 13 mythologie roumaine.
Les informations Iournies sont des references aux rea1ites presentes ou passes, gardees dans la mcmoire collective, des domaines de l"histoire locale (donnees
sur l'histoire economique, sociale, militaire), de la culture materie1le et spirituellP.
des habitants de deux zones ethnographiques: Beiuş (surtout la sous-zone de
Vaşcău) et Zărand (surtout la sous-zone Hălmagiu), la toponimie et l'onomastique.
de la zone mentionnee.
Nombre des donnees mises â la disposition des chercheurs des domaines mentionnes sont confirmees par ies recherches effectuees jusqu'a present, d'autre sont
inedites.
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SANCŢIONAREA

MORAVURILOR SOCIALE
1N COLECŢIA DE CHIUITURI ŞI STRIGATURI
A LUI VASILE SALA
IOSIF GUI

Chiuitul, ca „o glumă pusa 1n versuri, un joc de spirit, un compliment galant, ori o scinteie satirică", după definiţia dată de Ion Slavici,
ocupă un loc important şi în colecţia folclorică a ilustrului dascăl bihorean Vasile Sala.
Această „satiră scurtă, tăioasă, adînc pătrunzătoare"1, născută în
timpul „danţului", în stare a prinde momentul potrivit este improvizat
fulgerător şi surprinde cele mai variate comportamente sociale.
Deosebite ca structură, strigăturile sînt puse în legătură cu locul şi
scopul urmărit, de comandă satirică şi lirică, dar pronunţate mai cu
seamă de către bărbaţi, ele au o ţintă sigură şi sînt formulate într-un
limbaj concis, de către acele minţi „veşnic treze".
Spuse la hore, la nunţi, la şezători sau petreceri, ele iau uneori
forme dialogate, impresionînd prin frumuseţea lor de „strigăte" rostogolite în tactul jocului, cu glas tărăgănat, jumătate vorbe şi jumătate
cîntec; exprimă „păsul inimii" unui individ sau unei colectivităţi.
Vasile Sala a sesizat frecvenţa lor mare şi tocmai de aceea le-a acordat un loc de seamă în colecţia sa, urmărindu-le atent şi notîndu-le,
cind acestea erau spuse la petreceri. Aşa se explică faptul că din cele
peste cincizeci de broşuri tipărite, trei dintre acestea: Frumuseţea chiuiturilor de pe plaiurile Bihorului; Strigături bătrîneşti şi Frumuseţea jocului bihorean, respectiv broşurile cu numerele: 6, 14 şi 23, sînt destinate în exclusivitate speciei de care ne ocupăm.
Am considerat necesar a selecţiona din valoroasa colecţie a lui Vasile Sala, doar acelea a căror ţintă este îndreptată spre corijarea mora·vurilor sociale sau spre sancţionarea morală, în mod usturător, a celor
ce prin „trîndăvie şi -înşelătorie" s-au aciuit la conducerea treburilor satului.
1

N. Iorga, Istoria literaturii române, vol. I,

Bucureşti,
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1n asemenea cazuri strigăturile au un pronunţat caracter de clasă,
lovind în fostele notabilităţi ale localităţilor (primarul, popa, notarul,
dascălul şi circiumarul):
„Birăii sînt lăcomosi
Sînt beţivi şi nără~oşi.
Nu le place a lucra
Mai bine ştiu a-nşela" 2 •

Şi birăiţele sint puse alături de birăi, obişnuite fiind şi
uşoară, fără muncă şi totdeauna dornice de petreceri:

e!e cu

viaţa

ar tot juca
ar tot mînca" 3 •

„Birăiţa

Birăul

O atare viaţă presupune
burilor gospodăreşti:

şi

o

trîndăvie,

o amînare

continuă

a tre-

ta, birău
Uitat-o cînepa-n tău.
Bfrăiţa dumitale
Uitat-o cînepa-n vale"~.
„Birăiţa

Uneori toţi aceşti exponenţi ai
lor sociale, într-un singur catren:

trîndăviei

sînt

satirizaţi,

pe

funcţiile

,,Bate doamne pe popa,
Pe popa şi pe popie,
Pe birăi pentru porţie,
Pe notar pentru Mărie" 5 •
Casă bună cu toţi aceştia fac şi „crîşmăriţele", care se îmbogăţesc
pe seama nenoro ciţilor purtaţi de gînduri şi apăsaţi de poveri, umblind
prin asemenea localuri publice:
0

„Crîşmăriţă lată-n şele

Tu-ai mincat vacile mele.
Mai am două-trei juninci
Şi-alea vrei să le măninci?" 6
2

V. Sala,

Frumuseţea

chiuiturilor de pe plaiurile Bihorului, Editura

Bucureşti, 1939, Biblioteca Vaşcăului, broşura 23, p. 5.
3 Idem, Chiuituri şi strigături,
Editura noastră,
Vaşcăului, broşura 6, p. 17.

' Ibidem, p. 101.
r, Ibidem, p. 15.
~ Ibidem, p. 31.
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Gura satului nu iartă nici chiar pe cei pe. seama
copiii pentru a-i învăţa carte, cînd aceştia păcătuiesc
adevărata

lor misiune

cărora
şi ei,

sînt daţi
uitînd de

socială:

,,Sărută-te dăscăliţă,
Că dăscălaşu-i pe uliţă,
Pe uliţă pe la fete

Om la om, trage nădejde";.

Tema nevestei leneşă, a căsătoriei ratate, a căsătoriei din interes, a
familiale sau a bărbatului ursuz şi urît, este foarte frecventă
la toate petrecerile. Dăm cîteva exemple:

neloialităţii

,,Tata zice să mă-nsor,
S-aduc mamei ajutor.
Mama zice, să mă las,
Să nu-i fac mai mult necaz" 8 •

sau:
,,De-nsurat m-aş însura,
Proastă tare n-aş lua,
Frumoasă tare nu mi-ar

place,

Că prea mulţi şogori mi-oi f ace" 9 •

Nevestele care umblă „pe uliţă" purtînd vor.beie de la o casă la
alta, sau cele care-şi neglijează propria familie sînt date în vileag:
,,Nici aceea nu-i nevastă,
Care nu-i la cin-acasă
Ci umblă din loc în loc
Pfnă dă de-un dobitoc.
Nevastă cu
Toată iarna

briu lat
ce-ai lucrat,
De n-ai lepedeu pe pat
Şi izmene la bărbat?" 10 •

Pentru cei care se viră în „minciuni" căutind, apoi să se desculpe
de ele, colectivitatea îi ironizează prin versuri chiuite, versuri care se
bucură de o largă circulaţie socială:
„Hopa, ţopa, pin-la popa
De la popa la vlădica
Pentru-o vorbă de nimica" 11 •
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 23.
9 Ibidem, p. 50.
to Ibidem, p. 72, 92.

i
~

li

Ibidem, p. 91.
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Cind tinerii, se întîlnesc la vreo petrecere, adunaţi din mai multe
improvizează strigături adresate colectivităţii din satul învecinat:
„Tărcăianu, săracu
Ţi-pă brinca după cap
Ia un păduche cit un ţap,
Ţipă brînca subsuoară
·Ia un păduche cit o cioară"12.

sau:
„Fetele din Cărpinet
Sînt crescute cu oţet
Şi iernate tot cu lapte
Le stă ochii ca la broaşte" 13 •

Pentru femeile care s-au lăsat înşelate în iubire, considerate
stricat „bunele moravuri" ale satului, s-au improvizat strigături ori - chiar de către cei ce le-au „ademenit":

că

au
une-

,,Nana plinge după şură,
Că-i cu poalele la gură.
Plingă, drac să plingă-n ea,
Că nu-i vina toat-a mea" 14 •
Supărarea bărbatului, căruia
găseşte

este aşa de mare, incit
strige acesteia:

i s-a luat nevasta, de către un altul.
momentul ca în timpul dansului să-i

„Nevastă, bărbatul tău
Seamănă cu calul meu.

Calul meu e cam mucos
Bărbatul tău e tare prost" 15 •

Tema luptei dintre săraci şi bogaţi, a contradicţiei dintre cei ce
munceau şi cei ce huzureau, într-o societate care încuraja exploatarea
omului de către om, şi-a găsit locul şi in cadrul acestei specii literare.
In aşa societate, sărăcia este un fenomen caracteristic aproape întregii
colectivităţi, fapt ce rezultă din următoarele versuri chiuite:
„Pe la noi prin Dumbrc1viţă
Umblă foamea pe uliţă" 16 •

în

Veşnica neîmpăcare dintre slugă şi stăpin a rămas
conştiinţa poporului, căci oricît de bine-ar fi lucrat,

adînc întipărită
sluga era batjo-

Ibidem, p. 103.
i:• Ibidem, p. 27.

12

H

Idem,

Strigături bătrîneşti, Bucureşti,

15

Idem,

Frumuseţea

p. 8.

Editura

noastră,

chiuiturilor . .. , p. 135.

w Ibidem, p. 137.
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Chiuiturile acestora adresate „gazde-

„Frunză verde ca nucu
Fost-am slugă la dracu.
Dac-aş face apa-n vin
Tot nu-i fac voia din plin,
Dac-aş face apa-n bere
Tot nu-i fac lui pe plăcere,
Ruptu-mi-am şi hainele
Gata să-mi rup şi-oasele" 11 •

Alteori ironia versurilor exprimă deosebirea socială dintre bogaţi şi
primii dispunînd de toate cele trebuincioase familiei, folosind
aproape pe gratis munca zilnică a „nevoiaşilor":

săraci,

„Sapă

drace tenchiu-n parte

cară lemne-n spate
Şi mai cumpără bucate" 18 •

Iarna

sau:

,,Se

cunoaşte

omul

gazdă,

Că-i umblă plugul în brazdă.
Se cunoaşte omul slugă,

Că mîncă pituţă murgă" 19 •

Semnificative din punct de vedere a sărăciei în care se
de jos sint versurile:
„Nici nu mor, nici nu trăiesc
Numai ce

mă

zbăteau

cei

chinuiesc" 20 •

Sancţiunea prin vorile strigate la horă - este îndreptată şi împotriva falsei prietenii, împotriva celor ce se consideră prieteni doar la
bine:
„Pînă ce fusei la bine
Toţi fură prieteni cu mine,
Dacă io picai la rău
Nu văzui prieten de-al meu" 21 •

-îşi dă seama
fiind îndreplucrurilor. El
este în schimb lbun patriot, cu dragoste de locurile natale. De aceea,

Chiar în

condiţiile

unei

vieţi

nedorite, omul de rînd

că această formă de trai este trecătoare, ura de moment
tată împotriva celor ce vor să menţină vechea rînduială a

17
18

Ibidem,
Ibidem,
19 Ibidem,
20 Ibidem,
21 Ibidem,

p.
p.
p.
p.
p.

8.
9.
37.
9.
11.
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cînd este luat în armată, dus să lupte pentru o cauză, ce nu-l interesa,
ii condamnă pe cei vinovaţi, prin intermediul strigăturilor:
„Ţara mea, ţară frumoasă
Cine din tine mă scoasă,
N-aibă sănătatea-n oasă.

Mînce viermii carnea lui
Aibă casa cucului
Şi odihna vîntului.
Cine m-a scos din satul meu
Aibă loc în temeteu" 22 •

ln acelaşi timp preferă să fie privat de libertate, decit să-i slujească
pe cei ce menţin soarta lui de „sărăntoc":
„Hei, li, li, frunză de nuc
beau, miine mă duc.
Hei, li, li, frunză de salcă
Astăzi beau, miine mă leagă" 23 •

Astăzi

Sigur, tematica lor este diversă, E>a purtind amprenta locului, timpusentimentele colectivităţii în sinul căreia au fost create.
Ceea ce trebuie remarcat însă, este faptul că, prin intermediul lor
se caută o îndreptare a moravurilor sociale sau a!E> unor indivizi certaţi
cu modul civilizat de comportament social şi familial.
De obicei vinovaţii roşesc şi pleacă capul, în timpul sancţionării lor
prin intermediul strigăturilor, dar se întimplă uneori şi încăierări, mai
ales atunci cind acestea sînt prea pipărate.
Multe din strigături uimesc prin spontaneitate, prin fineţea ironiei,
conciziunea formei, plasticitatea imaginilor, prin stilul indirect al satirei,
incit fac din ele adevărate capodopere ale genului liric popular.
Ele au caracterul şi executarea spontană, dar se şi scriu şi sînt pregătite de mai înainte, mai cu seamă în preajma unei nunţi, cind cei ce
strigă obişnuiesc să se consulte între ei.
Neobositul învăţător Vasile Sala, el însuşi martor la cele mai multe
petreceri, a luat act de minunate:e comori folclorice, care parcă ar purta
cu ele culoarea şi nuanţa cerului, foşnetul pădurii, clipocitul apelor, lă
sîndu-se pătrunse de mireasma pămîntului. Tocmai aceasta a dat stri-;găturilor culese de el nuanţa fină, parfumul şi aroma plăcută a ţinutului
văşcăuan. Prin ele ni se transmite azi, ceva din inimile prin care au
trecut, considerindu-le inestimabile comori, ce comp'cctează colecţia folclorică a destoinicului învăţător bihorean.
lui

şi

Idem, FTumuseţea jocului bihoTean, Bucureşti, Editura noastră,· 1939, bronr. 23, p. 11.
1:1 Idem, StTigătuTi ... , p. 14.
2"l

şura
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EXPOZIŢIA

GENERALA ROMANA DIN 1906.
ASPECTE ETNOGRAFICE
MIRCEA DUMITRESCU

Pe drept cuvînt se poate spune că istoria unei ştiinţe nu este - sau
nu ar trebui să fie - niciodată un cimitir de greşeli, ci constituie încercarea respectivei ştiinţe de a se fixa succesiv asupra propriului său
obiect. Conform acestui punct de vedere necesitatea istoriei muzeografiei etnografice din ţara noastră, bazată pe o cercetare exhaustivă a surselor de informare şi abordată conform unor premise metodologice cit
mai corecte cu putinţă, constituie o realitate indiscutabilă, resimţită de
mai mulţi ani şi în cele mai diverse împrejurări. O atare lucrare va restitui în drepturile lor pe deschizătorii de drumuri, va înlătura minimalizarea eforturilor generaţiilor precedente sau chiar ignorarea lor, provocate adesea de imposibilitatea sau de dificultatea de · acc0s la izvoarele
de informaţie, în general dispersate. De asemeni, lucrarea îşi va putea
propune o estimare calitativă a realizărilor obţinute, trecute şi prezente,
realizări ce vor trebui încadrate în ansamblul realitătilor mondiale, în
dorinţa de a găsi elementele specifice, contribuţiile în' măsură să definească ceea ce de regulă denumim şcoala românească de muzeologie.
Redactarea unei istorii a muzeului etnografic presupune în mod ob~igatoriu analiza contextului economic, social, politic şi cultural în care
acesta a apărut şi s-a dezvoltat; de asemeni se impune abordarea temei
a~înd în faţă imaginea globală a întregii muzeografii româneşti, corelată cu dezvoltarea instituţiilor culturale similare'.
Elaborarea unei astfel de lucrări ar duce, de asemeni, şi la depăşi
rea unor anumite rezerve, ades constatate, din partea unor cercetători
care privesc studiile îndreptate spre istoria ştiinţei cu relativă indiferenţă sau cu acea bunăvoinţă pe care o inspiră sentimentul propriei superiorităţi2. ,,Potrivit acesteia, cercetările cu caracter istoric nu îl pot
învăţa nimic fundamental nou pe cercetătorul de azi, deoarece tot ce
s-a ciştigat mai semnificativ pe plan faptic, teoretic sau metodologic de-a
M. Dumitrescu, Momente ale evoluţiei conceptului de muzeu etnografic in
în Biharea. V, Oradea, 1977
2 Mircea Flonta, Istoria tradiţională şi istoria modernă a ştiinţei, în Revista
de filosofie, 1981, nr. :l
1

ţara noastră,

18 -

Biharea 1982
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lungul istoriei ştiinţei respective este cuprins şi conservat în corpul actual al disciplinei. Nu s-a uitat <lecit ceea cc poate sau merită 'Să fie
uitat" 3 •
Una dintre consecinţele acestei orientări este conceperea sau chiar
practicarea istoriei ştiinţei exclusiv ca o activitate auxiliară, subordonată în întregime intereselor cercetării propriu-zise.
În numeroase lucrări de specialitate care tratează - după o schemă
deja precisă -, în capitolul introductiv istoria disciplinei noastre, am
reţinut o carenţă metodologică însemnată, în măsură să d"iminueze preocuparea pentru subiectul pe care îl dezvoltăm.
Este vorba despre prezentarea cercetătorilor din epoci trecute ca
lucrînd la problemele pe care le urmăreşte cercetătorul de azi după criterii şi valori pe care le recunoaşte şi le aplică acesta. Dacă acestei schimbări de perspectivă i se adaugă şi repetarea obositoare a unor fapte şi
date de mult cunoscute, este limpede că interesul pentru astfel de încercări va apare drept minor sau chiar nejustificat.
De fapt, o cercetare temeinică de istorie a etnografiei şi muzeografiei etnografice va putea oferi un material de cea mai mare însemnătate pentru descoperirea mecanismelor şi legilor producţiei ştiinţifice
şi pentru ameliorarea pe această bază a randamentului cercetării.
In plus, se poate creiona o imagine corectă asupra dezvoltării disciplinei respective în interacţiunea sa cu alte discipline ştiinţifice, înlesnind o percepere mai apropiată de realitate a integrării sale în istoria
societăţii şi culturii, contracarînd tendinţa dogmatică de a considera teoriile sau soluţiile actuale ca perfecte sau dezvăluind consecinţele dău
nătoare ale unilateralităţii şi exclusivismului unor direcţii de cercetare.
Interesul unui adevărat istoric al ştiinţei ar trebui îndreptat în primul
rind spre schimbările semnificative pe care le cunoaşte disciplina respectivă. O atenţie specială considerăm că va trelbui de asemenea acorrl::1tă analizei gîndirii ştiinţifice în termenii unor concepte şi distincţii
categoriale proprii ansamblului de realităţi al epocii date şi nu al celor
actuale. Numai în măsura în care se va izbuti reconstituirea unor elemente semnificative pentru imaginea cercetătorilor din alte epoci, ,JI\
ceea ce această imagine are specific şi ireductibil faţă de cea de astăzi,
vom putea spera să înţelegem întrebările pe care şi le-au pus predecesorii noştri ca şi răspunsurile şi soluţiile pe care le considerau ei adecvate. Astfel cercetările de istorie a ştiinţei vor putea fi inspirate şi orientate de obiective care să depăşească sfera cronologică şi factologică.
După această introducere cu caracter predominant metodologic, ne
vom referi la subiectul anunţat în titlu, analizindu-1 in funcţie de citeva idei fundamentale, asupra cărora ne vom opri în cele ce urmează.
Vom avea în vedere, în principal, următoarele aspecte:
I. Constituirea şi definitivarea, în ţara noastră, a unei politici expoziţionale, menţionîndu-i caracteristicile esenţiale şi punctind manifes3

Ibidem
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tările definitorii pentru raportul lor cu acţiunile sociale (îndeosebi economice, politice şi educative).
II. Expoziţia generală română din 1906, subliniind pe lingă concepţia organizatorică, ideile majore ale mesajului: acţiune îndreptată
în direcţia stimulării apropierii culturale şi economice a românilor de
pre tu tinde ni;
- influenţa nemijlocită exercitată asupra dezvoltării muzeografiei
etnografice naţionale ca şi posibilitatea obţinerii unor date suplimentare
pentru studierea unor piese sau ansambluri etnografice care astăzi figurează în colecţiile unor instituţii muzeale.
Ştiinţă :socială puternic ancorată în societatea care a generat-o, etnografia (şi muzeografia etnografică) românească a reflectat, de-a lungul
vremii, în discursul teoretic şi în acţiunile practice întreprinse, ansamblul şi particularităţile istorice şi naţionale ale sistemului social-istoric
pe care l-a studiat.
Definitivîndu-şi caracteristicile esenţiale la mijlocul secolului trecut,
în contextul gîndirii social-politice şi filozofice a generaţiei de la 1848,
muzeografia a căutat să răspundă marilor probleme istorice, economice,
sociale, antrenate de lichidarea orînduirii feudale şi de trecerea la o nouă
orînduire, cea capitalistă. Se poate aprecia că una dintre caracteristicile
principale ale dezvoltării muzeografiei româneşti o reprezintă legătura
sa permanentă şi directă cu problematica majoră a relaţiilor sociale imediate. Numeroase fapte şi date istorice atestă că această disciplină ştiin
ţifică a fost permanent implicată prin modalităţi specifice şi la nivelul unei anumite conştiinţe sociale - în rezolvarea unor aspecte sociale
şi naţionale: dezvoltare economică-socială, unire, modernizare, industrializare, aducîndu-şi contribuţia la descifrarea alternativelor posibile ale
căilor de dezvoltare a societăţii româneşti.
Pentru a înţelege interesul faţă de organizarea unor expoziţii - manifestat întîi de diverse personalităţi iar mai apoi de autorităţi, considerăm că se impune o scurtă trecere în' revistă atît a stadiului dezvoltării economiei româneşti în a doua jumătate a secolului trecut dar şi
a principalelor opţiuni exprimate, cu influenţă directă asupra unei posibile revitalizări a industriei casnice şi a micii producţii din mediul
rural.
Referindu-ne la structura social-politică a organismului economiei
naţionale, aceasta, la începutul primului sfert al secolului XIX putea fi
caracterizată prin 4 :
•
- preponderenţa marii proprietăţi funciare moşiereşti şi a raporturilor de producţie semifeudale;
- existenţa unui întins sector al micii producţii de mărfuri, care
antrena un mare număr de gospodării ţărăneşti ca şi producţia meşte
şugărească de la oraşe;
4

Victor Axenciuc, recenzie la „Istoria

Economică",

nr. 7.
18•
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un însemnat sector al circulaţiei şi schimbului angajînd într-o
produsele industriei casnice;
- sectorul capitalist, aflat într-un pronunţat proces de extindere,
căpătînd un rol hotărîtor în orientarea întregii economii româneşti, chiar
dacă sfera sa de cuprindere nu este încă considerabilă.
În cadrul acestui tablou ne interesează în mod deosebit perspectivele industriei casnice, producătoare de piese pe care le considerăm de
arta populară.
,,Dezvo:tarea industriei casnice în această perioadă (a doua jumă
tate a secolului XIX) poate fi impărţită în două: prima ocupă cele dintîi trei decenii ale acestei jumătăţi de veac şi a doua ultimele două dec2nii. In prima perioadă industria casnică este în dezvoltare, în a doua
în declin, dacă luăm în considerare ţara întreagă. în prima perioadă industria textilă casnică se extinde în mai toate ramurile şi serveşte populaţiei rurale ca mijloc principal pentru îmbrăcăminte; în acelaşi timp,
ea se orientează, în regiunile de munte, îndeosebi către o producţie pentru piaţă. Caracterul ei social se schimbă în aceste regiuni şi, după cum
vom vedea încetează în multe gospodării de a mai fi o industrie „cc:snică" propriu-zisă. Produsele sale ocupă un loc de frunte în expoziţiile
din ţară sau din străinătate; ele afirmă peste tot un stil original, uneori
de valoare artistică, care dă anumitor produse expresia specificului naţional . . . în a doua epocă industria casnică este în declin. Declinul se
manifestă prin intrarea în consumul ţărănesc a unor produse străine ...
Regiunile de veche industrie casnică rezistă acestei pretenţii. Cu toate
acestea, şi în aceste regiuni se constată modificări, nu în sensul restrîngerii sau abandonării industriei textile şi a confecţiilor, ci al transformării unei părţi din ea" 5 •
Pentru a ilustra însemnătatea reală pe care industria casnică o
ocupă în contextul economiei româneşti, ponderea sa în ansamblul producţiei de mărfuri ca şi capacitatea de a-i reprezenta nivelul de dezvo:tare, extrem de elocventă ni se pâre rememorarea principale!or categorii de produse expuse de ţara noastră cu ocazia participării sale la
unele manifestări expoziţionale, în primul rînd internaţionale. ,,La 1867
P. S. Aurelian considera nivelul industriei textile ţărăneşti atît de dezvoltat incit produsele acesteia puteau figura cu succes la expoziţia internaţională de la Paris. Pentru aceasta, el propunea să se trimeată o
variată colecţie: pînză de casă din in, cinepă, bumbac şi lină, şervete,
peşchire, poclade de lină, sarice albe şi sure; pături, glugi, postavuri şi
abale, şiacuri călugăreşti, mătăsuri şi borangicuri, ţesături de mătase curată' şi cu fir de bumbac; de asemenea îmbrăcăminte de ţ:1ră; ghebe,
ipingele, ilice, mintene, zăbunuri, iţari, tuzluci, cojoace, sucmane, şube,
briie şi altele, iar dintre veşmintele femeieşti; marame, peştimane, testi-

măsură considera/bilă şi

:. G. Zane, Industria din România în a doua jumătate a secolului al XIX-iea,
Eclit. Acad. R. S. România, Bucurf'şti, 1970, p. 1-5.
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mele, conciuri, cămăşi, ii cusute, malote:e, scurteici, farmene, lebadele,
minecare, zăbunaşe, încălţăminte, brîie, ţesături de mătase, ii, betele,
etc. 116 •
Dacă aceasta era situaţia în 1867 şi exemple'.e ar putea fi multiplicate - , spre sfirşitul celei de a doua jumătăţi a secolului XIX lucrurile încep să se schimbe, constatîndu-se o involuţie a industriei casnice, în contextul dezvoltării generale a economiei capitaliste şi sub
presiunea accentuată a doi factori principali; reducerea posibilităţilor
de procurare a materiei prime, în sensul limitării producerii sale în gospodăria proprie şi apariţia mărfii de import pe piaţa ţărănească. Odată
cu accentuarea achiziţionării materiilor prime, gospodăria rurală face
primul pas spre d-estrămarea industriei sale casnice. Cumpărînd de pe
piaţă ea se subordonează şi mai mult c.cesteia şi pătrunde în mai mare
măsură în relaţiile social-economice caracteristice economiei de mărfuri,
fapt care va conduce, în mod firesc, la scăderea masivă a producţiei de
acest tip şi la dispariţia unor centre şi chiar zone anterior specializate.
Situaţia era în măsură să constituie un serios motiv de îngrijorare,
îndeosebi în rîndul unor economişti şi oameni politici ai vremii care
considerau că restringerea sau decăderea industriei casnice aduce un
mare prejudiciu economiei naţionale ca şi multor gospodării săteşti, lipsite astfel de o relativ însemnată sursă de venituri. Unii dintre teoreticieni au mers pînă acolo incit au pretins - escamotind cauzele reale,
care ţineau de lipsa cronică de pămînt şi de existenţa unui anume sistem
<;ocial-politic că mizeria marii mase a ţărănimii s-ar datora tocmai faptului că aceasta a părăsit vechile ei obiceiuri de a prelucra în gospodărie
materiile prime. Modalităţile de remediere avansate au fost numeroase,
dar în esenţă, ele propuneau ca mijloc de îndreptare a unei situaţii ce
poate fi apreciată drept dramatică, reîntoarcerea la industria casnică.
,,Soluţia în sine era în fapt o imposibilitate şi în principiu era reacţionară din moment ce mizeria ţărănimii nu provenea din cauză că ea
nu-şi mai producea în casă articolele de uz gospodăresc ci pentrucă ea
intrase într-un proces de evoluţie, în care noi relaţii sociale şi economice creaseră forme noi de exploatare"i.
Una dintre căile prin care se considera posibilă revitalizarea industriei casnice şi a micii producţii de mărfuri era organizarea expoziţiilor,
interne şi internaţionale prob:emă căreia aşa cum am mai arătat, numeroase personalităţi a:e vremii i-au acordat întreaga lor atenţie, ajungînd să determine chiar luarea unor măsuri concretizate printr-o politică de stat.
Prima expoziţie naţională cu caracter mixt este sugerată domnitorului A:exandru Ioan Cuza, în anul 1860 de E. Winterhalder, mai tir6

nea

G. Zane, op. cit., p. 17. A se vedea şi P. S. Aurelian, România la Expoziţiu
de la Paris, în Atheneul Român, 1867, I
G. Zane, op. cit., p. 37

universală
7
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ziu ministru al finanţelor. Apreciind forţa creatoare şi spiritul inventiv
al meseriaşului român, el scria în 1860, în ziarul „Românul" din 6 decembrie, următoarele rînduri: ,,Cu oarecare bunăvoinţă atît din partea
guvernului cit şi din partea cetăţenilor cred că chiar toamna viitoare
am putea avea aici la Bucureşti o expoziţie naţională. Locul cel mai potrivit pentru aceasta ar fi, după părerea mea, Cimpul Filaretului, numit
în anul 1848 Cîmpul Libertăţii". Iar mai departe, referindu-se la importanţa covîrşitoare şi la rolul însemnat pe care l-ar juca, expoziţia întrevăzută, spunea: ,,Dacă odată vom cunoaşte productele industriei noastre,
dacă vom fi invitaţi să preţuim după adevărata ei valoare producţia
noastră naţională, atunci va pieri şi acea indiferenţă, acea dispreţuire
cu care ne-am obişnuit a privi tot ce s-a produs în ţară; atunci avuţii
noştrii vor pune ambiţiunea lor în a încuraja, a proteja industria ţării,
atunci fiecare proprietar va voi să aibă cel puţin o sală sau o cameră
în casa lui, mobilată exclusiv cu producte ale industriei naţionale. O
cameră românească în care toate mobilele, toate ornamentele să fie lucrate în ţară, care să aibe caracterul românesc. Un om de gust o va putea face chiar cu puţinele mijloace cite îi poate înfăţişa industria noastră în starea actuală şi pe lîngă mulţumirea materială vor avea şi mulţumirea morală că· a contribuit la progresul industriei ţării".
Propunerea avansată de Winterhalder este primită cu interes de
oficialităţi, ajungîndu-se, la 12 iunie 1863, la elaborarea unei ordonanţe
domneşti prin care se instituiau expoziţii de produse agricole şi industriale. Potrivit acestei ordonanţe, produsele care urmau să fie expuse
erau împărţite în 19 categorii, şi anume: ,,mecanica agricolă, economia
domestică, mineralogia şi metalurgia, lucrarea metalului, mecanica generală, căruţăria, sticlăria şi călăria, construcţiunile, mătăsăria, lînăria,
industria inului şi a cînepei, presăria, tăbăcăria, dogăria, rudăriile, pie-

lăria şi blănăria, toate
agricultura" 8 • Urmările

fiind precedate de cîteva categorii reprezentînd
actului normativ la care ne-am referit nu vor
întîrzia să se facă simţite, concretizîndu-se în organizarea a numeroase
expoziţii interne cit şi în participarea ţării noastre la manifestări internaţionale de profil. Din lungul şir al acestor acţiuni vom aminti doar
cîteva dintre cele pe care le considerăm mai însemnate atît din punct
de vedere al conţinutului, al categoriilor de produse expuse, cit şi al
conturării premiselor necesare realizării marii expoziţii din 1906. Astfel,
în 1865, se organizează din iniţiativa lui Ion Ionescu de la Brad, Ex- .
poziţia de la Moşi 0 ; în 1867 România participă la Expoziţia Universală
Enciclopedia I-lomâniei, voi. IV, Bucureşti, 1939, pag. 28.
Ion Ionescu, Catalogu officialu de productele României expuse la Moşii din
186.5, Bucureşti, 1865. La această manifestare „industria textilă ţărănească expune
ţesături .ele lină, ca: aba albă şi neagră, dimie, brîie, catrinţe, iţari, sarice, scoarţe,
chelimuri, cergi, bete, ţesături de in, pinză, cămăşi, ii, tulpane, prosoape; se mai
expun ţesături de borangicuri, produse care vin din sate atît din judeţele de icimp,
Brăila sau Ialomiţa, cit şi din judeţele de dC"al şi de munte, Mehedinţi, Muscel, Prahova, Dimboviţa, Rimnicu Sărat, Putna" (G. Zane, op. cit., p. '17).
ij

~
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de la Paris 10 , în anul 1880 societatea „Concordia Română" va organiza
o expoziţie industrială 11 , în 1882 ia fiinţă „Asociaţia doamnelor române
pentru dezvoltarea industriei casnice", în 1894 se va înfiinţa „Expoziţia
Cooperatorilor români" 12 , la 1900 vom participa, cu rezultate deosebite,
la expoziţia de la Paris 13 , iar în 1903 va putea fi vizitată expoziţia „Asociaţiunii române pentru înfiinţarea şi răspindirea sciinţelor" 14 •
ln ianuarie 1905, în discursul prilejuit de înminarea distincţiilor
oferite cu ocazia Expoziţiunii societăţii agrare, doctorul C. I. Istrati, viitorul comisar general al expoziţiei din 1906, spune: ,,Expoziţiunea Asociaţiunei Române pentru înaintarea ştiinţelor din 1903, expoziţiunea
agrarienilor români din 1904, au marele merit de a fi indicat tuturor,
la noi, calea ce trebuieşte urmată. Cu toţii să căutăm ca, cit mai curînd,
prin o mare expoziţiune generală a ţării şi neamului nostru, să ne cunoaştem mai bine puterile adevărate şi să ne aşternem viitorul cu mai
multă cunoştinţă de cauză. Expoziţiunile au tocmai această menire de
a oţeli voinţele, de a deştepta emulaţiunea bună ~i rodnică, de a face
ca inteligenţele, braţele, cîmpiile şi maşinile să producă mai bine şi mai
frumos".
In spiritul acestor idei generoase vor fi declanşate, din 1905, lucrările de organizare, a expoziţiei generale, care se dorea ilustrativă
pentru nivelul atins de economia şi cultura românilor, din vechiul regat
şi din Transilvania, Bucovina, Basarabia, Banat, Serfuia, Macedonia, Istria. Considerăm că această premisă definitorie pentru orientarea expoziţiei în direcţia sublinierii originii comune, a nivelului economic şi
cultural de dezvoltare al românilor de pretutindeni sînt aspecte care
trebuiesc subliniate în primul rînd, motivînd interesul nostru pentru o
temă de care cercetătorii s-au apropiat în cel mai bun caz cu rezerve.
Prudenţa a fost dictată după opinia noastră în bună măsură de
faptul că această manifestare care, repetăm, sintetiza multilateral un
anume stadiu de dezvoltare al societăţii româneşti, a fost permanent
raportată la cunoscutul manifest „40 de ani <le sărăcie, de robie şi ruşine", semnat de Mihail Gh. Bujor, manifest care cuprindea o virulentă
critică adresată monarhiei. ln afara acestor accente justificate conside10 Al. Odobescu şi P. S. Aurelian, Notice sur la Roumanie principalement au
point de vue de son economie rurale, industrielle et comerciale. Suivie du Catalog
special c!P.s produits exposes dans la section Roumaine a l'Exposition Universelles
de Paris en 1861, Paris, 1868
11 Studiu asupra expoziţiunii de industrie română din 1880-1881 organizată de
Societatea Concordia Română. Bucureşti, 1882. Interesant de menţionat ni se pare

şi faptul că o medalie de
naţionale ţesute şi brodate

aur a fost atribuită comunei Goleşti, pentru costumele
de locuitorii săi
t'! Cooperatorul român, VIII, 1894, nr. 24, septembrie
13 La Roumanie a l'expozition de 1900. Catalogue des exposants, Paris, 1900
.,, Aretarea diferitelor produse ale Domeniului coroanei prezentate în anul
1!10:J la expoziţia Asociaţiunii române pentru înfiinţarea şi răspîndirea stiinţelor,
Ducureşti, 1903
https://biblioteca-digitala.ro
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răm însă că sînt destule aspecte care, din punctul de vedere al specialităţii noastre interesează, şi la care ·ne vom referi în continuare.
După elaborarea Regulamentului general1 5 se trece la definitivarea
domeniilor ce urmau să figureze în expoziţie. Sînt stabilite astfel 12 secţiuni

(agricultura, silvicultura-vînatul, horticultura-viticultura; zootehnia:
şi cariere; industrii; geniul civil mijloace!e de transport şi comunicaţie; armata; instrucţia şi educaţia instrumente şi proceduri
generale de cultură; artele frumoase; higiena - asistenţa publică; cultul; trecutul), al căror ansamblu era în măsură să sugereze întregul ansamblu al dezvoltării ţării noastre, indicînd totodată şi direcţiile de acţiune pentru stimularea iniţiativelor.
Regulamentul secţiunii etnografice, publicat în „Buletinul expoziţiunii generale române" din martie 1906, reprezintă un adevărat document, în măsură să ilustreze nu numai modul în care piesele din această
categorie urmau să se integreze structurii generale, dar, mai mult decît
atit, demonstrează deosebit de convingător însemnătatea acordată de organizatorii acestei discipline, aflată în plin proces de definitivare.
Materialul la care ne referim are următorul cuprins:
,,Art. l ". - Secţiunea etnografică română va cuprinde tot ce priveşte starea socială şi economică din trecut şi din prezent a Români!or
de pretutindeni.
„Art. 2". - Ea va fi cuprinsă în mai multe construcţii din care
unele destine pentru a conţine în genere obiectele adunate, iar altele
sub formă de locuinţă cu caracter special, după localităţi şi regiuni.
.,Art. 3". - Aceste locuinţe (case săteşti) vor fi făcute ca să indice'
modul de 'a se construi al caselor săteşti din regiunile de munte şi de
vale ale ţării şi din diferitele părţi locuite de români din Austro-Ungaria, Basarabia, Turcia, etc.
„Art. 4". - Ele vor cuprinde obiectele atît casnice cit şi pentru
îmbrăcăminte, hrană, cu care se servesc sătenii din diferite regiuni şi
mai ales pentru industria casnică.
„Art. 5". - Se va face cu această ocaziune o casă sătească model
pentru un muncitor cu mică avere, adică cel mult patru pogoane de pă
mînt. Ea va cuprinde tot ce-i trebuieşte unui astfel de locuitor în casă
şi în curte.
,,Art. 6". - În secţiunea etnografică propriu-zisă se vor expune:
a) toate obiectele vechi, cu orice <lestinaţiune, ce se mai pot găsi
încă, referitoare la viaţa din trecut a poporului român;
b) industriile casnice actuale, cuprinzînd şi uneltele şi obiectele lucrate. Ele vor fi expuse după o clasificaţiune specială: obiecte pentru
biserică, pentru casă, pentru îmbrăcăminte, pentru hrană; pentru vînat,
pescuit şi cu deosebire pentru lucrarea cîmpului;
c) obiecte artistice, cusături, sculpturi, icoane făcute de săteni;
mine

i:;

Regulament general, Bucureşti, Imprimeria statului, 1906
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d) fotografii de sate, biserici, case, tîrguri, cirezi de vite, industrii
etc.;
e) cultura oilor, albinelor, gîndacilor de mătase şi industriile anexe;
f) orice date sau obiecte relative la hrana locuitorilor şi modul preparaţiunei ei din post sau din zile de dulce precum şi modul de conservare;
g) ce icoane bisericeşti sau laice au ţăranii;
h) ce cărţi citesc ei;
i) tot ce ţie relativ la Băncile populare, societăţile de consum sau
alte asociaţiuni săteşhl;
j) biograme cu portrete, obiecte de amintiri, haine, arme, etc. a fiilor de săteni care s-au distins mai mult prin cultura sau eroismul lor;
k) tot ce priveşte legendele, baladele, cîntecele şi poveştile sătea
nului român"rn.
O iniţiativă de o asemenea amploare nu putea trece fără ca, în
celelalte regiuni locuite de români, să nu i se acorde însemnătatea meritată. încă din 1905, în Transilvania, se lansează un „Apel către publicul român din regatul ungar pentru participare la Expoziţiunea generală română din 1906" 17 în care, după ce se precizează că va constitui
o manifestare naţională la care vor participa toate ramurile naţiunii române se arătau următoarele:
,,Comisarul general al Expoziţiunii, ilustrul savant dr. C. I. Istrati,
pătruns de însemnătatea participării Românilor din Regatul Ungar la
această expoziţiune naţională, care fără conlucrarea lor ar rămîne lipsită de caracterul general-român, a cerut în acest scop concursul „Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român". şi Comitetul central al acesteia, avînd în vedere interesele· noastre naţionale şi
economice, precum şi relaţiunile de prietenie şi bu~a vecinătate care
leagă monarhia noastră de România şi în urma cărora nu numai ducatul Bucovinei va participa în mod oficial ci şi guvernul Ungariei a luat
iniţiativa pentru participarea la expoziţiune a cercurilor noastre interesate în Regatul român şi în acest scop şi acordat expozanţilor din
Ungaria toate înlesnirile de transport şi de vamă, a primit angajamentul de a înzestra atît pavilionul cit şi casa ţărănească ce se va construi
pe teritoriul expoziţiunii anume pentru Românii din Regatul Ungar şi
a încredinţat conducerea acestor lucrări primsecretarului Asociaţiunii:
C. Diaconovich.
In acest pavilion Românii din Regatul Ungar vor avea să fie reprezentaţi în mod sistematic şi unitar prin un tablou cit mai complet al
tuturor stărilor lor şi al tuturor manifestaţiunilor vieţii lor naţionale.

săteşti,

16 Clasificaţia

generală

a obiectelor de expus, Bucureşti, lmprimocia statu-

lui, f.a.
17

Transilvania, nr. V, an XXXVI sept.--0ct. 1905
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Pentru informarea prealabilă a publicului nostru anunţăm încă de
acum că pavilionul va cuprinde următoarele secţiuni:
I. Situaţia etnografică, care va prezenta teritoriul Ungariei locuit de
Români, proporţia acestora, viaţa lor comunală etc.
II. Locuinţele poporul_ui nostru. In această secţiune, la care aparţine şi o completă casă ţărănească din Transilvania, care se va construi
în satul etnografic, alăturea cu casele ţărăneşti din Istria, Macedonia,
Basarabia, Bucovina, se vor expune fotografii ale caselor noastre ţără
neşti, ale părţilor şi interiorului acestora, mobilier original şi toate uneltele de casă.
III. Industria de casă, şi anume: a) industria textilă cu toate productele şi uneltele ei, şi b) alte industrii de casă cultivate de poporul nostru,
cum sînt: olăritul, împletitul, sculptura în lemn etc.
IV. Portul şi obiceiurile poporului nostru. Portul ţărănesc se va
prezenta pe păpuşi în mărime naturală şi în miniatură (60 cm). Se vor
putea expune însă şi numai părţi singuratice ce aparţin portului (s.e. că
măşi, catrinţe, ţundre, propoade etc.) precum şi costume de interes istoric.
In aceiaşi secţiune se vor expune şi orice obiecte ce privesc obiceiurile poporului (la sărbători, la petreceri, la lucru, la evenimentele familiare) şi superstiţiunile poporale.
V. Agricultura şi alte ocupaţiuni înrudite cu aceasta (silvicultura,
horticultura, vieritul, creşterea vitelor, pescăritul, vînatul).
VI. Industria. In această secţiune se vor prezenta meseriile ce se
practică în sinul poporului nostru (afară de industria de casă).
VII. Istoria poporului nostru.
VIII. Ştiinţa şi literatura.
IX. Secţiunea retrospectivă.
X. Artele frumoase.
XI. Industria de artă.
XII. Biserica ortodoxă română.
XIII. Biserica română unită.
XIV. Şcoalele române.

XV.
XVI.

Instituţiunile

noastre culturale.

Băncile

române.
Apelăm deci la toţi prietenii culturii poporului nostru, cari să ştiu
încălzi pentru idealurile noastre naţionale şi nu se retrag nicji de la
muncă şi jertfe pentru înaintarea intereselor noastre obşteşti să se pună
la lucru ... ca participarea noastră la Expoziţiunea generală română din
1906 să devină o mare şi demnă manifestaţiune naţională a Românilor
din Ungaria şi ca aceştia să se prezinte la marea sărbătoare a Românismului în condiţiuni corespunzătoare importanţei elementului nostru în
sinul naţiunii române".
Realizarea practică a expoziţiei generale a presupus o muncă considerabilă: 42 hectare au fost transformate şi amenajate, au fost construite 60 de palate, dintre care menţionăm: Palatul artelor şi al trecuhttps://biblioteca-digitala.ro
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tului, Arenele romane, Turnul lui Ţepeş Vodă, Kula, cărora li s-au adău
gat 88 pavilioane particulare. Interesant ni se pare de subliniat faptul
că, conform intenţiile iniţiale, sectorul etnografic urma să cuprindă „un
număr de case ţărăneşti menite a reprezenta locuinţele româneşti de
pretutindeni. Casele sînt înconjurate de gospodării întregi, de grajduri,
case locuite de familii româneşti din partea locului, cu portul şi costumul lor naţional".
Expoziţia s-a bucurat şi de participarea Franţei; Austriei (cu o secţiune bucovineană) şi Ungariei. Separat au fost construite trei pavilioane
destinate industriei casnice a românilor din Ungaria, Istria, Macedonia,
Bucovina, Basarabia. Caracterul naţional al acestei manifestări era
.accentuat de o prevedere regulamentară potrivit căreia · participanţii
străini nu expuneau decit anumite produ:se „care vor servi României în
perfecţiunea producţiei agricole sau industriale".
O altă idee majoră, direct legată de tema anunţată în titlu şi asupra
căreia vom stărui în cele ce urmează o constituie sublinierea însemnă
tăţii pe care a avut-o expoziţia in direcţia dezvoltării muzeografiei
etnografice româneşti.
Primul deceniu al secolului XX a constituit, în acest sens, o perioadă
de acumulări cantitative, combinate cu intense căutări îndreptate spre
găsirea unor soluţii cit mai corecte privind modernizarea conceptului
de muzeu etnografic. Continuînd eforturile anterioare „între anii 19011904 numai în Bucureşti se vor constitui 4 unităţi cu acest profil: Muzeul
de etnografie şi arte naţionale; Muzeul tehnologic al Primăriei Bucureştilor; Muzeul etnografic Theodor Speranţia şi· Muzeul de arte naţionale
al Ministerului agriculturii". 18 După cum am arătat, expoziţia din 1906
a fost - de la bun început - apreciată drept o ocazie favorabilă pentru
constituirea unui mare muzeu naţional, in cadrul căruia piesele etnografice şi de artă populară unnau să deţină o pondere deosebită. Apelul
intitulat „Către familiile şi persoanele păstrătoare de obiecte vechi" 19
precizează in acest sens că: ,,Un popor care nu-şi cunoaşte trecutul nu
are solidaritatea arborelui care stă înfipt în pămint graţie unor puternice rădăcini cari, ca numeroase ancore, il leagă solid de locul ce ocupă
şi de trecutul său prin viaţă îndelungată. Un popor care nu respectă
acest trecut comite o crimă de lese-naţionalitate, mai direct un act comparabil cu patricidul, fără raţiune şi chiar fără dreptul legal de a mai
exista ... Pretutindeni Expoziţiunile au avut darul de a înlesni crearea
şi de a lăsa in urma lor tot soiul de muzee cu caracter istoric, artistic,
industrial sau comercial. In muzeul „Trecutul nostru" cată să întrunim
tot ce priveşte neamul românesc, de la constituirea sa şi pînă în prezent, bine înţeles nu numai din România, dar şi din orice parte, aricit de
1~ M. Dumitrescu, op. cit., p. 264. Vezi şi Tancred Bănăţeanu, Mircea Dumitrescu, PTeliminaTii la oTganizaTea Muzeului de aTtă populaTă a R.S.R., în Re1,,,ista Muzeelor, 1968, nr. 1
I!• Buletinul oficial, din 7 martie 1906
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depărtată sau mica ca suprafaţă locuită încă de Români ... Să profităm
deci de ocazia expoziţiei viitoare pentru a face ca acest muzeu să-şi aibă
odată fiinţa sa. Să căutăm ca toţi cei ce vor expune cu această ocazie
obiecte de natură a ne interesa să le cedeze sau să le vîndă viitorului
muzeu".
Apelul acesta nu a rămas fără rezultat, conducind la o substanţială
sporire a patrimoniului muzeal etnografic. în urma cercetărilor de arhivă
întreprinse am găsit documente extrem de elocvente în acest sens: este
vorba, în primul rînd, despre „Inventarul de obiecte etnografice dăruite
de Ministerul Domeniilor de la Expoziţia Generală din 1906, Muzeului
de etnografie şi artă naţională" 20 din care rezultă că în patrimoniul
amintitei instituţii au intrat peste 800 piese precum şi o bogată colecţie de fotografii, din vechiul regat ca şi din Bucovina, Transilvania, Banat, Basarabia, Serbia, Macedonia, Istria.
Constituind deci o dovadă în plus a participării largi a tuturor românilor, docurn~ntul citat prezintă un interes special şi din alte puncte
de vedere. în primul rînd aduce precizări de care va trebui să ţinem
cont în ceea ce priveşte conceptul de obiect muzeal etnografic, demonstrînd încadrarea tuturor categoriilor de piese capaibile să ilustreze ceea
ce astăzi am denumit civilizaţia rurală tradiţională. Tot atît de important ni se pare faptul că ni se transmit date semnificative pentru studiul unor centre de producţie şi a unor domenii anuale ale artei noastre
populare.
Vom exemplifica această ultimă afirmaţie prezentînd piesele componente ale. unui „costum bărbătesc de fecior din comuna macedo-română
Cipulici: a) un fes; b) o cămaşe; c) un coporan de catifea; d) un fermen
(vestă); e) o cingătoare de tibet; f) o pereche cioareci; g) o pereche ciorapi (albaştri); h) o pereche ismene; i) o basma; j) o pereche cundure
(ghete)".
Cu aceeaşi precizie sint enumerate şi piesele componente ale costumelor de faţă, de bărbat însurat şi de femeie măritată, provenite din
aceeaşi zonă locui tă de români.

L'EXPOSITION GENERALE ROUMAINE DE 1906.
ASPECTS ETHNOGRAPHIQUES

Resume
Le travail part de l'idee que pour connaître Ies valeurs ethnographiques propres au peuple roumain il faut uti1iser tous Ies temoignages appartenant aux differentes epoques historiques, c'est pourquoi l'auteur analyse L'exposition generale
20

D.G.A.S.,
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artelor, dosar nr. 282/1907, fila 14
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roumaine de 1906, manifestation qui voulait illustrer le niveau atteint par l'econo-

mie et la cu1ture des Roumains de l'ancien royaume et de Transylvanie, Bukovine,
Bassarabie, Banat, Serbee, Macedoine et Istrie.
L'auteur presente surtout la section ethnographique organisee conformement
au reglement publie dans le „Bulletin de l'exposition generale roumaine" (mars
1906) dans lequel on precise que: ,.1a section ethnographique roumaine englobera
tout ce qui concerne l'etat social et economique passe et present des Roumains de
partout" (article nr. 1). Dans Ies quatre articles suivants on cite Ies aspects illu'itres par l'exposition: Ies habitations traditionnelles, le costume national, outils
â diverses destinations (agriculture, peche etc.), textile etc.
L'exposition de 1906 a ete appreciee du point de vue de la mise en valeur
de la culture populaire et elle a ete une occasion proprice a la constitution d'un
grand musee nationa1 ou Ies pieces ethnographiques et d'art populaire detiennent
un poids exceptionnel. D'ailleurs, apres la fermeture de l'exposition, plus de 800
objets ethnographiques ont pris le chemin du patrimoine du Musee d'ethnographie
et d'art national.
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PICTORI DE AVANGARDA lN COLECŢIA
MUZEULUI ŢARII CRIŞURILOR
MARIA ZINTZ

Mişcarea artistică de avangardă din sfera creaţiei plastice din ţara
noastră a constituit mai rar subiectul unor studii de specialitate şi atunci
privită în linii generale, mai curînd cu scopul de a pune în evidenţă locul pe care îl ocupă şi aportul ei în contextul artei plastice româneşti1.
Monografiile dedicate pictorilor M. J-1. Maxy şi Corneliu Mihăilescu, ce
deţin de altfel informaţii bogate cu privire la viaţa şi opera lor, subliniind momentele şi evenimentele hotărîtoare în cadrul evoluţiei lor creatoare, nu puteau să cuprindă o analiză exhaustivă a lucrărilor acestora.

Mai bin~ cunoscută este creaţia literară circumscrisă în această miş
care, prin tipărirea unor cărţi de poezie, însoţită de prezentările şi comentariile autorilor înşişi sau ale confraţilor acestora intru poezie, uniţi
de acelaşi idealuri. Lor li s-au consacrat, de asemenea, studii pertinente
semnate de istorici şi critici literari de prestigiu.
De mişcarea de avangardă îşi leagă numele în special M. H. Maxy,
Marcel Iancu, Corneliu Mihăilescu, Victor Brauner, Hans Mattis-Teutsch,
Militza Petraşcu, etc. Majoritatea lucrărilor semnate de ei se află în muzee. Le revine deci specialiştilor din aceste instituţii sarcina de a face
cuno:cută creaţia lor printr-o analiză critică raportată pe de o parte la
arta românească interbelică, pe de alta, la avangarda artistică europeană.
Aproape toţi pictorii la care ne referim au început să-şi contureze
personalitatea la sfîrşitul deceniului al doilea al secolului al XX-lea. La
acea dată, cubismul era deja constituit, la fel fovismul, iar expresionismul, înccpînd odată cu secolul XX şi pînă în deceniul al treilea, a cunoscut manifestări dintre cele mai diverse ca modalităţi tehnice, dar şi
ca motivaţii existenţiale. Futurismul îşi făcuse cunoscut programul-manifest în care-şi anunţă principiile. Şi dacă sintem de acord că acest curent, aşa cum observă unii critici de artă contemporani, reprezintă reacţia cea mai rapidă şi directă provocată de cubism, pe de o parte negarea,
1
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pe de alta continuarea ei, vom înţelege interesul manifestat faţă de el
de către artiştii români avangardişti pe care l-au aprobat în spiritul,
dacă nu şi în litera sa, în „căutarea stilului dinamic al perspectivei patetice"2. Intr-o epocă marcată de transformări ce duceau la o civilizaţie
nouă a tehnicii şi a vitezei, dar în care se făoea prezentă şi neliniştea
ce prevestea războiul prim mondial, cu dezintegrări şi revoluţii ce vor
schimba faţa lumii, tinerii artişti, cu un entuziasm debordant, se abandonau tuturor experimentelor şi tendinţelor, încercînd să-şi găsească şi
o motivare, o argumentare a acţiunilor lor, în ultimă instanţă de contestare
a unei societăţi oprimatoare şi a artei acesteia ce caracteriza forţa burgheziei „în tot ce avea aceasta mai odios", după cum se exprima într-un
interviu Tristan Tzara. De altfel, contestaţiile formulate cel mai categoric
şi-au găsit expresia în mişcarea dada, ale cărei baze au fost puse în primul
rînd, deşi alături de alţi artişti importanţi europeni, de către doi români,
Tristan Tzara şi Marcel Iancu, amîndoi studenţi la Zi.irich, în acel an,
1916.
Pe de altă parte, se manifesta o tendinţă constructivistă, în care
„arta şi tehnica se întîlneau într-o nouă unitate". Afirmaţia ii aparţine
lui Walter Gropius, organizatorul şi teoreticianul şcolii Bauhaus, înfiinţată în 1919 la Weimar, care avea ca obiectiv o întreagă sinteză a artelor
unde să-şi aducă contribuţia deopotrivă arhitecţi, pictori, sculptori, decoratori.
Este de subliniat că tocmai aceste idei constructiviste i-au atras în
primul rînd pe artiştii români la care ne referim. Trăind intr-'o ţară în
care arta în totalitatea manifestărilor sale se caracteriza prin echilibru
şi măsură, Ia care se adăuga un lirism lipsit de excese, ei au militat mai
ales pentru o creaţie unde să primeze „ordinea sinteză, ordinea esenţă,
constructivă, clasică, integrală" 3 •

Dar in acelaşi timp, în care acest grup de tineri iniţiau la Bucureşti
o tendinţă de „universalizare" a artei, alte personalităţi consolidau un
drum propriu, dincolo de influenţe evidente sau de dorinţa de integrare
într-o mişcare sau alta, ca în cazul lui Gheorghe Petraşcu şi mai ales
Theodor Pallady, ori se grupau în numele aceluiaşi crez artistic, în vederea dezvoltării unei arte autohtone. A existat o întreagă pleiadă de
artişti care, după studiile făcute în ţară şi în străinătate, şi-au concentrat efortul creator în direcţia unei arte pătrunse de valorile specificului
naţional, fără a o lipsi însă nici de influenţele unor curente artistice îndeosebi, cele impresioniste şi postimpresioniste, preluate în sinteze pe
care-şi punea pecetea geniul, originalitatea fiecărui artist în parte.
Cu toate acestea noile curente artistice de la începutul secolului 1ş1
aveau o motivaţie profundă în însăşi dezvoltarea tehnicii, a ştiinţelor,
a structurilor sociale ce implicau alte relaţii ale omului cu universul, cu
2Ibidem,
3
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lumea, cu propria sa fiinţă. Era de asemenea firesc ca unii tineri să înlupta împotriva ordinei sociale opresive, cit şi împotriva unor formule de limbaj lipsite de substanţă, de forţă expresivă, considerate piedici în calea unei gîndiri creatoare. Aceste convingeri sînt exprimate clar
incă de la început în paginile revistei Contimporanul, înfiinţată în 1922,
cea dintîi publicaţie care va susţine, pînă în 1932, ideile avangardei româneşti: ,,In clipa în care finanţa cotropitoare ... după ce a furat hoţeşte
puterea politică prin gîtuirea nocturnă a voinţei populare şi se pregăteşte
a întina şi cugetarea românească, era necesar, imperios necesar, ca mă
car gîndirea tinerei generaţii să rupă lanţurile grele, prometeice şi să-şi
ia zborul către întinderile albastre". Aceasta este condusă de Ion Vinea
şi Marcel Iancu, cărora li se alătură M. H. Maxy, Mattis-Teutsch, Victor
Brauner, Militza Petraşcu, Corneliu Mihăilescu etc. Revista organizează
în 1924 o expoziţie internaţională de artă avangardistă în Bucureşti. Pe
simezele ei publicul bucureştean a putut vedea alături de lucrări semnate de artişti români, printre care şi de Constantin Brâncuşi şi creaţii
ale lui Hans Arp, Paui Klee, Kurt Schwitters, Hans Richte şi alţii. De
altfel relaţiile, prieteniile legate de artiştii români, cu ocazia studiilor
în străinătate, cu unii dintre cei mai prestigioşi creatori din Europa au
întreţinut o atmosferă de emulaţie intelectuală şi creatoare în cadru 1
acestei mişcări, pe măsura prefacerilor epocii, ce conduceau la apariţia
unui „stil" internaţional. Maxy precizase în 1924 tocmai acest lucru:
„Contribuţia mai mult sau mai puţin directă la străduinţele din Apus
nu înseamnă de loc pastişă, ci sforţarea legitimă de a convieţui cu epoca
ceapă

noastră".
Pe lingă

durată.

Contimporanul se

înfiinţează şi

Jn 1925 Maxy pune bazele revistei

alte reviste unele de

scurtă

Integral, orientată spre pro-

movarea unei arte constructiviste, care să cuprindă toate formele şi genurile de artă: ,,Azi, ora înfăptuirilor e plină. Poezie, muzică, arhitectură,
pictură, dans, toate merg înlănţuite integral spre o gară definitivă şi
înaltă", se spunea în primul număr al publicaţiei. 4 Chiar dacă au avut
o viaţă efemeră, trebuie să amintim şi revistele Punct - ,,Revistă de
artă constructivistă internaţională" condusă tot de Vinea şi Marcel
Iancu, şi 75 11.P., avînd ca redactor pe Ilarie Voronca şi Victor Brauner.
în 1928 a luat fiinţă o altă publicaţie, Unu, în paginile căreia au fost prezenţi nu numai poeţi sau scriitori, deşl ea se numea „revistă ue literatură de avangardă". Indeosebi numele lui Victor Brauner trebuie menţionat, atunci cînd este pomenită această revistă în care uneori apăreau
desene sau fotografii şi ale unor pictori occidentali ca Yves Tanqui, Man
Ray, Marc Chagall, ce a pulblicat aici şi un portret al poetului Ilarie
Voronca 5 •
Articolele de popularizare a unei arte în acord cu pulsul epocii lor,
care să reflecte spectacolul civilizaţiei industriale, dinamica oraşului mo' Ibidem
5
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dern, o lume aşezată pe noi coordonate, în curs de constituire, de transformare a gustului publicului, opţiunea lor pentru o creaţie unde libertatea de exprimare să se manifeste nestingherită, într-un spirit umanist,
pentru o co!aborare intre artişti în scopuri constructiviste care să ducă
la realizarea unor obiecte utilitare, estetice şi moderne, în cele mai variate domenii, înseamnă tot atîtea puncte pozitive ale acestei mişcări
avangardiste de la noi.
Animatorul cel mai activ si mai ales cel mai constant al miscării de
avangardă din ţara noastră
fost M. H. Ma.:cy, prin toată activitatea sa de pictor, decorator, întemeietor, împreună cu ciţiva colegi de
breaslă, ai primei Academii de arte decorative, publicist plin de entuziasm, creind reviste şi organizind un cenaclu săptămînal pină în 1940,
în propria sa locuinţă, unde putea să vină oricine manifesta interes pentru noile modalităţi de exprimare ale artei europene.
Înzestrat cu o inteligenţă speculativă cerebrală, cu un spirit constructiv ce includea o marc pasiune intelectuală, Maxy a fost atras în
timpul şederii sale în Germania, intre 1922-1924, de tot ce însemna
noutate pc plan artistic. Aici face cunoştinţa unuia dintre cei mai reprezentativi regizori ai secolului, Max Reinchardt şi aderă la „November
gruppc". Nu intimplător, eruditul critic de artă Herwarth Walden, editorul revistei Der Sturm, l-a invitat să deschidă o expoziţie personală
la St11rmgalerie. 6 însă asupra formaţiei sale artistice îşi pune amprenta
în primul rind cubismul şi mai ales activitatea constructivistă a grupului
de artişti stabiliţi la Weimar. Spiritul de echipă ce domnea aici, inteligenţa creatoare ce se manifesta în cele mai diverse domenii l-a influenţat puternic pe tinărul care era pe atunci Maxy. Cubismul, odată cu primul război mondial încetase să: mai reprezinte 10 mişcare dominantă a
artei franceze, dar într-un fel sau altul, a avut o influenţă incontestabilă asupra aproape tuturor artiştilor mai importanţi din marile centre
europene. In anii următori războiului principiile cubiste s-au răspîndit
în aproape toate ţările Europei, în Statele Unite, în America Latină şi
chiar în Japonia;_
Activitatea lui M. H. Maxy la Bucureşti, începind cu anul 1924, a
fost remarcată de poetul Ilarie Voronca, el însuşi un propovăduitor înflăcărat al avangardei, în paginile revistei Integral: ,,Viziunea constructivistă căpăta prin M. H. Maxy, intîia oară glas la Bucureşti" 8 • Opţiunea
pentru modalităţile cubiste nu l-au determinat să rupă relaţiile artei cu
. lumea exterioară, cu un concret al ei ce se face simţit în creaţia sa, interpretînd nu odată pictura ca pe un comentariu în care realul să se poată
recunoaşte. El a mărturisit un interes profund pentru o tematică umană
şi socială şi a introdus adesea o notă lirică în tablourile sale. Faptul că
înainte de plecarea în Germania a fost elevul lui Camil Ressu şi Iosif

a

6
7

8
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Iser ce promovau o artă realistă a contat desigur în formarea conC('Pţiei lui Maxy asupra menirei artei. Intre subiectele lucrărilor sale nu
primează natura moartă, nici chiar în perioada cubistă cind formele sint
cel mai adesea rezultatul intersectării planurilor şi liniilor, al încrucişării
faţetelor desfăşurate ale imaginilor, ci portretele şi I peisajele sau compoziţiile în peisaj, unde pictorul intervenea aducincl scînteia de viaţă sau
îşi exprima o atitudine, nelipsită de participarea sa afectivă.
Cel mai vechi tablou semnat de Maxy, aflat in colecţia noastră,
Imbrăţişare, datează din 1926. Lucrarea are o serie de trăsături specifice
cubismului, clar şi alte elemente ·ce ne ,'îndreaptă spre alte preocupări
ale pictorului. Imaginea înfăţişează doi tineri îmbrăţişaţi -într-un peisaj,
dar artistul nu insistă asupra individualizării sau 0xpresivităţii figurilor. El este mai interesat de raportul i formelor şi al suprafeţelor, dedt
de povestirea unei idile. Compoziţia se desfăşoară pe orizontală, cu u
discontinuitate aparentă a ritmului, iar planurile apar suprapuse sau
foarte apropiate. Dacă personajul feminin e urmărit printr-o linie ce
subliniază formele prin rotunjimi impregnate de senzualitate, cel masculin este tratat mai cerebral, înlăturînd în parte, diferenţele dintre formele intenţionate şi spaţiile aflate între ele. Unele părţi ale corpu:ui
său sînt reprezentate printr-un duct unitar, în schimb a'tele nici nu
se constituie într-o închegare corporală sau apar aplatizate şi uşor deformate, în dorinţa de a reprezenta spaţiul şi poziţia personajului, fără a
recurge la perspectiva lineară. Găsim aici şi elemente dinamice, indicate
energic prin direcţia verticală a mîinilor celor doi tineri, ce tulbură desfăşurarea calmă a planurilor pe orizontală. Artistul s-a ~ăsat ispitit şi
de calităţile picturale ale materiei cromatice. Cînd este vor,ba de personajele umane, el aşterne culoarea în suprafeţe mari, fără valori de
ton, deşi ea deţine o notă de senzualitate in nuanţe de ocru, de brunuri,
roz violaceu şi roşcat ce „acoperă" trupul feminin. Observăm însă că
peisajul este tratat mai pictural, cu o· fineţe ce sugerează profunzimea
prin nuanţe'.e de albastru-verzui, într-o pensulaţie măruntă. Critica de specialitate a remarcat afinitatea creaţiei sale cu pictura lui Braque de care
îl simţim cel mai apropiat cînd este vorba de influenţe. 9
Cea de a doua lucrare, Portret de fată, dezvăluie o înţelegere
plină de căldură faţă de model. De dala aceasta Maxy individualizează
personajul cu :multă sensibilitate. Ovalul feţei, în uşor profil, pictat în
nuanţe de ocru, ochii mari negri, ce privesc în faţă, meditativi, buzele
pline, gitul prelung, umerii rotunzi, totul exprimă graţie şi puritate, o
bogată viaţă interioară. Desenul delimitează formele în culoarea predominantă a zonei respective, determinind o nuanţare cu accente expresive. Culoarea este aşternută într-o pensulaţie egală, în pete mari, iar
raportul intre albastrul rochiei şi fotoliul văzut parţial, ca o bordură
roşie, creează o intimitate a atmosferei, sporită şi de fundalul decorativ
9
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în nuanţe de ocru, galben oliv cu dungi verzi şi puncte. Decorativismul
tabloului ne aminteşte, de data aceasta, nu numai de Braque dar şi de
preocupările cromatice ale unor pictori români ca Ştefan Luchian, prin
filiera lui Nicolae Tonitza.
Tabloul care ilustrează concepţiile plastice, ca şi interesul lui Maxy
faţă de lumea celor ~ărmani, locuitori ai periferiilor citadine, păstrătorii
de nevoie ai unor vechi obiceiuri, este cel intitulat Cu ursul. Face deci
parte din perioada sa constructivistă, ,,integralistă" cum îi plăcea să
spună pictorul, ce se diferenţiază de cubism prin „caracterul de viaţă
manifestat în spaţiu, pe care cubismul nu o putuse obţine" 10 . Reprezintă
un grup de oameni într-un peisaj citadin, de periferie, in poziţii statice,
văzuţi din faţă, cu excepţia ursarului bătrin, uşor înclinat. Mişcarea sa
este subliniată de poziţia toiagului şi de un personaj din dreapta în fundal, ce apare in mers grăbit. Statismul poziţiilor măreşte impresia de
robusteţe a personajelor, subliniate printr-un desen energic, predominind unghiurile drepte ce le accentuează masivitatea. Şi peisajul se- desfăşoară în suprafeţe mari, pavajul geometrizat, ca şi casele din fundal,
supunîndu--se structurii intenţionate de pictor, determinînd o continuitate
spaţio-corporală, în care formele şi intervalele lor par aproape echivalente sub aspect plastic. Intr-o viziune austeră, geometria acestora se
însf'rie în trepte ritmate descensiv, în acord cu sentimentul de

nelinişte,

de apăsare, sugerat de întreaga atmosferă a tabloului şi la care contribuie toate elementele sale expresive. Orizontul este foarte sus, eliminînd cerul dintr-un spaţiu a cărei atmosferă ar rfi schimbat-o cu spaţiile
sale întinse. CUioarea e transformată . într-un element al construcţiei,
aşternută în pete mari, restrîngînd-o la o armonie de griuri, cu amestec de ocru, brun, violet, negru şi foarte puţin alb şi albastru. Nuanţele
de griuri sugerează aici o atmosferă gravă, o tensiune mocnită, cea exprimată şi de trăsăturile oamenilor. In acest tablou, de mare rigoare
compoziţională şi constructivă, Maxy include totu~i şi tuşele mărunte, cu
efecte nu numai decorative, deoarece prin sublinierea unor e~emente
vestimentare sau a celor de peisaj se măreşte impresia de veridicitate,
de materialitate „tactilă".
Dacă ne gîndim că lucrarea datează din 1937, perioadă în care situaţia în ţara noastră, ca de altfel în întreaga Europă, devine tot mai îngrijorătoare şi mai dramatică, înţelegem cu atît mai mult semnificaţia
ei, concentraţia de nelinişte surdă, de participare sufletească a pictorului, adeziunea sa la viaţa oamenilor simpli, adeziune pe care a exprimat-o cu consecvenţă în întreaga sa creaţie, pînă la sfirşitul vieţii.
Alături de Maxy, cel care a depus activitatea cea mai constantă şi
mai îndelungată (între 1922 şi 1940) pentru promovarea şi înţelegerea
unei arte noi a fost Marcel Iancu. Artist multilateral, pictor, arhitect,
dC'corator şi scenograf, el a creat, a construit, a conceput spectacole,
10
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obiecte decorative şi utilitare cu credinţa statornică într-o artă care să-l
reprezinte pe omul secolului XX, să poată reflecta cite ceva din nenumăratele faţete care-i compun viaţa. Ca şi Maxy, el a dorit să contribuie la creerea unui cadru de viaţă unde artele să se înfrăţească într-o
colaborare care să aibă în vedere progresul şi prefacerile contemporane.
Arhitectul Marcel Iancu este autorul primei case cubiste la Bucureşti,
construită în anul 1926, căreia îi urmează şi alte clădiri 11 • Formaţia de
arhitect a marcat şi creaţia sa plastică, în sensul unei rigori pe care şi-a
impus-o conştient şi asupra căreia insista şi în paginile unor reviste de
avangardă. Această rigoare s-a făcut simţită chiar în perioade ale creaţiei sale, cînd libertatea formală, viziunea expresionistă sau atmosfera
suprarealistă aveau prioritate. Descoperim la Marcel Iancu, într-o mă
sură mai mare decit în lucrările lui Maxy acea dualitate ascunsă în fiinţa
noastră, lumină şi umbră, tendinţa de construcţie dar şi cea de negaţie,
sau de eliberare ale unor forme şi trăiri fără nume, neliniştitoare şi
ciudate. Nu întîmplător, după ce fusese şi el elevul lui Iser la Bucureşti,
participă activ la naşterea mişcării dada, ca student la Şcoala politC'hnică
din Zi.irich. Intre timp, tînărul artist se interesează de grupările avangardiste din Germania, îndeosebi de preocupările grupului Die Briicke
din Dresda, dar şi de cel constituit la Mi.inchen, Der Blaue Reiter, cart'
l-au atras prin poziţiile lor de negaţie faţă de impresionismul cc devenise deja inconsistent, ca de altfel faţă de oportunismul de orice fel în
artă sau în viaţa socială a timpului său. Vizitele sale la Paris intre 19201922, intilnirea cu Andre Breton care orientase o serie din preceptele
dada într-o direcţie ce se va numi de atunci suprarealistă, au însemnat
alte experienţe asimilate în creaţia sa. Curiozitatea sa activă era firesc
să-l îndrepte şi spre centrul artistic '3auhaus de la Weimar ce afirma că
arta trebuie integrată adînc totalităţii organice a vieţii, că ea trebuie să
însemne o acţiune ordonatoare a cizelării prin formă, admiţînd toate varietăţile de exprimare ce se înscriu pe coordonatele conştiinţei.
Tabloul din Muzeul Ţării Crişurilor Peisaj marin, reprezintă un peisaj
veneţian. El pare să fi fost pictat în jurul anului 1930, deci pe la începutul celei de a treia perioade, circumscrisă intre 1930 şi 1939, perioadă
în care pictorul afirma că: ,,motivul tabloului este un moment poetic pe
care cresc emoţiuni pure de culoare; portul e port al culorilor, nudul
un motiv, peisajul un prilej de armonii noi, marea un mijloc de evocări
poetice, de efecte plastice". Apa ocupă o suprafaţă mică din tablou, în
prim plan, subliniată printr-o linie accentuată energic cu negru, în unghiuri drepte. Urmează o porţiune pictată într-un roşu carmin deschis, pe
care o vibrează prin citeva grupaje de semne geometrice, dispuse într-o
tesătură de linii negre, mici construcţii cu efecte picturale şi de persper:tivă, într-un joc al mîinii, aparent condusă numai de fantezie. ln planul ultim, palatele veneţiene sînt redate prin trăsături rapide şi simplifi11
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cate, într-un colorit cald, de ocruri, brun şi roşu vermion. Culorile sînl
alese de artist în funcţie de valenţele lor plastice şi perspectivale. Coloritu intens aminteşte într-o oarecare măsură de lecţiile expresioniste asimilate în perioada studiilor, la care se adaugă voinţa constructivă, caracteristică lui Marcel Iancu, ce-l determinase ca pentru o vreme să adere la
cubism. în această vreme, el pictează însă tablouri în care viziunea expresionistă se face simţită în construcţii subtile, racordate la concepţia unei
realităţi plastice şi 'muzicaleY Dar, de acum înainte, el va da viaţă
tot mai des şi unor imagini halucinante, ce prevestesc ororile războiului
care se apropia. După 1940, nu-l mai găsim în ţară. Istoria acelor vremuri, atît de tragice pentru atîţia oameni îl determină să plece în Israel,
unde desfăşoară o activitate deosebit de fertilă, rezultatele activităţii
sale creatoare fiind prezente în aproape toate marile centre ale lumii.
In cadrul mişcării de avangardă, Corneliu Mihăilescu, chiar dacă nu
s-a manifestat cu consecvenţa şi fermitatea lui M. H. Maxy sau Marcel
Iancu, s-a impus prin demersurile sale artistice, prin participările la expoziţiile acestui grup, organizate de Contimporanul, Criterion, Grupul
plastic etc., prin luările de poziţie în favoarea unei arte care să corespundă spiritului epocii sale. ActivitatPa sa se caracterizează printr-o
nuanţă mai ponderată, iar oscilaţiile sale ca şi momentele de a!bţinere de
la manifestările expoziţionale, răgazul pe care şi-l impunea astfel, însemnau tot atîtea frămîntări, întrebări pe care şi le punea cu privire la
autenticitatea actului de creaţie, la drumul pe care trebuie să-l urmeze.
Iar căutarea unor răspunsuri cit mai adevărate, zbuciumul ce însoţea
această căutare i-a lăsat prea puţin timp pentru probleme de ordin mai
general. Totuşi el a luat nu o dată .atitudine şi în scris împotriva atacurilor incompetente împotriva artei moderne, subliniind necesitatea unei
critici de artă capabile să contribuie la formarea unui public avizat care
să poată înţelege noi!e direcţii ale artei contemporane.
Pentru a înţelege personalitatea artistică a lui Corneliu Mihăilescu,
trebuie amintit şi faptul că, spre deosebire de alţi tineri români, el nu
s-a îndreptat, in vederea continuării studiilor spre marile centre artistice din Germania sau Franţa. In aspiraţiile sale de perfecţionare, el a
fost atras de marii pictori ai Renaşterii italiene şi în acest scop s-a îndreptat spre Florenţa. Cu tot respectul pentru arta secolelor trecute, Corneliu
Mihăilescu a intuit însă că un pictor al vremii sale trebuie să caute
alte mijloace de exprimare şi în acest sens el participă la manifestările
anuale ale Grupării artiştilor independenţi din Florenţa (1913-1915), la
a cărei înfiinţare a luat parte ca membru fondator şi apoi, în
1920, la expoziţia naţională de artă din Roma. 13 Intors în ţară, el se va
alătura arti-ştilor grupaţi în mişcarea de avangardă, la început cu preocupări plastic orientate spre cubism.
1~
1'1
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în colecţia muzeului se află patru tablouri de Corneliu Mihăilescu.
Lucrarea Interior de atelier, a fost pictată în perioada 1925-1929, sub
influenţa cubismului. Respectul pentru formă pe care-l dobîndise prin
studiul desenului din capodoperele maeştrilor florentini îl determinase
să păstreze integritatea motivelor. Pe de altă parte, nu neglijează nici
culoarea, dorind, după cum mărturisise chiar pictorul într-un articol
din Cuvîntul, in 1926, ,,să realizeze valori plastice pure de formă-cu
loare", valori care includ şi o notă decorativă. Foloseşte aici forme simple, patrulatere şi circulare privite fragmentar din stînga interiorului
de atelier. Compoziţia este organizată riguros, prin succesiune de linii
curbe, drepte şi unghiulare ce aparţin unor forme văzute în profil şi
din faţă, într-un spaţiu sugerat tocmai prin structurarea percepţiilor
acestor elemente geometrice ce se pot combina în acorduri complexe, cu
efecte perspectivale. Foloseşte culori intense, albastru ultramarin, verde,
violet, puţin negru, dar şi calde, nuanţe de roşu carmin, englez şi vermion, oranj. Culoarea nu are aici o funcţie lirică, este aşternută cu intenţii plastice constructive, contribuind la definirea unor ritmuri ce poartă
în ele o valoare a îmbinărilor de planuri cromatice. Mai mult, ea le fereşte de uscăciune, hrănindu-le cu substanţă şi energie cromatică, oferind o densitate deosebită acestor forme ordonate altfel cu o luciditate
în spiritul exigenţelor constructive ale cubismului.
Natura statică cu fructe aparţine şi ea aceleiaşi perioade, mai precis
probabil către sfirşitul ei, cînd abaterile de la estetica cubistă sînt mai
dese. Nu mai întîlnim aici atmosfera de cerebralitate, nici plasticitatea
sugestivă din prima lucrare, deşi felul în care sînt dispuse obiectele pe
verticală denotă o vădită preocupare pentru compoziţie din partea artistului, în echilibrul creat de ritmul cărţilor aşezate una peste alta oblic,
forma rotundă a fructierei şi cele ovale ale fructelor este inclusă o stare
potenţială, dinamică, accentuată şi de acordurile cromatice, prin alătura
rea unor culori calde şi mai deschise, de ocru, galben şi albastru-verzui,
iar felul în care pictorul dozează raportul dintre culoriJe calde şi reci,
preferinţa pentru tonurile luminoase conduce într-o direcţie optimistă ca
expresivitate, ca sentiment.
In cea de a doua natură moartă, Forme româneşti, viziunea a devenit mai dramatică. De fapt, de acum înainte, în lucrările lui Corneliu
Mihăilescu, se va instaura tot mai des o stcţre de nelinişte, o atmosferă
mai stranie-expresie a propriilor sale contorsiuni sufleteşti. 14 Deocamdată, anul 1930 este socotit un an de cumpănă, în care pictorul nu a renunţat cu totul la procedeele cubiste, dar se face prezentă şi viitoarea sa
orientare suprarealistă, în acord cu sufletul său tot mai scindat de îndoieli, dramatic resimţite şi exprimate artistic. Cele două măşti, ca şi ulciorul şi ouăle încondeiate sînt tratate plastic, cu o precizie formată
prin care conturele le delimitează cu preg~anţă volumele. Formele se
"' Ibidem, p. 20
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ordonează pe un fundal gri, fără preocuparea indicării adîncimii spaţiale,
verticală, bidimensionalitatea fiind subliniată şi de draperia ale
cărei margini sînt subliniate printr-o bordură albă, neregulată. Predomină culorile calde, umbra arsă, închisă şi deschisă, roşul englez cu cîteva tente de vermion, brunuri, lingă care apar nuanţe de albastru, gri
~i negru. Dar pictorul concentrează în materia cromatică, în trăsăturile
măştilor o tensiune, o energie ce determină ca în dialogul cu privitorul
să se insinueze o stare de nelinişte. Compoziţia are astfel şi o valoare
simbolică, sugerînd întrebări existenţiale, cu privire la condiţia omului.
El a reuşit aici să amalgameze culorile cu propriile sale emoţii, cu spaimele, cu tristeţea sa resemnată uneori, ce primesc astfel o densitate, o
expresivitate deosebită.
Cea de a patra lucrare de Corneliu Mihăilescu, Legendă, reprezintă
o compoziţie în peisaj, pictată după 1930, cînd fantezia, ca şi o notă de
mister uneori cu inflexiuni tragice, îşi pun tot mai des amprenta pe

ci pe

creaţia

sa inspirată adesea din basmele populare sau din literatură. 15
lntr-un peisaj cu vegetaţie bogată, pictată într-un colorit compact, cîteva
scări conduc spre o casă păzită de un animal fantastic. Formele nu mai
sînt conturate, ele se ivesc direct din culoarea aşternută într-o pensulaţie prelungă. Trupul animalului pare lipsit de consistenţă materială şi
de volum, fiind „topit", inclus în ritmul decorativ, în atmosfera generală
a tabloului. Chiar dacă lucrarea nu are virtuţi expresive mai deosebite,
se remarcă totuşi sensibilitatea cu care artistul a colorat, nuanţat griul.
Apar aici nuanţe de griuri violacee, cu treceri fine de la cele calde la cele
reci, griuri verzui, într-o tonalitate aproape egală ca intensitate.
Pictorul care a reprezentat suprarealismul la noi pe o înaltă treaptă
artistică a fost Victor Brauner. Totodată, aşa cum s-a precizat, pe bună
dreptate, prin opera şi personalitatea sa, el este unul dintre cei mai
originali şi mai interesanţi artişti europeni ai epocii contemporane,
impunîndu-se în circuitul valorilor universale. 16
La începutul deceniului al treilea îl găsim alături de tinerii artişti
ai avangardei româneşti. Prima sa expoziţie personală din 1924 reflectă
ruptura cu arta oficială şi disponibilitatea, adeziunea sa la curentele
anticonformiste. Creaţia sa de atunci înclina mai mult spre cubism şi
spre constructivism, asemeni majorităţii pictorilor români, cuprinşi în
această grupare. La aceasta contribuise, fireşte, şi discuţiile aprinse
despre artă cu M. H. Maxy şi Marcel Iancu sau cu prietenii săi poeţi, îndeosebi cu Ilarie Voronca cel care printre primii şi-a exprimat
convingerea că în persoana lui Victor Brauner „apare un adevărat artist
creator cu rare clemente de invenţie". 1 î Impreună au şi editat o revistă
de cultură, 75 H.P., din care n-a apărut însă decît un singur număr.
t:, Ibidem, p. 11
16
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Aici ei au încercat să precizeze un fapt deosebit de important, răspun
zînd în acelaşi timp unor acuzaţii, că modernismul celor strînşi la ospăţul Integralului nu e, cum cred ciţiva de servilă împrumutare. E un
elan spontan cu caractere profund româneşti, cu toată supranaţionali
zarea aparentă. 18 Activitatea sa, aşa cum
mai amintit, se leagă şi de
alte publicaţii avangardistice, Integral şi mai ales Unu, unde a publicat
desene între 1928 si 1932. Personalitatea sa artistică se formează tocmai în perioada î~ care suprarealismul îşi consolidează poziţiile, începînd cu 1924, cînd apăruse primul manifest al lui Andre Breton.
Victor Brauner, după o scurtă perioadă cubistă, se îndreaptă spre
suprarealism, întreaga sa structură spirituală îndemnîndu-1 în această
direcţie. 1n 1930, el călătoreşte la Paris, unde se împrieteneşte cu Rene
Char, Pierre Mabille, Benjamin Peret, care i-au dedicat emoţionante
poezii, admirîndu-i personalitatea şi înţelegîndu-i felul aparte de a fi.
Prezentat de Yves Tanqui lui Andre Breton, acesta îi semnează prefaţa catalogului primei expoziţii personale pariziene, din 1934. Cu
această ocazie, Breton remarcă că „imaginaţia lui Brauner este puternic
dezlănţuită, ea consumă şi stoarce filierele de care suprarealizmul este
tentat cîteodată să se îndepărteze" 19 • Pictorul participă la expoziţiile
suprarealiste de la Paris, dar continuă să colaboreze şi la revistele din
Bucureşti. De altfel, între 1934 şi 1938 îl găsim din nou în ţară, unde va
încerca să facă cunoscute publicului românesc teoriile cuprinse în manifestele lui Andre Breton. Noua sa orientare suprarealistă este evidentă în lucrările cuprinse în cea de a doua expoziţie personală, organizată la Bucureşti, în sala Mozart, în anul 1935. Victor Brauncr pictează
în această perioadă bucureşteană tablouri cu o atmosferă neliniştitoare
şi stranie, cu spaţii ample, enigmatice în care gestul său creator apare ca
un avertisment asupra unor ameninţări mai mult sau mai puţin ambigue. Unele imagini, avînd un spaţiu încă terestru sau imaginar dar incluzind totuşi PlPmPnte de peisaj terestru, sînt populate de creaturi fantastice, ce ţin ele lumea basmului, monştri şi balauri ameninţători care
întreţin o stare de spaimă şi de prigoană. In stilul figurativ sînt introduse obiecte cu funcţii diverse, forme fragmentare sau insolite ce determină relaţii noi, unele cu valoare simbolică gravă. Alteori, relaţiile
dintre elementele compoziţiilor sale, situaţiile în care sînt puse personajele, construcţiile geometrizante, aparent logice sau voit naive aduc o
notă de umor, devin amuzante, fără ca starea de nelinişte şi de echivoc
să dispară întrutotul.
Tabloul din colecţia muzeului orădean, Flacăra albastră, pictat în
1934, aparţine tocmai acestei perioade, în care imaginile conţin clemente
purtătoare de simbloruri, impresionante prin cutremurătoarele lor semnificaţii desluşite de privitor. Intr-un spaţiu vast şi pustiu, cu totul diferit decît cele aparţinînd naturii terestre, pictorul a introdus forme geo-
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metrice, construcţii bizare cc par să domine acest peisaj. Numai că aceste
elemente de construcţie nu au darul de a linişti, din contră în spatele
lor se ascunde un pericol posibil, sentimentul fiind cel de angoasă, întărit şi de prezenţele omeneşti. De fapt, vedem acelaşi personaj, îmbră
cat într-un fel de carcasă, cei, exponent al tehnicii ce ţine în mină o flacără albastră, a doua oară el apărînd metamorfozat, cu aluzii tulbură
toare ce prevestesc parcă catastrofa celui cte al. doilea război mondial.
Trebuie remarcat că artistul nu a renunţat la valorile pe care se bazează
orice bună pictură: materie, plasticitate, desen acurat şi mai a.es, emotivitatea petei de culoare, a suprafeţelor bine dozate unde sesizăm simţul
de juxtapunere a planurilor, a întrepătrunderii, a înserării şi suprapunerii
lor prin intermediul culorilor, a ecranelor cromatice, stabilind corespondenţe tonale capabile să determine poezia difuză, emanată de toată suprafaţa pînzei- şi care porneşte tocmai ctin culoare, din materia picturală subţire, aşternută cu un rafinament foarte subtil. Cu o aparentă nepăsare, dar,
cu efecte plastice ce se insinuează cu multă discreţie, artistul a creat
semne incizate cu fineţe, în culoare include pete cu valoare simbolică dar
şi de rapel, necesare 'în organizarea compoziţională a tabloului. Predomină culorile reci, negrul, griurile, albastrul, verdele, brunul închis
aproape de negru, încălzit de cîteva nuanţe de ocru şi roz, a căror raporturi contribue la sugerarea spaţiului ideal, la atmosfera de tensiune şi
sentimentul de nelinişte pe care îl degajă. De altfel, Victor Brauner a
manifestat interes pentru acele tehnici ce conduceau la efecte picturale,
preferind îndeosebi ceara, .,pe care o întindea pe pînză, zgîriind-o apoi
şi lăsînd-o să crape, pentru a face să iasă la lumină suprafeţele de culoare, patinate sub epiderma regenerată" 20 •
După stabilirea sa definitivă la Paris, în 1938, el dă formă unor imagini în viziuni halucinatorii, cu personaje surprinse în metamorfoze
zoomorfe sau vegetale, el însuşi supunîndu-se aceloraşi transformări2 1 •
Pictura sa este în mare parte autobiografică, inspirată de automatisme
psihice, vise, dorinţe ce se defulează, unde personajele umane au adeseori atitudini hieratice ţinînd de o iniţiere, caracteristică creaţiei sale din această perioadă, aşa numită magică şi care iradiază un mister,
o poezie ciudată, însoţită de o stare de nelinişte, de teroare, de care pomenea însuşi artistul într-o ocazie, în 1955: ,,Această teroare de a face pe
o pînză goală un anumit lucru este din păcate o teroare solitară şi enigmatică, tot atît de implacabilă ca şi situaţia unui artist în această societate şi eu cred că nimeni n-o poate remedia" 22 • Această stare se strecoară
şi în lucrările numite „Lycantropi" sau himere 23 , ca şi în încercările sale
~'O Jaques Lassaigne, Pictori pe care i-am cunoscut, Bucureşti, 1969, p. 141;
Jean Cassou, Panorama artelor plastice contemporane, Bucureşti, 1971, II, p. 155
21 Jaques Lassaigne, op. cit., p. 141
22 Jean Leymarie, lntroduction a l'exposition retrospective Victor Brauner,
Musee national d'art moderne, Paris, 1972, p. 3
23 Hariton Clonaru, Prefaţa la Catalogul Expoziţiei Victor Brauner, Oradea,
iulie-august, 1976
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de reprezentare tetradimensională a realităţii într-o v1zmne pe care pictorul Oscar Dominguez a teoretizat-o sub denumirea de „suprafeţe lythocronice"2~. Victor Brauner şi-a prezentat uneori el însuşi creaţia, cu motivaţia sa adîncă. El spunea în 1942: ,,Pictura mea este simbolică şi de
fiecare dată un mesaj; nu un mesaj metafizic, ci un mesaj direct şi poetic ... Opera mea fantastică deţine secretul unei viziuni în devenire, a
unc-i mitologii eterogene libere care există în subconştientul nostru şi pe
care noi o exprimăm într-un mod obscur". 25
Prezenţa lui Victor Brauner în contextul picturii europene este remarcabilă, acelaşi Andre Breton afirmînd în 1939 că el „exprimă în cel
mai înalt punct fantasticul de azi". A participat la marile expoziţii internaţionale ale suprarealismului, iar desenele sale au apărut în reviste şi
ilustrează cărţi ale prietenilor săi poeţi. Incă în timpul vieţii, muzeele din
Viena şi Amsterdam i-au organizat prima expoziţie de mari proporţii,
pentru ca la numai cîteva săptămîni de la moartea pictorului Pavilionul
francez al Bienalei de la Veneţia din 1966 să-i consacre o prezentare
retrospectivă. Cea mai amplă retrospectivă a operei acestui artist a fost
organizată în 1972, de către Muzeul naţional de artă modernă din Paris,
cînd au fost expuse 250 de lucrări. Muzeul Ţării Crişurilor a organizat
la Oradea în 1976, o expoziţie dedicată lui Victor Brauner, cu tablouri
aparţinînd în majoritatea lor perioadei constructiviste, deşi multe dintre
ele lăsau să se întrevadă trăsături ce se vor dezvolta ulterior. Alături,
au putut fi văzute însă şi lucrări pictate în deceniul al patrulea, în viziune suprarealistă.
Un alt artist a cărei personalitate s-a remarcat şi într-un cadru
european, a fost Ioan Mattis-Teutsch, ,.la un moment dat una dintre figurile cele mai proeminente ale expresionismului european, opera sa
înregistrînd, ca o seismogramă, mişcarea postbelică a curentului, de la
izbucnirea armonică şi lucidă, cultivată de cei' de la Bauhaus." 26
In ţara noastră, expresionismul se manifestase îndeosebi printr-o
atitudine militantă, de protest 'împotriva abuzurilor politice, împotriva
războiului şi a urmărilor sale reflectate mai ales în lucrări de grafică, dar
şi de pictură ale unor artişti ca Nicolae Toni,tza, Iosif Iser, Jean Al. Steriadi, Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, Aurel Jiquidi, Nicolae Cristea,
Aurel Mărculescu etc., orientare ce indică similitudini cu atitudinea artiştilor germani din gruparea Die Brilcke, ce a luat fiinţă în 1905, la
Dresda. In creaţia artiştilor din această grupare, presimţirile primului
război mondial, cu cortegiul său de suferinţe, luau forme în care spaima,
durerea, însingurarea, mizeria celor

oprimaţi

erau exprimate într-un mod

acut, de intensitate maximă. Eforturile lor se îndreptau cu generozitate
spre a stabili_ o nouă relaţie intre individ şi societate şi după cum sugera
vi
25

26

Ion Biberi, Arta suprarealistă, Bucureşti, 1973, p. 72
Jean Leymarie, op. cit. p. 24
Dan Grigorescu, Expresionismul, Bucureşti, 1969, p. 193
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şi numele grupării, ei doreau să creeze într-un fel o legătură între prezent şi viitor.
Mattis-Teutsch, înzestrat cu o inteligenţă lucidă, a înclinat spre o
investigaţie mai cerebrală a realului, încercînd să-i descopere, în forme
sintetice, structurile interne, dinamismul, într-o varietate de ritmuri şi
combinaţii. După un sejur între 1906-1908 la Paris, el s-a stabilit pentru cîţiva ani în Germania, unde se alătură curînd la Abstrackte Gruppe

„Der Sturm", preocupat de stabilirea pe cale

plastică

a unor raporturi

între verticale şi orizontale, a unor ritmuri în care culoarea joacă un
rol preponderent. Căutările sale îl apropie de gruparea muncheneză Der
Blaue Reiter, reprezentată, în primul rînd, de Wasilly Kandinsky, Franz
Marc, August Macke. Printr-o elaborare atentă, ei căutau mai degrabă
modalităţi de a surprinde esenţa spirituală a realităţii, decît o circumscriere a ei prin forme concrete, ceea ce deschidea drumul afirmării
artei abstracte. August Macke spunea în 1914, ,,scopul nostru cel mai
frumos este să găsim energiile spaţiale ale culorii şi nu să ne mulţumim
cu un clar obscur fără viaţă", iar Kandinsky, în „Elementul spiritual în
artă", va pleda pentru o perceptibilitate lucidă a vibraţiilor interioare
individuale prin intermediul formelor cromatice. In felul acesta, el îşi
analiza microsensibilitatea din punct de vedere optic-pictural şi în acelaşi timp raţional, creind un gen de notaţie muzicală-picturală, pentru
a obţine o emoţie poetică cit mai intensă şi cit mai pură, denumit expresionism abstract muzical, într-o aspiraţie spre o tot mai perfectă şi înaltă
expresie a spiritului.
Aceste idei şi căutări picturale coincideau cu preocupările lui MattisTeutsch, acelea de a găsi echivalenţe ale unor stări sufleteşti în forme
cromatice ce pot comunica valori psihice, renunţind pentru o vreme, la
reprezentări concrete. Aşa cum s-a specificat in comentariile creaţiei lui
Mattis-Teutsch, el n-a fost un imitator. Cercetările sale asupra culorilor
şi relaţiilor dintre forme sînt sistematizate în cartea sa, Ideologia artei,
apărută pentru prima dată în 1931, mărturie valoroasă a înaintării pe
un drum propriu, chiar dacă prin preocupările sale el a aparţinut o vreme
familiei de spirit a expresionismului, afirmîndu-şi clar modul de a privi
arta şi propria sa creaţie: ,,Sînt copilul secolului XX. Ca artist privesc
de la bun început dintr-un unghi propriu tot ce se petrece în jurul meu
şi păşesc pe drumul ales consecvent, drept înainte; independenţa îmi
asigură progresul." Aceste căutări le-a materializat mai ales după 1915.
într-o serie de compoziţii cromatice, ajungînd la creaţii mature, deosebite
în ce priveşte calitatea lor artistică, în ciclul cunoscut sub denumirea de
Flori sufleteşti, din perioada 1919-1924. Multe lucrări din acest ciclu,
pictorul le-a prezentat în expoziţiile organizate atunci în marile centre
europene, ca cea din iulie-august 1921, a revistei Der Sturm din Berlin,
unde apare alături de Paul Klee şi Arhipenko. Este semnificativ pentru
energia creatoare a lui Mattis-Teutsch, că el expune cu acea ocazie, şase
compoziţii, în timp ce Arhipenko doar trei acuarele. Tot atunci, Chagall
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îl preferă ca partener într-o expoziţie, admirîndu-i valoarea de artist şi
teoretician al artei.
Mattis-Teutsch a participat şi la manifestările artistice din România, în special la cele cu caracter de avangardă. Incepind cu 1924, el răs
punde invitaţiei de a participa la expoziţiile organizate de Contimporanul,
o vreme făcînd parte şi din colectivul redacţional al revistei Integral.
Personalităţi de seamă ale culturii noastre i-au comentat în cuvinte apreciative creaţia, subliniindu-i personalitatea aparte în contextul artei româneşti. Lucian Blaga, cu prilejul expoziţiei de artă avangardistă din
1926, după ce ii aminteşte pe C. Brâncuşi şi M. H. Maxy, M. Iancu, scrie
cu privire la Mattis-Teutsch că printre pictorii care expun, acesta din
urmă a urmat îndeosebi „orientarea ilustrată de Kandinsky, procedeul e
muzical, simfonic." 27 Muzeul orădean deţine în colecţia sa opt tablouri
semnate de Mattis-Teutsch. Cu excepţia unei singure lucrări figurative,
Bolnava, dar care pune probleme cromatice, incercînd, aproape exclusiv,
ca prin nuanţe de allb să rezolve problema culorii şi a luminii, cu virtuţi
expresive în compoziţie, celelalte tablouri se înscriu în perioada 19101929, perioadă în care se integrează expresionismului, toate celelalte reflectă evoluţia acestui laborios artist.
Prima pictată dintre ele pare să fie Compoziţia cu număr de inventar 683. Pe spatele lucrării, pe lingă titlul în limba germană, sînt trecuţi
anii 1910-1915, probabil chiar de către pictor. Dacă ne gîndim că tratatul
Despre spiritualitate in artă, al lui Kandinsky a apărut în 1912, pictor cu
care este asociat cel mai des Mattis-Teutsch, ne dăm seama că el a ajuns
la această viziune nu numai sub influenţa teoreticianului grupării Der
Blaue Reiter. De altfel şi pe Mattis-Teutsch îl preocupa limpezirea teoretică a gîndurilor, a demersurilor sale artistice, cu atit mai mult cu cit
ele înclinau spre abstractizare, deci aparţineau unei direcţii novatoare pe
atunci. Pictorul şi-a sistematizat ideile despre artă şi despre menirea ei
în Ideologia artei. Efervescenţa spirituală cu care îşi exprima concepţiile
artistice l-au determinat pe Henri Nouveau, personalitate marcantă a
artei abstracte, să afirme: ,,la Berlin exista o mişcare care se numea „Der
Sturm". Aveau expoziţii aici Kandinsky, Chagall etc. Se afla şi un pictor
român abstract, Mattis-Teutsch şi tot ce mi-a spus el m-a bulversat completamente"28. Compoziţia are un ritm dinamic, ascensional, spaţiul agitat al tabloului semănînd cu un vîrtej aspirator, intensificat de prezenţa
diagonalei. Formele, desfăşurate într-un sistem de spirală, par să aparţină cosmosului. Ele au o uşurătate în ascensiunea lor, par aeriene, deşi
tuşele, dispuse mai ales pe verticală, sînt trasate vizibil. 1n acest cult
·n Lucian Blaga, în Ferestre colorate, Arad, 1926, p. 87
28 Mihai Nadin, Prefaţă la Catalogul expoziţiei Mattis-Teutsch, Braşov, 1968,

p. :l
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al energiei ce pare să domnească aici - elementele formale sugerează explozii de energie - se descoperă mesajul unei noi umanităţi. Culorile
sînt intense, de o vitalitate pronunţată, dar corelate formelor aparl'nt
spontane, nelăsînd să se observe elaborarea lor, caracteristică de altfel
tablourilor lui Mattis-Teutsch, din această perioadă. Central, domină
roşul permanent, la care se alătură gatbenul citron, oranjul, albastrul,
violetul, rozul şi albul într-o armonie subtil orchestrată, în care lumina
are un rol important.
Ideea de nastere a fost· o constantă a multora dintre tablourile sale.
Ea apare şi în Compoziţia cu număr de inventar 681. Aici formele „ţiş
nesc" dintr-un nucleu central circumscris cu albastru ultramarin, în
forma unui triunghi cu laturile umflate parcă de tensiunea ce se vrea
eliberată, indicînd o mişcare centrifugală. Compoziţia este mai puţin agitată decît în lucrarea precedentă, energia mai concentrată, totuşi impune
un ritm ascensional, sensul de dezvoltare în primul rînd, datorită formei
centrale, uşor curbată, pictată în roşu-garanţă. Mattis-Teutsch sugerează
nu numai teribila încleştare a forţelor naturii sau a celor cosmice, ci
frămîntat de cunoaşterea existenţei în toată profunzimea ei, vrea să
dea expresie şi dramaticilor lupte ale universului interior omenesc, concepînd astfel natura şi omul ca o unitate indestructibilă şi inseparabi!ă.
Elementele compoziţionale evidenţiază preocuparea artistului pentru raporturile dintre formă şi culoare, ele generînd tensiuni şi conflicte ce
trebuiesc echilibrate. Intre ele există o interacţiune organică, o corespondenţă menită să pună în evidenţă caracterul lor mai stabil, cu o energie
potenţială, sau, dimpotrivă, dinamic. Pe lingă culorile dominante, de
albastru, roşu şi verde, apar şi forme în oranj, galben şi violet. Pentru
o atenuare a forţelor generate de aceste culori intense, pictorul a recurs
la o rupere de tonuri cu ajutorul albului şi la fel, ,,aeriseşte" spaţiul prin
nuanţe de roz şi albastru deschis.
Mai gravă ca „rezonanţă spirituală" este Compoziţia cu numărul
682, pictată în aceeaşi perioadă şi de aceeaşi calitate artistică ca şi precedenta. Spaţiul este organizat concentric, fiind sugerată o mişcare ce se
dezvoltă centripedic, prin formele marginale elipsoidale, în culori predominant reci, albastru, verde, violet dar şi roşu şi oranj. Din interiorul
compoziţiei se iveşte însă, ca un leit-motiv, diagonala roşie, dinamică,
ce-l străpunge ca o forţă cc nu poate fi zăgăzuită, expresie a efortului
uman spre progres. Central, se succed pe verticală forme ce indică ideea
de mişcare, de creştere, prin formele concave, cu unghiurile drepte orientate în sus, dominate de cea pictată într-un alb rece, în acord cu gama
cromatică în care este concepută compoziţia. Elementele formale se confruntă într-o dezvoltare armonioasă la nivel compoziţional. Ele cresc, se
transformă pe nesimţite, armonia revendicîndu-se muzicii iar construcţia, arhitecturii, conform părerii artistului, prin care ,, ... culoarea este
https://biblioteca-digitala.ro
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expresia pe deplin inteligibilă, intermediul prin care se poate face înţe
les de om". Menţionăm că ultimele două tablouri au notate pe spate anii
1916-1920. Ele aparţin perioadei în care Mattis-Teutsch era preocupat
de raporturile între formele cromatice concave şi convexe, dominate de
sensul verticalei, ori a diagonalei, sub aspectul construcţiei plastice. 29
El dorea atunci să creeze compoziţii prin care să exprime o totalitate a
trăirilor existenţiale, în forme sintetice. Într-un studiu al creaţiei lui
Mattis-Teutsch se observa că, faţă de metafizica abstractă a lui Kandinsky, artistul român se prezintă mai lucid, mai uman. 30 Multe din pasajele Ideologiei artei cuprind, de altfel, referinţe privind concepţiile sale
despre menirea artei, care să conţină mesajul unei noi umanităţi:
,, ... Arta este de natură etică. Ea izvorăşte din suflet şi vorbeşte sufletului. Calea ei de acces este sensibilitatea" sau, în altă parte, el afirma
că: ,,arta trebuie să-i conducă pe oameni către o lume superioară de reprezentare a epocii", atitudinea sa, aşa cum remarca Dan Grigorescu,
fiind tă!măcită printr-o pictură mai degrabă psihologică, decît formală. 31
Tot din această perioadă, probabil de la începutul ei, fac parte şi alte
două compoziţii, lucrări mai mici, mai curînd studii ce evidenţiază orientarea pictorului către o artă abstractă, în care introduce ideea de miş
care a culorilor, conexată dinamismului formelor, devenind ele însele subiect pentru tablou, un univers autonom cu legi proprii, de ordin plastic. Prima este structurată pe verticală, dar formele cu~bate atenuează
ritmul, incluzînd profunzimea, prin felul în care se întrepătrund, ele apar
pe un fond verde, în nuanţe de violet, verde, albastru şi roşu. Culorile
intense emană o vitalitate, vegetală a naturii de care Mattis-Teutsch nu
s-a îndepărtat întrutotul niciodată. Cealaltă compoziţie propune şi mai
tranşant, prin modalităţi abstracte, noi raporturi între triunghi şi cerc,
intre formele cur,be sau concave şl cele oulke. Nucleul central cuprinde
forme dinamice în nuanţe de roşu şi verde, într-o aglomerare circumscrisă în interiorul unui triunghi pictat în tonuri de verde deschis, străbă
tut de o diagonală albastră, sugerînd o mişcare infinită, o energie nestă
vilită.

In multe dintre lucrările lui Mattis-Teutsch, ideea de naştere, de dezvoltare este exprimată mult mai explicit. ln acest sens, este inc:us elementul vital, embrionar, ca simbol al dezvoltării, ca în Conpoziţia aflată
în colecţia muzeului din Oradea. Forma centrală este pictată în roz incluzînd în concavitatea sa o pată de roşu intens, ca un sens simbolic evident. In jurul ei apar forme în nuanţe de verde, oranj şi galben, în tonuri
luminoase, degajînd optimism şi vitalitate, sentimente accentuate şi de
verdele foarte deschis al fondului acestei compoziţii. Raporturile de cald şi
2!1

:JO
31

20 -

Ibidem, p. 5
Ibidem

Dan GrigorcsC'U, op. cit., p. 194.
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rece creeaza impresia de adincime spaţială. Pentru datarea tabloului, ne
oprim la menţiunea aflată pe spatele lui, anii 1920-1922. De altfel, încă
spre sfîrşitul perioadei 1919-1924, aparţinînd expresionismului abstract
muzical, se observă o reapropiere de figurativ. Formele concrete vor începe să ocupe treptat un loc tot mai important în lucrări:e sale. Această
nouă fază este ilustrată de Compoziţia pe spatele căreia se poate -citi anul
1929. Dar şi aici, Mattis-Teutsch este atras de stabilirea unor relaţii plastice între forme, de sublinierea unui elan vital, caracteristic creaţiei sale,
în general. El afirma în cartea sa că „lumea nu este un dat, ci obiectul
cunoaşterii, al unei percepţii sensibile căreia nu căutarea oarbă, ci ascensiunea sistematică spre esenţe îi este caracteristică". 1n acest tablou stabileşte un „dialog" între forma din prim plan, un nud feminin stilizat,
alungit, într-o poziţie cc exprimă graţie ~i conţine o mişcare potenţială,
~i cea din planul doi, în dreapta, de dimensiuni mai mici şi văzută fragmentar, fără braţe şi cap. Ele sînt subliniate printr-o linie sinusoidală,
avîntată şi se detaşează pe un fundal decorativ, geometrizat, în violet,
negru şi verde. Intenţia artistului de raportare plastică a elementelor formale este evidentă. Regăsim ~i aici interesul pentru relaţia dintre formele
concave şi convexe din faza anterioară. In această vreme Mattis-Teutsch
a creat şi lucrări de sculptură, în special din lemn, de mici dimensiuni,
în strînsă legătură cu preocup~rile idiin pictură, ceea ce-l interesa în primul rînd fiind sugerarea unui ritm avîntat, prin care să poată omagia
omul după „noi dimensiuni". Este perioada căutărilor sale cînd se accentuează predispoziţia sa spre exaltarea formelor umane, incluzînd aceeaşi
aspiraţie de exprimare a totalităţii fiinţei noastre.
Din oricare etapă, indiferent de modalităţile de expresie rezultă acelaşi suflu optimist, gîndul constant al lui Mattis-Teutscl) de a exprima
ideea de ascensiune, de perfecţionare spirituală a omului'. In felul acesta,
el n-a rupt nici o clipă creaţia de viaţă, de natură: ,,In munţii noştri am
găsit ritmul care este idealul vieţii mele ... Marea influenţă, singura liniştitoare a verticalei tot în pădurile noastre am aflat-o". El a şi lucrat în
Braşovul natal pînă la sfîrşitul vieţii sale, în 1960, creaţia sa constituind
un simbol al încrederii în viitor, în capac:itatea de construcţie, de autodepăşire a omului. Lui Mattis-Teutsch, frămîntat pînă la capăt de a reprezenta esenţialul, îi aparţine unul din momentele cele mai importante din
creaţia noastră, fiind considerat, aşa cum s-a mai amintit, un reprezentant
de seamă al expresionismului european. La aniversarea grupării Der Sturm,
din 1954, numele său era prezent între cele ale membrilor săi cei mai
importanţi. Michel Seuphor a putut afirma pe bună dreptate: ,,Am cunoscut în Mattis-Teutsch un om care sub aparenţa calmului şi echilibrului ascundea o fervoare artistică autentică. Am crezut întotdeauna în locul pe care îl va ocupa în arta de avangardă a acestui seco~." Iar Marcel
Iancu spunea: ,,Arta lui Mattis-Teutsch a fost una dintre cele mai pure
~I directe în pictură şi sculptură, ciştigînd în decursul anilor un caracter
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foarte personal şi o puternică expresie. Fără să fi fost constructivistă sau
puternic geometrică, arta sa a fost exprimată într-un limbaj muzical, al
formelor ritmate".
Avem astăzi o privire de ansamblu asupra manifestărilor artistice
româneşti dintre cele două războaie mondiale, amplificată de efervescenţa creatoare a prezentului nostru. Dacă ne este mai uşor acum să
înţelegem schimbările în profunzime ale artei contemporane, aceasta se
datorează şi acţiunilor de pionierat ale artiştilor care au reprezentat
noile curente ale artei moderne. Se poate constata că eforturile înnoitoare
ale pictorilor români avangardişti s-au îndreptat spre cele mai importante direcţii artistice: constructivismul, suprarealismul şi abstracţionis
mul. Ei au dorit astfel să fie nu numai martori ai epocii lor, dar şi participanţi, implicaţi în viaţa contemporană. Fernand Leger, unul dintre
cei mai proeminenţi pictori ai mişcării cubiste, spunea în acest sens:
„Dacă expresia picturală s-a schimbat, aceasta s-a întîmplat fiindcă viaţa
modernă a făcut-o necesară. Existenţa zilnică a artistului modern e mult
mai condensată şi mai complexă decit aceea a oamenilor din secolele
mai vechi". Artistul se fă:ea ecoul unei ambianţe specifice, schimbării
de perspectivă a lumii. Accelerării ritmului de viaţă trebuia să-i corespundă în aceeaşi perioadă istorică o depăşire a esteticii tradiţionale, noul
climat de simţire şi înţelegere a lumii, în care manifestările artistice, influenţele concepţiilor ştiinţifice şi filozofice ale vremii să-şi corespundă
într-o configurare generală.
Trebuie să remarcăm deschiderea culturii, a artei româneşti spre
universalitate, disponibilitatea ei de a surprinde tot ce a însemnat înnoire,

progres, distilînd în retorte proprii

influenţele

-primite

îmbogăţind

la

rîndul ei patrimoniul cunoaşterii şi al :reflectării ei prin artă. Ne gîndim
şi la Nicolae Grigorescu şi la Ion Andreescu, la artişti interbelici sau
la cei contemporani.
Chiar dacă la vremea respectivă noile curente şi reprezentanţii lor
nu au fost înţeleşi la justa lor valoare o seamă de oameni de cultură ca
Lucian Blaga, Tudor Vianu, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi şi alţii le-au
remarcat noutatea stilistică, strădaniile de îmbogăţire a limbajului plastic, calităţile artistice ale creaţiei lor.
Mişcarea de avangardă din România nu a putut avea amploarea celei
desfăşurată în marile oraşe europene. în schimb, s-a caracterizat printr-o
notă de umanism, de înţelegere şi adeziune la viaţa oamenilor simpli, iar
după accentuarea primejdiei celui de-al doilea război mondial, creaţia lor
a avut, mai direct sau mai disimulat, un aspect protestatar, şi de avertisment şi mai accentuat. Totodată deosebita valoare â.rtistică a operei acestor pictori îndreptăţeşte elaborarea de studii care să facă mai bine cunoscute lucrările existente în patrimoniul naţional românesc.
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LISTA LUCRARILOR

M. H. MAXY (1895-1971)
Cu ursul

Ulei pe pînză; 553 X 700 mm ; semnat
şi datat dreapta jos, cu negru: Maxy
1937; transfer C.S.C.A. Oradea 1967;
nr. inventar 294

lmbrăţişare

MARCEL IANCU (n. 1896)

Ulei pe carton; 500 X 660 mm; semn at şi datat dreapta jos, cu brun :
M. H. Maxy H:l26; transfer C.S.C.A.
Oradea; nr. inventar 295

Portret de

Peisaj maritim din

Veneţia

Ulei pe carton; 340 X 485 mm ; nesemnat; nedatat ; achiziţie Petru V.
Bucureşti, 1969; nr. inventar 567

fetiţă

Ulei pe pînză; 550 X 453 mm; semnat
şi
datat dreapta jos, cu brun :
Maxy 1932 ; transfer Muzeul d(? Ar tă
R.S.R. Bucureş t i, 1967; nr. inventar 297

COR ELIU

MIHĂILESCU (1 887-1 965)

Natură statică

cu fructe

Ulei pe tab lă; 392 X 475 mm ; semnat
stînga sus, cu negru, cu monogra m:
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C. M. ; n edatat; Achizi ţ i e Măc iuc ă
B. Bu c u reş ti, 1969: nr. inventa t· 519

Interior de atelier
Ulei pe carton; 290 X 420 mm ; nesemn at; nedatat; d o n aţie Petruţ V . Bucureşti, 1970, nr. inventar 618.
Forme

române ş ti

Ulei pe carton; 360 X 650 mm; emnat şi datat dreapta jos, cu gri, cu
m onogr::im: C. M . 1930;

achiziţi e

Tu-

ru c M. Oradea?; 1972; n r. inventar
777

VICTOR BRAU ER (1903-1966)
Flacăra albastră

Legendă

Ulei pe p înză; 490 X 340 mm; nesemn at; nedatat; achiziţie Florescu L.
Bucureş t i ; 1971 ; nr. inventar 698

U1ei pe pînză; 970 X l 300 mm ; semnat ş i datat în dreapta, cu albastru:
VicJor Brauner 1934; achi ziţie H arry
Br aun er Bu c u reşti, 1976; expus in
Expoziţia de artă românească , Londra,
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1929

Ulei pe pînză; 797 X 550 mm; sem nat stînga jos, cu albastru, c u m nogram: M .T.; neda tat; achiziţie Ma tti Ioan, Sf. Gheorghe, 1966; n r. inventar 207 .

1978; reprod us în Catalogul expoziţie i Victor Brauner, Oradea 1976;
nr. inventar 857

lOAN MATTIS- TEUTSCH
(1884-1960)
Bolnava

ulei pe placaj; 1005 X 626 mm; semnat dreapta jos, cu oranj, cu mono-

gram: M. T. ; nedatat; achiziţie Mattis Ioan , Sî. Gheorghe, J 966; nr. inventar 206
Compozi ţie

1916- 1920 II

Ulei de carton; 447 X 340 mm, s mna t d1·eapla jos, cu albastru, u ini ţia 
Je: M. T .; nedatat; achiziţie MattisTeutsch Waldemar, 1971; nr. inventai
68 1
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Comp oziţie

1916-1920 I

Ulei pe carton; 397 X 500 mm ; semn at
stinga jos, cu violet, cu iniţi ale:
M. T.; nedatat: ach izitie Mattis-

24

ţiale: M . T.; nedatat; achiziţie Mattis-Teutsch Waldcmar, 1971; nr. inventar 684

· - · ~ ~-.. --1"

Compoziţie

Teutsch Waldemar, 1971; nr. inventar 682
Compoziţie

1910- 1915
Ulei p e carton; 490 X393 mm; sem-

1922-1923

Ulei pe carton; 355 X 286 mm ; semna t dreapta jos, ·cu albastru, cu iniţiale: M. T. ; nedata t ; Achiziţe Ma tt is-Teutsch Wa ldema r, 1971; nr. i nventar 685

nat dreapta jos, cu verde, cu iniţiale :
M. T.; n edatat ; a chi ziţie M attisT utsch Waldemar, 1971 ; nr. in ventar 683

Compoziţie

Compoziţie

1922- 1923

Ulei pe carton; 355X286 mm; semnat dreapta jos, cu negru, cu ini-

1922-1923 II

Ulei pe carton; 400 X 344; semnat
stinga jos,' cu verd e, cu iniţialel e:
M. T .; n edatat; achiziţie Mattis-Teut sch Waldemar, 197 ; nr. inventa r
686
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PEINTRES D'AVANT-GARDE DANS LA COLLECTION
DU MUSf:E ŢAIUI CRIŞURILOR

Resume

Ayant comme point de depart les peintures d'avant-garde de la collection du
Musl>e Tării Crişurilor de Oradea, la travail presente la place et le role de ceux-ci
dans le cadre du mouvement d'avant-garde en Roumanie.
Dans 1e domaine de la peinture d'avant-garde on peut .surtout parler de Maxy,
Marcel Iancu, Corneliu Mihăilescu, Victor Brauner, H. Mattis-Teutsch. Presque tous
ks peintres dont on parle ont paracheve de preciser leur personalitc ă la fin de
la Il"m" decennie du xxe siecle, periocle ou la plupart des grands courants etaient
dcjâ constitucs.
L"animateur le plus actif et surtout le plus constant du mouvement d'avantgarde de chez nous a ete M. H. Maxy, qui par toute son activite de peintre, decorateur, fondateur, avec d'autres peintres, de !'Academie d'arts decoratifs, publiciste bien enthousiaste ayant fonde des revues et organise un cenacle hebdomadairc jusqu'en 1940 dans sa propre maison, ouvcrtc ă tous ceux qui s'interessaient
aux nouvelles modalites d'expression de l'art europeen. 11 commenc;a scs premieres ctudes de peinture en Iloumanie ct Ies poursuivit en Allemagne - entre
1922-1924 - ou, etant donc d'un esprit constructif double d'une immense passion intellectuelle, il a cte attire vers tout ce qui signifiait nouveaute artistique.
Sa formation comme peintre est redevable au cubisme tout d'abord et surtout
a I'activite constructiviste du· groupe d'artistes etablis â Weimar. Son penchant
pour Ies modalites cubistes ne l'ont pas pour autant poussc â rompre les relation,;
de l'art avec le monde exterieur, interpretant, plus d'une fois, la peinture comme
un commentaire ou le reel puisse se ree:onnaître. 11 a avoue un profond interet
pour une thematique humaine et sociale et a introduit souvent une note lyrique
dans ses tableaux. Au rnusee de Oradea on trouve trois toiles de la periode d';entre
les deux guerres: Etreinte, datee 1926, nous devoilant tout une serie !(le traits
particuliers du cubisme mais d'autres elements aussi qui nous conduisent vers d'autres prcocupations du peintre; Portrait de ;eune fille, datee 1932, trahissant une
tendre comprehension pour le modele et Avec l'our, signee et datee en 1937, appartenant donc â sa periode constructiviste. Si l'on pense qu'il s'agit d'une periode de
plus cn plus alarmante et dramatique dans not1·e pays comme d'ailleurs dans toute
!"Europe, on comprend, d'autant plus, la concentration d'inquietude sourde de cette
toile, de participation spirituelle du peintre, son adhesion ă la vie de gens simples,
adhesion exprimee consequemment dans toute sa creation durant toute sa vie.
Un autre peintre qui a eu une activite constante et longue entre 1922-1940
aux cote~ de Maxy pour la .promotion et la comprehension de l'art nouveau a ele
l\Iarcel Iancu. Artiste multilateral, peintre, architecte, decorateur et scenographe,
ii a crec, construit et conc;u des spectacles, des objets decoratifs et utilitaires ayant
le desir constant de creer un art qui represent l'homme de xxe siecle. 11 est a rappl'ler que Marcel Iancu, ă cote de Tristan Tzara, roumain lui-aussi, et avec d'autres
artisks europeens importants ont fonde en 1916, ă Ziirich, le mouvemcnt Dada.
Le tableau qu'on trouve au Musee Ţării Crişurilor, Paysage marin, semble
avoir ete peint 'Vers 1930, donc vers le debut de 1a nre ,periode, deroulee entrf'!
HJ:I0-1939, periode ou le peintre affirmait que „le motif du tableau est un moment poetique sur lequel poussent l'emotions pures de couleur; le port est port des
couleurs, le nu un motif, le paysage occasion de nouvelles harmonies, la mer - un
moyen d'evorations poetiques, d'cffets plastiqucs".
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Aprcs 1940 ii n'est plus dans le pays. L'histoire si tragique de ces tcmp!>'
!'oblige de partir pour l'Isracl Oli son activite fut des plus feritiles, Ies resu!tat-,;
de son activite creatrice etant present dans .-presque tous Ies grandes IJ)ays du monde.
Dans le cadre du mouvement d'avant garde Corneliu Mihăilescu, bien qu'i1
n'cut pas la consequcnce de Maxy ou de Marcel Iancu s'est impose par ses dcmarches artistiques, par ses participations aux expositions du groupe, par Ies prises de
position cn faveur d'un art qui correspondre a l'esprit de sem epoque.
Aspirant a se perfectionner, il a etc attirc tout d'abord par Ies grands peintres de 1a Henaissance italienne et s'est dirige vers la Florence. Tout en respeclant !'art des sieeles passcs, Corneliu Mihăilescu a eu pourtant l'intuition qu'un
peintre de son tcmps doit cherchcr ct·autres moyens d'expression et c'est pourquoi
il allait adherer aux mouvements d'avant-gardc d'Italie et, plus tard, a ccux dl'
Bucarest.
II y a dans la collection du musec quatre de srs tableaux: lnterieur d'atelier.
peint entre .1925-1929 sous l'influence du cubisme; Nature statique avec )ruits
appartenant â la meme periode, plutot vers sa fin, quand Ies ccarts de l'esthetique cubiste sont plus frequents; Formes roumaineJ, datee ·1930, dans une vision
plus dramatique suggerant des questions existentielles concernat la condition humaine et Legende, crce apres 1930, periode remarquable par la fantaiseie et la note
de mystere a inflexions tragiques le plus souvcnt qui mettent leur empreintc sur
ses toiles.
Le peintre gui a represente le surrealisme chez nous sur une haute e,~helle
artistique acte Victor Brauner. Par son oeuvre et sa personalite, ii est â la
fois l'un des plus originaux et des plus interessants artistes europcens de l'epoque
contcmporaine. Sa premiere exposition personnelle de 1924 reflete la rupturc avec
l'art officiel ct la disponibilite, son adhesion aux courants anticonformistes. Alors
sa creation se penchait vers le cubisme et constructivisme, pour que, plus tard,
il concentre ses preocupations vers le surrealisme, toute sa structure spirituelle
l'y poussant. Sa deuxieme exposition personnelle, ouverte cc:-tte fois a Paris, avec
une preface du catalogue signee par Andre Breton allait refleter /J.a nouvelle direction artistique de sa -creation. La toi1e qu'on trouve au musee de Oradea, La
flamme bleu, peinte en 1934, appartient a ccttc mcme periode Oli Ies imagcs contiennent des c'-lements porteurs de symboles, impressionants par Ieur terribles significations.
Un autre artiste dont le personali te fut remarquee aussi dans un cadre curopeen
a ete Ioan Mattis-Tcutsch. Doue d'une intelligence lucide ii s'est penche vers une
recherche plus cerebrale de reel, essayant d'Pn d{>rouvrir. Pn formPs synthetiques,
les structures intcrnes, le dynamisme, dans unc variete de rythmes et combinaisons. Ses recherchers le rapproche, en Allemagne, du groupe de Munich Der Blaue
Reiter. De cette perspective, Mattis-Teutsch s'ingeniait â trouver des equivalences
de certains etats d'âme dans des formes chromatiques qui puissc transmettre des
valeurs psychiques, renoncant un temps aux representation concretes. Ces preocupations se sont materialisees, surtout apres 1915 donnant des creations majeures,
dans la serie de compositions chromatiques du cycle connu sous le nom de Fleurs
spirituelles, periode 1919-1924. On signale six toiles illustrant ces idecs plastiques,
toiles qui se trouvent dans la mcme collection de Oradea. Puis, petit a petit, Ies
formes concretes occuperont une place plus importante dans ses ouvrages. Cettc
nouvelle phase est representee par une composition peinte en 1929. Mais, la aussi,
ii est attire par l'etablissemcnt des relations plastiques entre Ies formes, par la mise
en evidence d'un elan vital, caracteristique pour sa creation en generale.
Le mouvement d'avant-garde de Roumanie, refletant par ses realisations l'ouvcrture de la culture roumaine vers l'universalitc, a cte a meme d'avoir l'ampleur
de celui deroule dans Ies grands centres europeens. En cchangc, ii s'est caracterise
par une note d'humanisme, de comprehcnsion ct d'adhesion a la vie des gens
simples, et apres l'accentuation du danger de la nemc guerre mondiale, leur creation a eu, plus directement ou plus dissimule, un aspect protestataire et d'avertissement encore plus accentuc.
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GRAFICA LUI IOSIF ISER IN COLECŢIA
MUZEULUI ŢARII CRIŞURILOR
ANA l\fARTIN-SILAGHI

Artist cu o prodigioasă activitate atît în domeniul picturii dar mai
ales în cel al graficii !ser semnează nouă lucrări din colecţia de grafică
a muzeului orădean. Numărul modest, dacă îl raportăm la imensa producţie grafică a artistului evaluată la peste 15 OOO de lucrări se completează însă în cuprinderea cronologică şi tematică a celor mai importante
şi reprezentative etape din creaţia sa.
Poate mai mult decit în cazul altor artişti, grafica lui Iser permite
-detectarea particularităţilor de limbaj şi a surselor de inspiraţie pe anumite perioade de timp în strînsă corelaţie cu datele biografice şi a viziunilor plastice care-i punctează opera.
Debutul în arta plastică şi-l face in 1906 printr-o expoziţie personală cu majoritatea lucrărilor în tehnici de grafică aşa cum după oproape
şase decenii de activitate acest gen va domina în ultima sa expoziţie, din
1958. Faptul că îşi începe activitatea ca ilustrator al unor reviste cu caracter social-politic din ţară şi străinătate îşi va pune amprenta pe stilul primelor două decenii. Chiar şi atunci cînd se simte atras de pictură,
nu va neglija genul care-i permite notaţia directă a primelor impresii:
„Credeam sălbatic, după cum cred şi astăzi in desen. Desene!e erau şi au
rămas pentru mine ceea ce sînt gamele pentru un pianist". Larga arie
tematică a picturii: peisaje, scene de gen, portrete de ţărani, arlechini
şi dansatoare, odalisce etc., nu lipseşte nici din grafica sa, mai mult chiar
unele subiecte apar numai în această tehnică uneori în variante atestind
dorinţa de perfecţiune dar şi capacitatea de a glosa pe un leit-motiv.
Incă din timpul studii'lor de la Paris se afirmă în domeniul desenului
satiric la publicaţiile „Les Temoins" şi „Le Rire". Reia această activitate după întoarcerea în ţară la revistele: ,,Facla", ,,Adevărul", ,,Viaţa
românească", ,,Convorbiri literare" etc. La „Facla", în redacţia căreia lucrau o scrie de intelectuali români cu vederi progresiste, ilustrează articolele cu un pronunţat caracter protestatar-revendicativ. Demască moravurile societăţii vremii, ale clasei dominante, aliindu-se muncitorilor şi
ţăranilor nedreptăţiţi. Chiar şi mijloacele de expresie plastică se ives~
parcă din convingerile sale politice, mijloace care-i vor caracteriza art:l
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acestui interval de timp. Ascuţimea satirei se traduce în unghiuri la f<'l
de ascuţite, planuri tranşante, linie fermă, îngroşată. Cu grafica socialpolitică din perioada 1911-1916, !ser se situează la nivelul european al
genului 1.
Dacă ucenicia în arta portretului şi-o făcuse strălucit în desenele
satirice tot acum portretizează o serie de personalităţi ştiinţifice, cultural-artistice reunite în albumul din 1913 sub titlul „Figuri contemporane". Dar interesul pentru specificul fizic şi psihic al fiinţei umane cu
exagerarea voită a unor trăsături la core adăuga uneori ironie şi umor,
şi-l manifestă în diverse ocazii şi medii propice observaţiilor. Astfel, lumea cafenelelor, a barurilor, a teatrelor îi era cunoscută încă de cinel
era obligat să colinde aceste locuri pentru a-şi cîştiga existenţa ca portn•tist de ocazie. Un moment din viaţa mondenă, cel al spectacolului de teatru ilustrează lucrarea din 1912 (nr. cat. 1) judecind după particularităţi li~
compoziţiei şi cele de factură a personajelor. Există păreri împărţite asupra împrejurărilor în care a fost creată această lucrare 2 • Pe de altă parte,
fără să aibă titlul menţionat de autor piesa ne-a parvenit cu titlul „La
Corina", într-un fel în consens cu ideea că ar face parte din subiectele
inspirate din lumea barurilor, a cafenelelor. Se observă încercarea de-a
individualiza personajele şi într-o mimică a concentrării pe facies-ul personajelor dispuse în loja teatrului două în prim plan şezînd, celelalte trei
în spatele acestora, în picioare. Un accent caricatural descoperim în p~anul
doi la figura din mijloc. Dispunerea pe două registre orizontale, în genul
de friză, o întilnim rar la !ser. Compoziţia puternic ritmată se prezintă ca
un ansamblu riguros, bine construit, echilibrat. Ritmicitatea spaţială, dată
de succesiunea planurilor cu ordonarea personajelor, a gesturilor şi deformărilor figurilor este secondată de cea liniară atît de caracteristică în perioada despre care vorbim. Există un ritm al planurilor suprafeţei, o alternanţă specifică a planurilor creatoare de volum. Liniile drepte, fără cău
tări, închid tranşant o suprafaţă plană în cadrul căreia degradeurile laviului de tuş iscă efecte picturale. Procedeul de a ordona figurile într-un
ritm arhitectonic manifestă acea tendinţă spre sintetism care se va
accentua mai tîrziu în stilul său portretistic.
Cu deosebită afecţiune se apleacă asupra temei satului, pe care o
cunoaşte şi o aprofundează în urma numeroaselor deplasări de documentare şi studii în diverse zone din ţară, afecţiune fondată pe vechile crezuri de protestatar şi demascator a stăpînirii nedrepte cu cei ce trudeau
din greu pe ogoare pentru existenţa zilnică. 1n consens cu această viziune ţăranii apar zugrăviţi în culori sumbre, pămîntoase, în atitudini
triste, obosite dar mîndri şi demni. Din acest punct de vedere s-a remarcat o oarecare monotonie în atitudini şi expresii a temelor cu ţărani
' Marin Mihalache, 'Iosif lser, Bucureşti, 1968, p. 7
Ruxandra Ionescu, [n catalogul Grafica românească între cele două răzl>oaie,
Muzeul de artă, Ploieşti, menţionează la nr. cat. ·7 lucrarea din Muzeul orădean cu
titlul „La Cafenea" alăturind-o altor lucrări ale artistului cu această temă.
2
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la Iser 3 • încă din timpul primului război mondial dar mai ales după c,l
doilea război subiectele inspirate din lumea satului devin predilecte în
creaţia sa. La Cîmpulung, Curtea de Argeş, în Dobrogea sau Moldova
unde fusese mobilizat, chipul ţăranului este observat după aceleaşi jaloane urmărind totuşi un anume tipic de zonă etnografică. Dacă în gestica personajelor precum şi în exprC'sia figurilor oscilind în extreme: statism-mişcare, optimism, mîndrie-tristeţe, blazare există o constantă în
interpretare, nu lipseşte acea notă de specific zonal mai ales în accesoriile şi factura vestimentaţiei. N-a urmărit cu ostentaţie un anume specific
zonal sau naţional, ci elementele capabile să caracterizeze personajul prin
aceea ce acesta are mai propriu: modul de viaţă reflectat în gesturi şi
expresii. Iser este autorul unei tipologii ţărăneşti care-l individualizează
în arta plastică prin constanţa viziunii. După aceste criterii am încadrat
tipologic şi cronologic lucrarea (nr. cat. 2) reprezentînd o ţărancă în
haine de sărbătoare: creată în Moldova, la Tîr:gu-Ocna, în jurul anilor
1913-1914. Stilul propriu acestei pericede iseriene, cu rigiditatea şi
asprimea figurii conturate în linii şi unghiuri drepte, apare îndulcit de
rotunjimea formelor sugerate în degradeuri fine de laviu.
Situate în timp la o distanţă de aproape două decenii, cele două
peisaje poartă amprenta impresionismului. Fără să se numere printre
adepţii curentului, de altfel Iser nu s-a lăsat acaparat de influenţe filtrînd totul prin puternica-i personalitate şi viziune plastică, procedura e
dictată de necesităţile limbajului care să exprime concludent şi evocator
atmosfera locului, ştiut fiind că artiştii care au dat viaţă acestui curent
au reuşit cel mai bine atmosferizarea naturii. Linia scurtă, întreruptă,
juxtapunerile de culoare, tuşele mici, tenta ruptă se pretează în a sublinia
dramatismul unui peisaj dobrogean sau forfota estivală a unui oraş din
sudul Franţei.
Din 1913, cînd este mobilizat în Dobrogea şi are ocazia să cunoască
mai bine aceste locuri, descoperă izvorul de inspimţie fascinant în particularitatea lui, izvor la care va reveni mereu: la peisajul şi oarr.~nii de
care-şi va aduce aminte chiar şi cînd va fi departe de ţară. Să ne gindim numai la compoziţia „Familie de tătari" începută în ţară în 1914 şi
terminată în 1921 la Paris. De altfel artistul mărturiseşte: ,.Dobrogea a
fost cred cea mai bună ~coală pentru mine", sau altădată: ,.Estetica mea?
Incontestabil că vine din Dobrogea şi din natură în genere. Compoziţia
peisajului dobrogean e haina mea. Peisajul acela plat, nud, jos animat de
personajul masiv atît de monumental al locului apare mult mai bogat
decît priveliştea cea mai luxuriantă din lume".
Dacă în peisajul dobrogean (nr. cat. 3) totul se petrece în prim-plan,
fără pel'Spectivă, casele mici, dărăpănate, ca o excrescenţă a scoarţei terestre, copacul desfrunzit, culorile pămîntoase de ocru reflectă o stare
de lucruri la fel de sumbră şi mizeră, 'la polul opus se situează peisajul
:i

Marin Mihalac-he, op. cit., p. 46
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(nr. cat. 5) cu

vegetaţie bogată, exotică

într-o

4
perspectivă amplă,

cu agi-

taţia mulţimii pestriţe din plim plan echilibrată. în modularea planurilor
următoare. Lucrarea a fost creată în preajma anilor 1926-1927, deoarece în 1927 la expoziţia deschisă la „Cartea românească" majoritatea
lucrărilor aveau ca subiect peisaje din Franţa. Tot în anii amintiţi colindă
cu rezultat fructuos oraşele şi plajele din sudul Franţei, cu intenţia de a-şi

înviora paleta, redind în consecinţă explozia coloristică a unei staţiuni
clin jurul oraşului Toulon: Lido, aşa cum apare această denumire ,,Le
Lido" pe aticul clădiri din stînga imaginii. Solaritatea amiezii e topită
în gama cromatică din care vezi ieşind aburii de căldură ai zilei luminoase, de vară.
La cîţiva ani după terminarea războiului Iser pleacă din nou la Paris unde va rămîne pînă în 1936. Se integrează vieţii artistice pariziene,
de altfel, în al doilea an de la sosirea sa în Franţa, în 1921, este primit
la Salonul oficial şi ~a societar al salonului, cu dispensă de stagiu, dovadă
a preţuirii de care s-a bucurat încă de la debut precum şi la alte manifestări expoziţionale din Paris. Locuieşte în Place Pigalle, colindă muzeele,
admiră pe Cezanne, Delacroix, Dunoyer de Segonzac, Laprade. Succesul
de la debut îl încurajează, îl fortifică. Lucrează mult, îşi îmbogăţeşte paleta, iar maniera de lucru suferă unele schimbări. La Paris, în vogă erau
culorile de pămînt şi rotunjirea mai sculpturală a planurilor4 • Asimilînd
din experienţa maeştrilor înaintaşi, filtrînd totul prin propria-i sensibilitate, Iser evoluează pe un drum al său, bazat pe o solidă experienţă anterioară de meşteşug cit şi de expresie plastică. In această etapă linia
frîntă, unghiurile ascuţite, construcţia rigidă încep să dispară pentru a
deveni curbe, unduioase, conturînd forme pline ca de exemplu în desenul
din 1925 „Interior la Moulin Rouge" (nr. cat. 4.) Putem spune că această
lucrare marchează începutul unei noi etape în creaţia lui. Dacă ne amintim perioada anilor de după 1909 cind artistul era obligat să colinde localurile pentru a-şi cîştiga existenţa făcînd portrete, cînd se afla la o
încrucişare de drumuri, cu sufletul chinuit de incertitudini atunci caută
acest mediu: peisajul uman în diversitatea sa de forme. Este mediul
unde exersează, studiază, adaugă, schimbă, unde animaţia continuă, miş
rarea, pretîndu-se la jocul îndrăzneţ ul liniei. Vederea panoramică a localului parizian e punctată de personaje în diverse poziţii şi atitudini. Iser
studiază gesturi, conturează fizionomii într-un duct scurt cu reveniri şi
suprapuneri, rotunjeşte formele, crează volume. După acest desen a realizat o guaşă care se află în colecţia de artă a municipiului Bucureşti.
Mai bine zis a transpus desenul în guaşă pentru că cele două lucrări sînt
identice. Credem că desenul, care nu este datat poate fi considerat anterior, dar mult mai probabil din acelaşi an, 1925, an în care este datată
guaşa în bibliografia de· specialitate. De altfel, în acelaşi an expune la
Bucureşti în sala „Cărţii româneşti" 168 de lucrări din viaţa Parisului.
" Oscar Walter Cisek, Eseuri

şi cronici plastice, Bucureşti,
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Perioada anilor 1920-1930 este deosebit de fructuoasă. Prezenţa sa
la manifestările expoziţionale din capitala Franţei este remarcată elogios.
Cunoscutul critic Louis Vauxcelles va scrie: ,,Iser este un sigur şi amplu
pictor de nuduri şi capete. Iser al cărui succes este anul acesta (1930)
strălucit şi îndreptăţit. Acest ... artist este în prezent la maximum de
formă". Tot acum el realizează primele gravuri în pointe-scche, luînd
exemplul lui Pascin cu care se împrietenise încă din 1908 cînd studia
la Academia liberă Ranson. Ajunge rapid să stăpînească această tehnică
incit unii dintre contemporanii săi îl catalogau „printre cei mai importanţi gravori în point--seche". Din textura fină a liniilor şi jocul măiestrit
al zu11elur de alb-negru obţine valoraţii picturale. Pentru gravurile din
această etapă pariziană se întimplă uneori să folosească desene anterioare
cu motive care i-au rămas dragi toată viaţa cum este cel al tătăroaicelor.
Aşa se întîmplă de exemplu cu gravura realizată în 1929 ce se găseşte
la Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei R.S.R. în tirajul 6/35.
În colecţia de grafică a Muzeului Ţării Crişurilor se află în tirajul 3/10 din
1932. Pentru transpunerea pe placă s-a folosit de desenul pregătitor din
colecţia Cabinetului de stampg_, desen în tuş şi creion pe hîrtie. Cele două
personaje feminine văzute frontal sînt încadrate într-o compoziţie piramidală, una în prim plan, monumentală, i-ar a doua schiţată în gen de
cariatidă. O singură deosebire există între desen şi gravură; aceasta
constă în poziţia mîinilor la figura centrală, în desen mina dreaptă este
ascunsă, pînă la cotul uşor îndoit, sub faldurile veşmintelor, iar stînga
atîrnă pe lingă corp. în gravură e invers. Cele două figuri au trăsăturile
generale ale tipului somatic de iz oriental al galeriei tătăroaicelor lui Iser.
Pînă a nu se dedica picturii grafica a ocupat locul primordial, -apoi
un loc paralel picturii, dovadă şi expoziţia retrospectivă de la Dalles din
1936 cu preponderenţa lucrărilor în tPhnif'ilf' gPnului. În acelaşi an, 1936,
execută ,,Portretul d-nei Alice Magheru" (nr. cat. 7) quintesenţă a mijloacelor de expresie dobindite în al doilea sejur mai îndelungat în capitala Franţei. Remarcăm forţa de expresie ce ră21bate din cîteva volume
abia schiţate într-o linie subţire, continuă, molcomă, reuşind caracterizarea
în trăsăturile reduse la esenţă. Alexandru Busuioceanu la 1930 în monografia închinată artistului scria: ,,Linia lui sigură şi impetuoasă, arcuind
pasionat formele ca într-o modelare directă în materie, construieşte şi
simplifică totodată, reproduce şi crează". Este punctu'} de maximă expresivitate pe care-l ating în arta portretului în acelaşi deceniu şi alţi doi
mari pictori-desenatori ai perioadei interbelice: Theodor Pallady şi Jean
Alexandru Steriadi.
Printre motivele tematice întîlnite constant în creaţia lui Iser se
numără ele cu arlechini şi dansatcere, odalisce. lncă de la expoziţia personală din 1906, personaje din prima categorie amintită populează universul artei sale. De-a lungul anHor, dar mai ales în deceniul patru se
intensifică frecvenţa acestor subiecte. Simţea o atracţie deosebită pentru
acest mediu, în care descindea ades în căutare de medele, ai cărui prohttps://biblioteca-digitala.ro
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siliţi sa-şt compună

mască

a meseriei indiferent de dislume în momenteile cînd
apare eliberată de servituţile meseriei momentul următor fiind deci acela
al oboselii, blazării, indiferenţei. O uşoară notă de vioiciune păstrează totuşi personajul feminin din lucrarea „Arlechi şi dansatoare" (nr. cat. 8).
Construcţia piramidală specifică lui !ser în compoziţiile cu firguri o întîlnim în această lucrare din 1940: femeia şezînd, bărbatul în picioare în
spatele ei, ambii în atitudini relaxate. Tuş ele descriu cu vervă suprafeţe în. tonuri de albastru, verde şi brun. Fundalul agitat cromatic şi
prin elementele de recuz ită creează amb.ianţa caracterizatoar a întregii
imagini.
Uneori recurge la interpretarea aproape monocromă, exceptînd carnaţia în l ucrări'!
cu odalisce. Aşa procedează în exemplul nostru (nr.
cat. 9) cînd intensificarea variabilă a gamelor de a'lbastru ivesc valoraţii
obţinute şi _prin. ,procedeuiJ. vernisării. De altfel, preferă culorfle de apă
pentru fluiditatea şi transparenţa lor proprie, adăugind d eseori guaşei
un strat de verni. R zolvarea cromatică ce atinge virtuozitatea, include
lucrarea anilor 1936-1940 cînd aceste subiecte r evin cu o frecvenţă mai
mare în atenţia -artistului.
Recunoscut de contemporani ca un mare talent şi virtuoz al desenului Iosif Iser se înscrie prin întreaga sa operă Glături de marile personalităţi ale artei româneşti moderne.
ponibilităţile sufleteşti.

!ser

o

6

înfăţişează această

CATALOG
1. La Corina
Laviu de tuş
X0,450 m;

pe

hîrtie:

Semnat şi datat dreapta sus cu negru: .
,.lser 1912";
Ach iziţie: Viorel Oprea, Bucureşti,
1970;
r r . inv.: 1306

0,330X

2.

'fărancă

Laviu

de

tuş

pe

hîrtie:

0,550X

X0,315 m:

Semnat dreapta jos cu n egru :
.,lserH;

edatat;
Achiziţie:
reş ti, 1975;

Berlescu

r. inv.: 1811
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N datat;
Achiziţie:

Ion
1972;
r. inv.: 1694

Ia ncu,

Bucureşti.

4. Interior la Mou lin Rouge

Creion p hirtie: 0,470X0,340 m;
Semnat stinga jos cu cr ionul:
,,Iseru;

N datat;
Achiziţi e :

Ştefa n

Pr

doiaşi ,

Bucu-

1970;
r . inv .: 1312

reşti,

3. Peisaj

Laviu d
tu ş
p e hîrtie: 0,200X
X0,310 m:
emnat dreapta jos cu negru: .,Iser";

Obs ervaţii:
Artistul transpune în
guaşei acest desen in creion.
Guaşa este reprodu să în catalogul
,,!ser", din cole cţ ia Maeştri-i picturii
române contemporan , ed i ţie îngri jită de Ionel J ianu, Editura
ăminul
Artei, S.A.R., 1945, planşa nr. 6, în
care apare datată 1925 cu menţiu 
nea că aparţine pictorului. In prezent lucrarea se a flă în Colecţia de
artă a municipiului Bucureşti.

tehnica

5. Lido
Gua şă

vernisată pe carton: 0,265X
X 0,365 m;
Semnat stînga jos cu brun: .,Iser";

21 - Biha rea

1982
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Achizit,i : Petre
ş ti, 1970:
l r. inv.: 1315

ărcu l esc u,

Bucu-

8

S mnat dreapta jo cu creionul:
.,lser " ş i in cadru gravat stingă jos:
!ser" ·
Datat 'stînga jos cu creionul: .,1932";
Achiziţie: Viorel Oprea, Bu cureşti,
1970;
Nr. inv.: 1307
Obse rvaţii: La Cabin tul de stampe
al Bibliotecii Academiei R. .R. • se
pă strează d senul pregătitor
(inv.
295) precum ş i tirajul 6/35-29 al
g,·avurii (inv. 9435) .

r

7. Portretu l d- nei Alice Magheru

6.

Cr ion pe hîrti : 0,260X0,190 m ;
S mnat şi datat drea pta jos cu creionul: .,ls r, V, 1936" ;
A c hiziţi : Dr. Ali ce Mag heru, Bucur eş ti, 1970:
r . inv. : 1340

Tătăroaii;e
G rav ură

in

point-ssche:

0,325X

0,250 m;
Tiraj: 3/ 10

8.

Oda li scă
Gua şă

vernisată pe hirtie : 0,-120X
X0,335 m;
cmnat dreapta sus cu negru:
,,Iser·' ;
edatat;
Achiziţi e: Constan t in Bără scu, Bucu reş ti, 1967;
Nr. inv.: 256
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9. Ar lechin
Gua şă

şi

da nsatoare

vernisată

xo,260 m;

pe hirtie : 0,350X

Semnat ş i datat stînga jos cu n g l'U ; ,,Iser 1940";
A c hiziţie:
Maria Tuduc, Orad ea,
1972;
1·. inv.: 1627.

B IBLIOGRAFIE SELECTIV A

BUSUIOCEANU, AL., Jser, Colecţia Apollo, Arta românească modernă, Editura
Ramuri, Craiov 9, 1930.
CISEK, OSKAR, WALTER, Eseuri şi cronici plastice, Editura Meridian e, Bucureşti,
1967.
COMARNESCU, PETRU, Iosif Iser, Editura Meridia ne, Bucureşti, 1965.
CONSTANTIN, PAUL, Grafica politică a lui !ser, E.S.P.L.A., 1955.
JIANU, IONEL, Iser, colecţia „ Maeştrii artei româneşti", E.S.P .L .A., 1957.
MIHALACHE, MARIN, Iosif !ser, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
OPREA, PETRE, Prospectări în arta românească, Editura Litera, Bu c ureşti , 1973.
OPRESCU, GEORGE, .Anul artistic la noi şi la alţii, Editura Universul, Bucureşti, 1933.
OPRESCU, GEORGE, Doi ani de critică artistică - note şi impresii, Editura Universul, Bucureşti, 1942.
OPRESCU, GEORGE, Grafica românească în secolul al XIX-lea, Funda ţia pentru
literatură şi artă, Bu c ureşti, 1942.
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Cataloage
La France vue par des peintres roumains, Album publie a l'occasion de l'exposition organisee sous Ies auspices de l'association „Les amis de la France",
Musee Toma Stelian, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1946.
Muzeul Zambaccian, catalog, Ministerul Artelor, Bucureşti, 1947 şi 1957.
Muzeul Toma Stelian, catalog, Editura Casa Şcoalelor, :aucureşti, 1939.
Salonul oficial, desen, gravură, 1929, 1936.
Asociaţia „Arta", catalog, 1939, 1943.
Grafica românească între cele două războaie, 1920-1940, catalog de Ruxandra
·
Ionescu, Muzeul de artă Ploieşti.
Repertoriul graficii româneşti din sec. al XX-lea, voi. II, D-K, Muzeu, de Artă
R.S.R., Bucureşti, 1981.

GRAPHIQUE DE IOSIF ISER DANS LA COLLECTION
DU MUStE ŢARII CRIŞURILOR
Resume

Plasticien dont l'activite prodigieuse se manifesta non seulement dans la peinture mais surtout dans le domaine des arts graphiques, lser signa quelques graphiques se trouvant dans la collection du musee de Oradea, travaux qui contiennent, chronologiquement et thematiquement, les plus importantes et representatlves
ctapes de sa creation.
Ne a Bucarest en 1881. Apres les ctudes primaires et au lycce il allait continucr ses etudes superieures d'a.rt a Munich et Paris. A Paris, pendant ses etudes,
ii envoie des dessins satiriques aux revues „Les Temoins" et „Le Rive", et, de
retour en Roumanie, aux revues „Facla", ,,Adevărul", ,,Convorbiri literare". II a
travaille beaucoup de temps seulement dans Ies techniques des arts graphiques et,
m~me quand ii peint, ii ne negligera Ie genre pour lequel il sentait une veritable
vocation qu'il avoue d'ailleur: ,.Les dessins etaient et sont restes pour moi ce que
Ies gammes sont pour un pianiste".
Les themes de sa peinture paysages, scene de genre, portraits de paysans,
arlequins et danseuses, odalisques etc., se retrouvent dans ses dessins et ce qui est
ii remarquer c'est que certains sujets n'apparaissent que dans ces derniers eu variante, prouvant son desir de perfection et aussi sa capacite de rependre le meme
theme a plusieurs reprises. On continue a presenter seulement Ies travaux de la
collection du Musee Ţării Crişurilor mettant entre parentheses le numero de catalogue sous lequel ils apparaissent. Ainsi „Au casino" (n° cat. 1) s'inscrit parmi Ies
sujets inspires par le mondc des bars, des cafes, des spectacles de theâtre tout
comme „Interieur a Moulin Rouge" (n° cat. 4) cree en 1925, periode ou Iser se
trouvait a Paris (de 1920 ii 1936). Visitant Ies musees parisiens, Ies villes et Ies
plages du Midi qui apparaissent en „Lido" (n° 5), une plage des environs de Toulon.
Le plasticien se penche avec affection sur le monde du village, Ies nombreux
portraits de paysans en etant la preuve. Il les presente dans une attitude fiere et
digne mais avec une air triste, melancolique, blase. Il s'est senti toute sa vie attire
par le Dobroudja qui l'enchantait par son aspect oriental au paysage denude, plat
et bas; Ies gens de ces paragcs l'attiraient aussi: Ies hommes et femmes tartares.
https://biblioteca-digitala.ro
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Quelques-uns de C'f'S sujets rcapparaissent aussi dans la gravure qu'il pratique a
Paris apres 1926. Par exemple: .,La fcmmc tartare" (n° 6). Plus tard le meme motif,
de la <femme tartare, sera remplace par celui de l'odalisque turque: .,Odalisque"
(n° 8) 11 frequente souvent Ies coulisse du theâtrc de variete ct du cirque dont k
monde et Ies personnages singuliers sont transposcs dans des ouvrages tels „Arkquin et danseuse" (n° 9). Si jusqu'en 1920 ii utilise la ligne droite, epaisse, des plans
tranchants, angles aigus, apres cette ancc, quand ii repart pour Paris ou n·stPra
plus longtemps, il change de vision en allant vers des tendaces spheriques, vers des
douceurs sculpturellcs en ligne courbes, continues, minces. li emploie beaucoup
Ies couleurs ă l'eau: aquarelle, gouache vernie, dans une gammc chromatiqul',
chaude prochisant des valcurs singulieres.
Toutc son oeuvrc prouve le grand talent du plasticicn. De son vivant cncorl'
on lui accorde „l'ordre du Travail Ie", .,le Prix d'F:tat Ie", .,Artiste du peuplc" ct
ii est elu a l'Academie. 11 est mort en 1958 a Bucarest.
Iosif !ser reste parmi Ies plus importantes personnalites artistiques de !'art
roumain moderne.
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LA CUNOAŞTEREA VIEŢII
CULTURAL-ARTISTICE DIN ORADEA
IN PERIOADA INTERBELICA
AUREL

ROŞU

După primul război mondial şi, mai ales după înfăptuirea Unirii de
la I Decembrie 1918, cel mai important oraş pe graniţa de vest, Oradea,
a avut un rol deosebit pe planul afirmării culturale a românilor din acest
spaţiu. în acest sens, în tot cursul perioadei dintre cele două războaie
mondiale s-au depus eforturi - în mare măsură şi din iniţiativă particulară considerabile în realizarea noii societăţi, de bună şi rodnică
convieţuire. Mai mult, prin eforturi comune, trebuia să se ducă o c:.cţiunc
hotărită şi perseverentă pentru ridicarea maselor populare române.', maghiare etc. la nivelul ştiinţei şi culturii contemporane, pentru ridicarea
bunăstării materiale şi spirituale a acestora.
Cum era şi firesc, în primul rînd trebuiau realizate condiţiile necesare emancipărilor românilor. De aceea, între primele măsuri luate a
fost înfiinţarea de şcoli româneşti de toate categoriile, de societăţi ştiin
ţifice şi culturale, punindu-se un accent deosebit pe încorporarea întregului popor în avîntul suprem şi unitar spre o viaţă nouă. Aceleaşi preocupări se întilnesc şi pentru păstrarea drepturilor naţionalităţilor conlocuitoare.
Pentru a putea surprinde la adevăraţii parametrii întreaga efervescenţă proprie vieţii culturale şi social-politice din Oradea, am considerat
necesar să efectuăm o trecere în revistă a celor mai reprezentative aspecte
oferite de noua orientare a întregii vieţi din acest spaţiu. După primul
război mondia l publicistica orădeană şi mai ales cea roIT1ânească a trecut
printr-o perioadă de adînci frămintări şi aceasta mai ales din lipsă de
fonduri, prnte şi de condeie, dar şi de indiferentismul publicului, localnicii putînd face faţă greu concurenţei presei centrale. Cu toate ac~tea,
cu intermitenţe, au apărut şi la Oradea ziare şi reviste, atît româneşti
cît şi maghiare.
Dintre reviste -amintim „Cele Trei Crişuri", redactată de un mănun
chi de cărturari care au militat pentru strîngerea relaţiHor cu naţionali
tăţile conlocuitoare, colaborare evidentă acum în toate domeniile culturii,
artei şi ştiinţei. Revista „Cele Trei Crişuri", datorată Reuniunii „Cele
Trei Crişuri", a făcut cea mai mare propagandă pentru dezvoltarea arte1
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coloanele sale s-au tratat probleme de
urmărindu-se educaţia publicului

străină,

în acest sens.
Revista lunară „Familia" (seriile II, III, IV), care apare (seria a I-a
numai cîţiva ani) pînă la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, şi-a
închinat şi ea coloanele în general culturii, publicînd atit literatură, informaţii privind artele pla5tice cit şi studii de istorie etc.
După lungi frămîntări iese şi cotidianul „Gazeta de vest" (1929), apoi
,,Noua Gazetă ele Vest" de afirmare naţională.
O caracteristică a acestor ani a fost şi înfiinţarea mai multor societăţi de cultură ~i profesionale cu scopul declarat de a răspîndi cultura şi
pentru a apăra drepturile membrilor respectivi. Cea mai veche a fost
,,Astra" înfiinţată la Oradea în 1900. După primul răziboi mondial a continuat, pe lingă îndeplinirea misiunii vechi de culturalizare a maselor
populare, să desfăşoare o intensă acţiune de consolidare a unităţii sufleteşti naţionale în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor dobîndite
cu atîtea jertfe, organizînd în acest sens cursuri de diferite profiluri, expoziţii, adunări etc.
Ateneul Român ia naştere în 1922, o filială a Ateneului Român din
Bucureşti. Scopul: de a propage cultura sub toate formele ei, prin toate
mijloacele, şi să întreţină raporturi cu toate societăţile similare din ţară
şi străinătate.

Reuniunea „Cele Trei Crişuri" a luat fiinţă în 1919. Din 1936 îşi are
sediul la Casa Naţională a judeţului Bihor, unde deţinea un apartament
aranjat numai cu obiecte de artă populară. Acţiunea reuniunii e5te bogată în acte culturale şi naţionale. Astfel, prin eforturile depuse de aceasta
s-au dezvelit la Oradea busturile din bronz ale lui Iosif Vulcan, Barbu Şte
fănescu Delavrancea, plachetele de bronz ale unor oameni de cultură
şi artă: Ştefan O. Iosif şi Castaldi /1934/. Organul său de publicitate a
fost revista „Cele Trei Crişuri", pe lingă care, însă, a mai redactat: ,,Revista satelor", ,,Aurora" /revistă româno-maghiară/. Reuniunea a militat foarte mult, dealtfel ca şi revista „Familia", pentru înţelege~a
româno-maghiară, pentru promovarea artelor, şi în deosebi a celor plastice, făcindu-i cunoscuţi publicului artişti orădeni şi din alte părţi. A
publicat numeroase articole despre arta modernă. A organizat expoziţii
de artă plastică, sprijinind artiştii localnici fără deosebire de naţionali
tate.
Universitatea liberă „Emanoil Gojdu" /1925-1931/ a iniţiat numeroase conferinţe în colaborare cu „Astra" aducind umorul, patriotismul
şi jalea cîntecului românesc, în mijlocul poporului.
„Casa Naţională a Judeţului Bihor", cu sediul la Oradea, reînfiinţată
în 1929 cu scopul de a consolida unitatea culturală a tuturor românilor
şi să promoveze solidaritatea intre populaţia orăşenească şi cea de la sat;
să cinstească memoria celor ce s-au distins în trecutul istoric; înfiinţează
https://biblioteca-digitala.ro
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biblioteci, muzee, asociaţii naţionale cu scopuri economice: să facă propagandă prin şezători culturale, literare, conferinţe, audiţii muzicale, reprezentaţii teatrale, coruri, expoziţii agricole, artistice, excursii, turism şi
prin tipărirea de publicaţii. Astfel, întreaga mişcare culturală locală şi-a
găsit adăpost şi îndrumare în cadrul „Casei Naţionale". Sub auspiciile
acesteia, şi-au defăşurat activitatea „Gazeta de Vest", ,,Reuniunea Cele
Trei Crişuri", ,,Asociaţia profesorilor secundar-i", ,,Clubul Sportiv Crişana", ,,Astra despărţămintul Bihor Oradea", ,,Societatea de arheologie" şi a editat multe lucrări dintre care amintim: ,,Tratatul de la Trianon) de prof. G. Sofronie, ,,De vorbă cu satele" de G. Tulbure, ,,Versuri"
de G. Bota şi „Bihorul strajă la hotar" etc.
Teatrul la rîndul lui, a deţinut prin cele două secţii /română ~i
maghiară/, un rol important în viaţa culturală a oraşului. Bunăoară,
prin promovarea pieselor autorilor români, ca şi prin găzduirea unor
trupe importante ale ţării, acesta a contribuit la desfăşurarea unor reale
acţiuni de promovare a unui nivel cultural superior.
Promovarea artelor plastice a fost o preocupare susţinută a societăţii
orădene chiar dacă accesul la ea era încă limitat de nivelul general al
cunoştinţelor ~in acest domeniu. 1n orice caz funcţionărimea măruntă,
cu atît mai mult masele largi, nu aveau cum să o preţuiască, nu numai
din cauze materiale ci şi din lipsa de pregătire şi înţelegere. Cu toate
acestea expoziţiile organizate erau frecventate de un public numeros, iar
ziarele şi revistele, îndeosebi „Cele Trei Criiuri", publicau informaţii
apreciabile despre pictură, în primul rînd, făcind cunoscute publicului
curente şi şcoli moderne ale artelor plastice din ţară şi străinătate. Se
făcea şcoală, o activitate care favoriza şi constituia un imbold pentru
artiştii plastici. Sigur, s-ar putea spune că totuşi activitatea creatoare
era circumscrisă cel puţin încă zece ani de la 1918. Se impun şi nume
noi de artişti localnici iar pentru cunoaşterea celorlalţi, din alte părţi,
se organizează expoziţii personale sau colective.
Pentru sprijinirea artei ia fiinţă Salonul orădean, care va fi o expoziţie permanentă de arte plastice. Astfel, prin intermediul Salonului s-a
realizat un contact direct şi continuu intre artişti şi public, un schimb de
experienţă datorat posibilităţii avute de-a expune aici artişti din ţară
şi din străinătate.
La rîndul ei, reuniunea „Cele Trei Crişuri" avea în program şi organizarea de expoziţii de artă plastică. Astfel, revista ne informează despre
,,deschiderea expoziţiei internaţionale de artă plastică: pictură, cusături,
broderie, artă veche, care va fi apoi preumblată şi în alte centre, aducind
ac;tfel încurajare pentru artişti şi o desfătare pentru marele public de
orice naţionalitate1 • în anu] următor, 1921/20 XII - 20 I 1922/ are loc
o nouă expoziţie de artă plastică, se pare prima expoziţie de grup a
plasticienilor orădeni, după primul război mondial.
1

Cele Trei

Crişuri,

Anul I, nr. 5, 15 iunie 1920, p. 31.
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Interes deosebit manifestă reuniunea „Cele Trei Crişuri" şi faţă de
din alte părţi. Reflecţii asupra expoziţiei de la Cluj
face I. Po:iul în revista orădeană /în nr. 5 din 1921/. Autorul constată
că deşi românii din Ardeal n-au avut parte de libertate politică şi bună
stare economică - condiţiile esenţiale ale progresului în artă şi ştiinţă
- au dat totuşi din rindul lor cîţiva artişti cu nimic mai prejos decît
ceilalţi. Intre pictorii români îi aminteşte pe Pop Aurel, Crişan, D-na
J>opea. Apoi, în nr. 6 din 15 III 1921 se scrie despre acelaşi „Salon de artă
ardeleană din Cluj" care atinge din zi în zi mai mulţi vizitat\)ri. Frumuseţea picturilor, alături de sculptură, care are un drept ciştigat în arta
Salonului, covoare, ţesături, artă decorativă, contribuie la cultivarea
frumosului şi educarea sufletului2. Cu acest pri1ej, se menţionează, au
avut loc în cadrul expoziţiei şi concerte.
La 15 aprilie Salonul de artă ardeleană îşi închide porţile, ecourile
exprimate în revistă fiind concludente: ,,A fost desigur unul din evenimentele cele mai însemnate ale anului artistic şi una din manifestările
sufleteşti cele mai promiţătoare în hotarele noii Românii ... "~.
„A fost, desigur, un tur cu forţă morală - strîngerea în jurul unui
obiectiv de artă, a unor individualităţi şi rase mult deosebite. Poate că
nici iniţiatorii Salonului nu aveau convingerea completă că vor putea
reuni tendinţe, gusturi, aspiraţiuni şi pretenţii mult disparate. Şi totuşi,
artiştii despărţiţi prin suflet, credinţe, talente, au acceptat să vină la
această comuniune de artă care a răsturnat toate opreliştile ascunse in
mişcarea artistică

conştiinţă"4.

Expoziţia a
şi emoţionantul

fost apoi redeschisă la Bucureşti, în septembrie. Frumosul
reportaj ce consemnează evenimentul se închpie cu cuvinte
de încurajare pentru noi expoziţii: ,,luăm de notă de dubla unitate a
Salonului, de opera morală pe care a început-o, de dovada materială pe
care a dat-o cu prisosinţă în sprijinul artei române să nu vedem în inchidcrea porţilor lui <lecit răgazul pentru pregătirea marii expoziţii de
la toamnă, sortită să dcsăvirşească stringerea rîndurilor celor împrăşti
aţi să dea definitiva icoană artei ar,delene 5 •
Pictorii orădeni care au participat la expoziţia de la Cluj au fost:
Tibor Erno, Mikes Odon, Garay, Koszegy, Pozsonyi şi Macalik Alfred.
Succesele avute in expoziţiile locale şi din alte oraşe au făcut ca
artiştii orădeni să lucreze în mod susţinut şi să organizeze expoziţii personale fie în localuri publice, fie în spaţiul lor locativ. Mai 'f!lUlt, se
organizează şi expoziţii ale unor artişti străini. La rîndul lor şi orădenii
deschid expoziţii atît în ţară, cit şi în străinătate.
Ceea ce pare remarcabil, fiind o consecinţă a activităţii desfăşurate,
este interesul publicului pentru lucrările de artă. Ca urmare sînt deschise
2

Ibidem,
Ibidem,
" Ibidem,
5 Ibidem,
3

An~l II, nr. 6, 15 m:irtie 1921, p. 194.
Anul II, nr. 8, 15 aprilie 1921, p. 254.
p. 255.
p. 256.
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multe expoziţii de artă cu vînzare cu lucrări donate de artişti, unele
patronate de societăţile de caritate /ex. Societatea pentru ocrotirea orfanilor de război/. De exemplu: ,,cu viu interes din partea publicului a
fost deschisă expoziţia de pictură în magazinul Matula, urmînd să fie
deschisă numai cîteva zile. Preţurile tablourilor fiind foarte avantajoase"r..
Pe măsura trecerii timpului, numelor vechi se adaugă altele noi.
Astfel, în duminica de 25 noiembrie 1922 se deschide o expoziţie personală a Elisabetei Vertan în locuinţa sa: ,,Această tinără şi gentilă artistă
a trecut sub penel pe cele mai frumoase şi romantice părţi ale munţilor
Bihor redindu-le astfel, că nu va exista fiinţă neimpresionată la vederea
lor ... Prin expresia penelului ei trădează stima şi dragostea cc nutreşte
în suflet pentru poporul nostru'0 .
Un alt român care a lucrat o perioadă la Oradea a fost profesorul
de desen al Liceului Emanoil Gojdu, Nicolae Irirnie. Venit la Oradea el
găseşte o atmosferă de îndoiafă a publicului faţă de pictură, aceasta ca
urmare a faptului că pictorii în goana după cişitig au comercializat produsele lor, iar o critică obiectivă nu se făcea ca să-i aducă la realitate,
astfel că cerinţele publicului după lucrări de artă au devenit din ce în
ce mai scăzute.
Ajuns aici începe să lucreze continu, organizînd ca atare consecutiv
/1923, 1924, 1925/ cite o expoziţie personală. Pictor cu şcoală superioară, cu reale calităţi, a expus lucrări care au fost o revelaţie pentru publicul orădean. De fiecare dată şi-a vindut toate lucrările. 1n anul 1932
·
a avut ultima expoziţie de mare succes.
Activitatea susţinută a artiştilor orădeni a determinat conducerea
sindicatului belle-artelor din România să-i invite să se înscrie în sindicat.
în acest sens preşedintele sindicatului, Emil !sac şi secretarul Dionisie
Pop au trimis o adresă pictorului Ernst Tibor ca să le comunice condiţiile
înscrierii, rnotivindu-i totodată necesitatea acestui act: ,,ca şi pictorii oră
deni să aibe un reprezentat în juriul expoziţiilor naţionale şi internaţio
nale"8. Se pare că după această dată viaţa artistică orădeană este mai
vie, întrucît se organizează un număr mult mai mare de expoziţii, mai

ales de

pictură.

In consens cu acest act, revista „Cele Trei

încetează să-i

Crişuri"

nu

sprijine pe plasticienii localnici în coloanele sale.
Bunăoară, posibilităţile organizatorice sporite se resimt în vernisarea
unor serii de expoziţii aparţinînd unor artişti plastici din alte centre importante ale ţării la Oradea. In septembrie 1923 îşi deschide expoziţia personală la Oradea tinărul pictor Geza Zsigrnond de fa Baia Mare. Expune
50 de tablouri în prăvălia lui Matula. Picturile, 6crie reporterul, ,,deşi tră
dează pe alocuri că maestrul IJ.or este începător sint foarte reuşite" 9 •
6

7

8
9

TTibuna, 26 noiembrie 1921, p. 3.
Ibidem, Oradea, 26 noiembrie 1922, p. 5.
Ibidem, Oradea, nr. 78, 1 octombrie 1922, p. 5.
Ibidem, Oradea, 2 septembrie 1932, p. 5.
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Un alt pictor, sibian, Camil Vlad, deschide expoziţia la Oradea în
iunie 1923. ,,Artistul intră forte în arena picturii. lnchis în satul său pitoresc din preajma Sibiului, dînsul a muncit cu temei şi credinţă în puterea şi rdealul său ... Expoziţia de la Oradea ne dă încrederea că talentul său î~i va da la iveală pe viitor toată valoarea pe care o întrevedem clar de pe acum. O operă desăvîrşită cu multă rălbdare - căci nimic
nu-i lipseşte acestui pictor decit răbdarea care-l va încununa cu succes
deplin" 10•
ln noiembrie 1925 au loc la Oradea două expoziţii: a artistei Eugenia
Filotti-Atanasiu şi a Mariei Ciurdeoa-Steiner. In acelaşi număr de revistă
- ,,Cele Trei Crişuri", anul VI, nr. 22 nov. 1925, p. 169 - este prezentată şi expoziţia personală a pictorului Ioan ,Jsac din Cluj. La începutul
anului următor în februarie 1926 oraşul găzduieşte expoziţia pictorului
Minişan, în sala prefecturii judeţului.
Desigur, dincolo de această „avalanşă" de manifestări expoziţionale,
se cuvine relevată specificitatea criticii de artă realizată în aceşti ani. De
cele mai multe ori tonul aprecierii unor artişti este mult supraevaluat
faţă de realitatea obiectivă a creaţiilor acestora, totuşi propaganda efectuată de publicistica vremii reflectă o stare de fapt specifică unei epoci,
o mentalitate proprie unui moment de efervescenţă culturală, efervescenţă datorată şi românifor care încearcă să-şi impună acum valorile pe
toate planurile.
Treptat şi ,pictorii orădeni deschid expoziţi cum ar fi cea din decembrie 1926. Noua expoziţie se vernisează într-o sală modestă, dar în ochii
publicului, pe strada principală. Artiştii expun cele mai noi lucrări ale
lor. Se apreciază faptul că expoziţia orădeană a fost deschisă prin cuvintarea primarului de atunci Gheorghe Tulbure, om de mare cultură. Expun
printre alţii: Barath Moritz, Tibor Erno, Macalik Alfred, Mikes Odon,
sculptorul M. Kara etc.
Din cronica însemnărilor despre evenimente considerate de autorităţi ca importante, menţionăm pe cea din anul 1928, cind pictorul Stoenescu ajunge să expună la Oradea. Revistele vremii îl apreciază scriind:
.,Este un învingător care şi-a meritat pe deplin victoria. Nici o parte datorată norocului, Stoenescu s-a impus Parisului prin conştiinţa lui artistică, prin muncă şi prin vigoarea unui talent de o puternică şi il1minoasă
originalitate" 11 •
O expoziţie organizată la Oradea a fost şi cea a pictoriţei Magdalena
Fi.izesy care expune în holul cinematografului Carmen, subliniindu-se
în cronica făcută că „ea dovedeşte mai mult talent avînd şcoală" 12 • Peste
un an a fost deschisă expoziţia pictoriţei Anisia Gro:zx:la, elevă a Şcolii
de belle-arte din Paris, la Cercul ziariştilor.
Crişuri, Anu1 IV, nr. 6, 1923, p. 45.
Ibidem, Anul VIII, nr. 2, februarie 1927, p. 34.
Tribuna, Oradea, nr. I ianuarie 1928, p. 5.

to Cele Trei
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Depăşind cadrul local, paginile revistelor şi ziarelor locale reflectă
sugestiv şi peisajul vieţii artistice româneşti din această perioadă. Un reportaj amplu se publică despre expoziţia de pictură şi sculptură de la
Timişoara deschisă la 28 august 1923, consemnată şi ca un îndemn pentru
artiştii orădeni.

Anii crizei economice mondiale îşi pun pecetea şi asupra vieţii economice din România şi implicit, din Oradea. Chiar şi în aceste condiţii
activitatea culturală cunoaşte o evoluţie constantă. Acum, Tibor Erno,
preferatul orădenilor, expune în cîteva rînduri. Cu ocazia uneia din expoziţii Tibor Erno, autorul cronicii din revista „Familia" îşi permite şi
o serie de aprecieri referitoare la evoluţia fenomenului artistic din perioada interbelică în oraşele de graniţă, în vestul României. .,Plastica precizează. acesta pierde teren aici în oraşele de hotar. O frumoasă
pleiadă de maiştrii ai penelului împodobeau altădată arena artistică. Pictori de toate nuanţele şi mai progresişti şi mai tradiţionalişti. Azi se ră
resc rindurile lor. Arhitectura modernă are şi ea cuvintul în această ră
rire. Casele, aşa cum se alcătuiesc şi se împart acum, sînt foarte pustii.
Criza pe de altă parte, desăvirşeşte indiferenţa puiblicului pentru artă" 13 •
In strădaniile depuse pentru orientarea cit mai justă a artei româneşti, revista orădeană „Cele Trei Crişuri" a consacrat un întreg număr
acestui eveniment semnificativ. Chiar şi numai o consemnare a titlurilor
studiilor din acest număr probează elocvent nivelul atins de critica de
artă românească în perioada interbelică: .,Arta românească şi noile curente", .,Adevăr şi naţionalism sau arta şi cultura", ,.Poporul românesc
şi arta naţională", ,.Arta populară şi sociologia", ,.Pictura franceză contemporană", .,Pictura italiană contemporană" etc. Reţinem din această
serie de articole o idee exprimată de George Murnu în materialul „Poporul românesc şi arta naţională", idee reprezentativă pentru crezul oamenilor de cultură de acum: ,.arte, adevărata ârtă oricare ar fi ea, plastică sau spirituală obîrşită din adîncimile sufleteşti ale unui popor, nu
<' numai o revelare a lui, expresia lui cea mai reală şi potenţială, ci şi
totodată o şcoală de purificare şi educaţie de cunoaştere de sine, tre7Jre
şi formare o conştiinţei proprii colective a marelui eu naţional care mai
mult decit oricare alta, consacră şi face durabilă o naţiune, ba-i prelungeşte viaţa şi dincolo de moarte" 14 •
Sînt relevante deci prin intermediul publicaţiilor locale cîteva direcţii fundamentale pentru înţelegerea evoluţiei fenomenului artistitc din
această parte de ţară. Ne gîndim nu numai la încurajarea indiscutabilă
a artelor plastice prin organizarea de expoziţii şi apoi · de consemnare
critică a lor, ci şi la educaţia estetică desfăşurată tocmai pentru a asigura publicul necesar aprecierii acestui efort. Totodată, se impune pregnant rolul avut în acest context de intelectualitatea progresistă româ13
11

Familia, Anul I, nr, 5-6, sept-oct., - 1934, p. 129-130.
Crişuri, Anul IX, nr. 7-8, 1928, p. 116.

Cele Trei
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nească, care prin diferitele societăţi create, prin deschiderea acestora
către întreaga populaţie indiferent de pregătire, stare socială şi naţio
nalitate, dar mai cu seamă celei româneşti, a contribuit la o ridicare
culturală generală indiscutabilă.

După cum reiese, tabloul artelor plastice orădene este permanent
oglindit în publicaţiile române şi maghiare ale vremii şi mai cu seamă
în primele, aceasta în virtutea elanului cultural firesc de care au dat
dovadă românii după recucerirea d~epturilor sale ca urmare a actului de
la 1 Decembrie 1918. Din această perspectivă peisajul artistic orădean,
prin diversitatea manifesărilor însumate acum, constituie o dovadă a
unei tendinţe de integrare în contextul evoluţiei artelor plastice clin întreaga Românie, creindu-se astfel şi premisele formării unui gust artistic elevat.

CONTRIBUTIONS AIMED AT KNOWING ORADEA'S ARTISTIC
LIFE IN THE PERIOD BETWEN THE TWO WORLD WARS
Summary

The \YOrk presents, starting from the publications of those times, some aspects of the cultural life in Oradea (Bihor County) ,begining with the period after
the 1st December 1918 when the consoiidation of the Romanian Unitary National
State was carried out. The work has some special references concerning the fine
arts craftsmen who carried on their activities within the art exhibitions opened
in the locality as well as in the whole Romania. It equally contains the ,appreciations regarding thc evolution of thc artistic phenomenon in the country and in
Europe.
·
·
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ARTA PLASTICA IN REVISTA „AURORA"
DIN ORADEA
MIRCEA

ŢOCA

Şterigînd amintirea întunecată a anilor 1940-1944, cînd ocupanţii
horthyşti au dezbinat obştea creatorilor transilvani, interzicînd celor
mai numeroşi dintre ei - pe motive naţionale şi rasiale - dreptul de
afirmare şi de prezentare în faţa publicului', o seamă de acţiuni conju-

gate, organizate sub conducerea Partidului Comunist Român, duc, în
1947, la o realizare de seamă cum a fost Salonul ardelean de pictură şi
sculpturră, deschis în cursul lunilor aprilie-mai în Pavilionul artelor din
Parcul Bărnuţiu 2 • Academicianul Virgil Vătăşianu - în calitatea sa de
preşedinte al juriului salonului scria. la începutul primei prefeţe 3 :
„Năzuinţa legitimă a artiştilor pictori şi sculptori transilvăneni, de
a prezenta roadele muncii lor într-o expoziţie cdlectivă, însumînd şi ilustrînd totodată şi eforturile comune, îşi găseşte expresia firească într-acest prim ,,Salon al artiştilor plastici transilvăneni>►• He;:iliz~rf'a intpgrală
a Salonului transilvănean constituie noutatea actuală, dar ar fi nedrept
să uităm că ideea unei astfel de expoziţii colective c mult mai veche.
Incă acum 25 de ani, prin străduinţa . dlui Emil !sac şi a dlui
G. Bacaloglu, a avut loc prima manifestare de acest gen în capitala
Transilvaniei".
Această primă manifestare, la care se referă Virgil Vătăşianu, a
fost, în fond, un alt salon al întregii arte transilvane, primul din istoria
1 Mircea Ţoca, DespTe activitatea artiştiloT Tomâni din TTansilvania de noTd
(1940-1944), în „Biharea", II, Oradea, 1974, pp. 201-211, reprodus în volumul Şase
decenii de plastică românească militantă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, pp. 82
-96 sub titlul Artiştii plastici clujeni fn luptă pentru apărarea fiinţei neamului. O

excelentă evocare rc>centă a unuia dintre protagoniştii rezistenţei româneşti în articolul lui FRANCISC PACURARIU, Amintiri despTe Petre Abrudan în „Steaua-XXXIII, nr. 7, iulie 1982, pp. 34-36.
2 Mircea Ţoca, Plastica clujeană dupli UniTe, în Almanah Tribuna '79, CmjNapoca (1978), pp. 229-336, reprodus, sub titlul 1n spiritul umanismului militant.
Pagini din istoTicul vieţii artistice clujene de la MaTea UniTe pînă în prezent, în
.Şase decenii ... , pp. 59-81.
3 Catalogul cuprindea şi o prefaţă în limba maghiară, semnată de vicepreşe
dintele juriului Gyula Llsz16.
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culturii noastre, purtînd ciudata denumire „Collegium Artificum Transylvanicorum"4. Inaugurat în 1921, în Sala de sticlă a Prefecturii din
Cluj, acest salon s-a deschis ca urmare a acţiunilor şi entuziasmului
unui grup de intelectuali grupaţi la Oradea, care credeau cu convingere
în _faptul că arta şi cultura sint chemate şi sînt în măsură să şteargă
urmele de?Jbinării şi să contribuie la înfrăţirea acelora pe care veacurile
de ocupaţie străină i-au obligat la dezbinări. De la început, în fruntea
acestei acţiuni generoase, de un salutar umanism şi o remarcabilă luciditate politică, s-a aflat - după cum menţiona Virgil Vătăşianu George Bacaloglu. Aflîndu-1 ca director al revistei „Cele Trei Crişuri"
şi în anii cînd în urma ocupării vremelnice a părţii nordice a Transilvaniei - publicaţia se mută la Bucureşti, despre acest eminent animator şi organizator de multiple şi complexe acţiuni culturale, literare,
muzicale şi din domeniul artelor plastice, nu ştim, din păcate, azi, mai
multe decît o ştiau autorii monografiei judeţene din 1936:
„GEORGE BACALOGLU
colonei în pensie, directorul revistei „Cele Trei

Crişuri"

Născut în Bucureşti în anul 1877 sic! -. Tot acolo absolvă şcoala
de artilerie şi geniu. înaintat colonel de artilerie în anul 1917. Pe front
a comandat Regimentul 25 Artilerie şi Divizia 15 care a lupt,at la Mără
şeşti. Fost director al artileriei în Ministerul de război şi şef în Direcţia generală a Muniţiilor, cu misiuni în străinătate ca Paris ş.a. oraşe.
Primul comandant al Regimentului 33 Art. din Oradea. Prefect al
jud. Bihor, întemeietor al revistei „Cele Trei Crişuri", pe care o conduce
neîntrerupt de la înfiinţarea ei. Membru al Ateneului Român din Bucureşti. După pensionare, întreaga activitate şi putere de muncă a dedicat-o reuniunei „Cele Trei Crişuri" pentru realizarea scopului căreia
depune mult zel. Este decorat cu mai multe ordine naţionale şi străine:
••Răsplata Muncii» el. I, Sf. Stanislav şi cu ••Legiunea de Onoare a

Franţei»" 5 •

Cunoscînd numai sumar biografia animatorului cultural, avem cel
de a-i cunoaşte mai amănunţit concepţiile, urmărind atît
cele scrise, cit mai ales manifestările, cu adevărat numeroase, pe care
le-a organizat şi condus. în cele de mai jos ne vom referi numai Ia manifestările din domeniul plasticii. Cum spuneam, ,,Collegium Artificum
Transylvanicorum" este, astfel, rodul aproape exclusiv al acţiunilor sale,
la care a reuşit să-i atragă şi pe cei mai de seamă artişti ai vremii sale
din Transilvania, ca Aurel Pupp :;;i Ioan Thorma. înfrăţit cu George Bacaloglu în idealurile de apropiere dintre artiştii români şi artiştii de altă
puţin şansa

„

Mircea Ţoca, Şase decenii . .. , pp. 65-67. Expoziţia s-a deschis, evident, Ia
23 februarie 1921, nu 1925, cum greşit s-a cules la p. 66.
5 Aurel Tripon (redactată de), Monografia-almanah a Crişanei. Judeţul Bihor.
Tipografia

Diecezană,

Oradea, 1936, p. 370.
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din Transilvania, Emil Isac scria - avînd în vedere atît
„Cele Trei Crişuri", cit şi revista omonimă: ,, ...

culturală

ce la Oradea-Mare

experienţa

s-a

făcut:

în cen:iclul artistic al

Colonelului Bacaloglu ş-a dat întîlnire tot ce are mai distins acest oraş
- Ce-ze trei Crişuri vor încerca să [unească artiştii) originari din Transilvania, dividaţi ori în coterii politice, nici de cum pentru folosul cauzei artei. Cultura adevărată nu se poate baza pe ignorări şi pe îngră
diri r... ). Astfel s-a gîndit Cele trei Crişuri să aranjeze o expoziţie a
pictorilor din !Transilvania, care să fie pusă sub patronajul întîiului
ministru român al artelor: d. Octavian Goga. Considerînd că aproape
toate coloniile de pictori au aderat la acest program şi că la expoziţie
vor lua parte cei mai distinşi maeştri, sperăm că scopul va fi atins şi se
va putea documenta în capitala României, că în artă nu există duşmănii
ataviste şi că pictorii din România, de orice neam ar fi, vor putea găsi
un teren comun pentru progresul nivelului artistic al acestei ţări" 6 •
Concepţiile conducătorului Reuniunii culturale „Cele Trei Crişuri"
ne sînt limpede relevate de un articol de fond al cunoscutei reviste oră
dene din perioada cînd proiectatul salon al artiştilor transilvani se afla
în preajma deschiderii: ,, ... arta poate fi cu foios întrebuinţată nu numai ca un admirabil instrument de educare a sufletelor tinere, pe care
ea are darul să le moduleze în direcţia binelui şi frumosului, dar şi ca
un puternic şi imediat mijloc de influenţare socială ca o punte solidă şi
sigură între diferite categorii de oameni, clase sau chiar naţiuni'17 •
George Bacaloglu şi-a legat numele şi de o altă înfăptuire, mai
puţin cunoscută, pusă şi ea sub semnele aceleiaşi încrederi în funcţiile
pe care cultura şi arta le pot avea în apropierea dintre oameni. Este
vorba despre tipărirea la Oradea a unei reviste cu un profil singu'lar.
Intitulată „Aurora" din raţiuni, vom vedea mai jos, explicate în articolul de fond al numărului inaugural - revista era bilingvă. Pe coperta
primului număr, apărut, în 1922, de Crăciun aflăm astfel că numele
complet al revistei este „Aurora literară, artistică, teatrală, socială. Irodalom, Mtiveszet, Szinhaz, Tarsadalom", că este condusă de: ,,Director
G. BACALOGLU" şi că îi sînt „Redactori: - Szerkesztik: GEuRGE A.
PETRE, ~R&STURY SANDOR, SALAMON LASZLO". Redacţia şi administraţia revistei se afla în: ,,Oradea-Mare, Str. Francisc Deac N° 2",
6 Emil !sac, Expoziţia de artă, în „Cele Trei Crişuri", I, nr. 10, din 15 octombrie 1920, p. 31.
7
Arta împăciuitoare, în „Cele Trei Crişuri~, II, nr. 4, din 15 februarie
1921, p. 97. Deschiderea expoziţiei la 23 februarie, este anunţată, în acelaşi număr de revistă, ân articolul lui George Bacalogul, 1n preajma unui ideal, la p. 102.
Entuziasmat de nivelul, participarea masivă şi ecoul salonului, neobositul animator cultural orădean intenţiona să instituţionalizeze colaborarea şi conlucrarea dintre plasticienii transilvani: ,,«Casa artiştilor ardeleni», ce proiectăm să înfăptuim,
şi-are locul ei de frunte în înfrăţirea omenirii, ca de exemplu de armonie generală a sufletelor". Gh. Bacaloglu, Arta în funcţia marilor probleme de stat, în
,,Cele Trei Crişuri", II, nr. 5, din 1 martie 1921, p. 136.

22 -
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era asigurată de: ,,Editura Tipografiei «Cele Trei Crişuri»".
cuprinsul primului număr, cuprins care - ca şi în cazurile· urmă
toare - se tipăreşte atît în limba română, cit şi în limba maghiară:
,,G. BACALOGLU: Programul nostru. GEORGE A. PETRE: Noui orizonturi. OCT"AVIAN GOGA: ln suflet simt o teamă cum s-aşterne traducere din Petofi. KERESTURY SANDOR: Venere şi Madonă - traducere în ungureşte din Eminescu. KERESTURY DIAMANDI VICTORIA: 1n faţa oglinzii. RUDAS ZOLTAN: Hamlet pe pînză. Cronici şi însemnări literare, artistice, teatrale etc" 8 •
Cîteva fragmente din articolul directorului ne lămuresc asupra programului revistei:
„In primul rînd AURORA (am ales acest cuvint pentru că există
în amîndouă limbile) va publica cit mai multe traduceri alese din literatura românească în ungureşte şi viceversa. In modul acesta cele două
naţionalităţi vor ajunge în cel mai scurt timp să se cunoască reciproc.
Două naţii care locuiesc de atîtea vremuri" împreună, ar fi păcat să nu
se cunoască cel puţin de acum înainte, cînd amîndouă conţin valori
indiscutabile.
AURORA va urmări aproape toate mişcările literare şi artistice din
ambele părţi, publicînd articole, cronici şi recenzii bogate despre arta şi
teatrul român şi maghiar.
Pe lingă aceasta revista noastră se ocupă şi cu viaţa socială, căutînd
ca prin scrisul celor mai competenţi oameni să dea o îndrumare mai
bună şi mai liniştită în noua societate a Statului nostru.
iar

apariţia

Iată

[ ... ] Noi

înşirăm

numai cîtcva puncte mai la

îndemînă,

însă

vom

primi cu plăcere toate propunerile serioase şi vom da cuvintul tuturor
oamenilor de valoare la care putem afla sfaturi bune în drumul n05tru ... " 9 •
In acelaşi număr, unul dintre redactori - un tînăr poet local, cunoscut în perioada interbelică - ţine să-şi exprime şi el punctul de
vedere similar:
.,[ ... ] Pornim înainte ... Sîntem tineri, dar sîntem lăstare altoite pe
trunchiul comun al lui Eminescu şi Petofi. Din rădăcinile acestui trunchi
vom sorbi hrană pentru amîndouă neamurile. Convinşi de noile rosturi
ale vremii aruncăm cu toată credinţa sămînţa înfrăţirii şi a cunoaşterii
~

Din motive de spaţiu, am transcris titlurile numai în limba română. Menprobabil pentru că în revistă acestea apar numai în Jimba maghiară, în
Cuprinsul tipărit pe copertă nu au fost menţionate articolele lui Salamon Laszlo,
Az Erdelyi magyar demokrata sajt6 iigye şi Kerestury Sândor, Besugas, râgalom
es igazsăg. Ocupînd paginile 4 şi 5 ale numărului inaugural, articolele celor doi
publicişti maghiari cu vederi democratice reprezintă două răspunsuri decente, dar
ferme, adresate retrogradei conduceri a gazetei orădere „Keleti Ojsag", care ii
acuzase pe Sândor Kerestury pentru că scria în româneşte despre problemele minorităţii maghiare în „Ţara noastră".
9
G. Bacaloglu, Programul nostru, în „Aurora ... ", I, nr. 1, din 24 decembrie
1922, p. 1.
ţionăm că,
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reciproce. Fie ' ca această sămînţă să încolţească şi să rodească într-un
ogor uman fără graniţe sufleteşti ...
Noi pornim înainte ... " 10
Utilitatea apariţiei revistei este dovedită - cum vom încerca să
rezumăm mai jos de bogatul ei conţinut, de idealurile sale consecvent
umaniste şi democratice. Ecoul larg al apariţiei este reflectat, chiar dacă
într-un mod indirect, pînă şi de rezervele pe care „Aurora ... " le trezeşte, atît printre intelectuali maghiari refractari integrării în cultura
statului naţional unitar român, de curînd înfăptuit, cit şi printre unii
români {,,d.nii Dragoş Protopopescu şi I. Teodorescu"), care nu cunosc
reali tăţilc transilvane:
,, . . . Sufletele - se scrie într-un editorial - ne sînt otrăvite de
diferite prejudecăţi din trecut, care trP.buiesr opPrHte <lin cugetul nostru.
ln primul rind trebuie să ne apreciem reciproc şi prin dispoziţia aceasta
- cind ne vom afla necesari unul altuia - se va naşte spontan o activitate comună.
Noi însă am pornit pentru pregătirea terenului în sensul acesta ( ... ).
Nu vrem nici a ne lega să facem apropierea în sensul oficial~ noi am
pornit din propria noastră putere, urmărind o convingere istorică: necesitatea primă e să găsim calea păcii [ ... ] ... noi am încPput munca
fiindcă apropierea dintre români şi maghiari ne apare ca o necesitate
istorică, şi în vîrtejul urei noi vom fi puntea pe care ei se vor îmbră
ţişa pentru a şterge păcatele veacurilor trecute" 11 •
Despre spiritul care animă redacţia, ne vorbeşte şi faptul că, în
numărul din care am citat mai sus, apare şi un manifest în care se preconizează înfiinţarea „primului cerc umanitarist în România". Semnat
de „Comitetul de iniţiativă al primului cerc umanitarist: Ion Slavici,
prof. C. Rădulescu-Motru, I. Teodorescu, P. Muşoiu, Barbu Lăzăreanu,
Eug. Filotti, Ion Pas, Kerestury Sandor, Eugen Relgis", manifestul spunea: ,,Potrivit «Principiilor umanitariste►►, chemăm la înfăptuirea celui
dlntil cerc umanitarist pe toţi oamenii de bună omenie: pe <•luptătorii
spiritului►► şi pe făuritorii civilizaţiei, pe cei ştiutori şi pe cei care vreau
să ştie, pe cei care sînt hotărîţi să frîngă zăgazurile artificiale înăl
ţate intre indivizi, intre clase, intre naţiuni, intre rase, de către stăpi
nitorii acestei omeniri - ce tinde mereu spre progres, cu toate rătăcirile
ei războinice" 12 •
Revista are, din păcate, o existenţă efemeră, de numai citeva luni.
Este, de aceea, cu atit mai semnificativ faptul că, pină în iunie 1923,
cit timp apare la intervale regulate (săptărninal, la început, apoi bilu10 George A. Petre, Noi orizonturi, în „Aurora ... ", I, nr. 1, din 24 decembrie 1922, p. 2.
11 Am sosit pTea de timpuriu?, în „Aurora ... ", I, nr. 4, din
14 ianuarie

1923, p. 1.

12 CătTe toţi intelectualii liberi Pentro primul cerc umanitarist în România -, în „Aurora ... ", I, nr. 4, din 14 ianuarie 1923, pp. 2-5.
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nar), ,,Aurora ... " i-a publicat (în ordinea apariţiei) pe Eminescu,
Lucian Blaga, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Ion Luca Caragiale, George A. Petre, Victoria Kerestury-Diamandi, Liviu Rebreanu,
Emil !sac, Corneliu Moldoveanu, Constanţa Hodoş, Eugenia Sperantia, Adrian Maniu, Şt. O. Iosif, Ion Sân-Giorgiu, Panait Cerna, Victor Eftimiu, Ion Slavici, V. A1cxandru, ale căror lucrări au fost traduse
în limba maghiară de Sandor Kerestury, Andor Havas, Zoltan Frany6.
Dintre autorii maghiari sînt publicaţi (în aceeaşi ordine): Sandor Petofi,
Endre Ady, J6zsef Kiss, Janos Arany, Dezso Kosztolanyi, Sandor Kerestury, Lajos Bir6, Erno Szep, Laszlo Salamon, Geza Gyoni, Erno Ligeti,
Mihaly Babits, Fcrenc Gyarmati, Frigyes Karinthy, Zsigmond M6ricz,
Piroska Rciohard, Bela Korda, Elek Bencdek, Istvan Szombati-Szab6 şi
S:mdor Remenyik, versiunea românească a textelor lor fiind semnată de
Octavian Goga, Iustin IIieşu, Dinu Vladimir, I. Lupu, Tiron Albani, Aurel Buteanu şi T. Murăşanu.
1n cele ce urmează vom urmări numai felul cum s-a reflectat în
publicaţia orădeană prezentarea problemelor de ar,tă plastică ale vremii,
cu atit mai mult cu cit, cel puţin în două cazuri - acelea ale pictorilor
Aurel Popp şi Valer Ferenczy - avem de a face cu exegeze critice de
r<.>ală valoare, care, în cele şase decenii scurse de la apariţia lor, au scă
pat cercetărilor care s-au ocupat de opera celor doi artişti.
De regulă, informaţiile apar pe două coloane bilingve, sub simpla
dPnumire a rubricii: Artă şi, respectiv, Mii.veszet şi poartă subtitluri îngropate în text. 1n cazul primului număr deja, urmărirea acestor subtitluri se dovedeşte plină de interes. Din Bucureşti revista inserează dări
de seamă despre expoziţiile deschise în acea vreme în Capitală de Kimon
Loghl, d-na Stenerer, Gic, Bcdnaric şi Ida Scifoni, iar din Cluj de un
reprezentant de seamă al coloniei de la Baia Marc ca Va'ler Ferenczy.
Urmează un alt pasaj, cel al cărui titlu şi conţinut le transcriem în întregime: ,,Note asupra noilor expoziţii. Ni se anunţă din Cluj că în curînd
şi Aurel Pop(p), marele pictor de valoare europeană, păşeşte în faţa
publicului. Ardealul îl cunoaşte încă de la expoziţia generală de anul
trecut, iar Regatul din elogiile sărbătoreşti aduse de revistele artistice
din capitală. Vom mai reveni pe larg asupra acestui artist robustdespre
care avem convingerea sinceră că pînzele sale vor însemna o revoluţie
în pictura europeană. După Aurel Pop[p) vor prezenta picturi D6czine
Berde Amalia, Meczner Lajos, Varadi S6.ndor şi sculpturi Rubleczky
Geza" (sublinierile aparţin, ca în toate cazurile, redacţiei). 1n fine, din
Oradea-Mare ni se relatează despre Barat Moricz, orădean romantic în
teme şi culori, care şi-a petrecut vara în Germania, la Rottenburg şi în
jurul Ni.irnbergului, despre Vciradi Albert - sosit de la Mi.inchen, dintr-o călătorie de studii - care, datorită ilustraţiilor la Heine şi Bocaccio,
„a fost angajat de intreprinderile «Hesperos Verlag►► şi «Paul Strangel
\ierlag» din Milnchen" şi despre Mund Hugo şi Domotor Gizella, care,
https://biblioteca-digitala.ro
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deşi căsătoriţi,

ca artişti se dovedesc a fi foarte diverşi, Mund un neoimpresionist, iar Domotor O cubistă 13 •
Apărut în ultima zi a anului 1922, numărul secund al revistei ne
prilejuieşte surpriza unui amplu şi documentat articol despre Aurel
Popp, cel mai de seamă artist transilvan din acea vreme şi unul dintre
reprezentanţii de frunte, de primă mărime, ai picturii româneşti dintotdeauna. Omiţînd cîteva divagaţii, care nu au însemnătate, nici ca informaţie, nici ca interpretare, transcriem acest articol în întregime, întrucît
el a rămas pînă acum în afara bibliografiei critice consacrate operei lui
Aurel Popp de primii săi biografi14, după cum nu a figurat nici în bibliografia principalelor expoziţii retrospective, închinate pictorului în
anii noştri1", scăpînd, de asemenea, din vederea exegezelor recente 16 •
Iată textul din „Aurora ... 11 ( care se referă cu evidenţă chiar la epoca
în care şi Tonitza l-a vizitat pe Aurel Popp în împrejurări simila·re, consacrîndu-i, tot în 1922, în „Artele frumoase", un articol17, pe bună dreptate celebru):
,,[ ... ] ... zărindu-i capul, am alergat în sus pe treptele fabricii de
ceramică din Sătmar, ca să-i vizitez atelierul.
Aurel Pop[p]? E român. A fost profesor de liceu; lumea ştie despre
el numai că pictează. Mai mult, nu. El va fi însă un eveniment nu nu13 ATtă.

14

1968;

Raoul

Muveszet, în „Aurora ... ", I, nr. 1, din 24 decembrie 1922, pp. 9-11.
Şorban, Zoltân Banner, AuTel Popp, Editura Meridiane, Bucureşti,
Raoul, AuTel Popp, Corvina Kiad6, Budapesta, 1978.

Şorbân
15 O astfel

de retrospectivă a fost organizată la sfîrşitul anului 1968 la Muzeul de artă din Cluj, cu un catalog întocmit de I. E. Szab6 şi N. Lăptoiu. In 1979,
cu prilejul centenarului naşterii pictorului, sub semnătura Iuditei Erdos, ia Satu
Mare a fost publicat un catalog partimonial care preia - fără să facă această
menţiune din catalogul clujean CTonologia, lista ExpoziţiiloT la care a participat
Aurel Popp şi BibliogTafia. Din aceasta din urmă lipsesc, în catalogul sătmărean,
chiar şi articolele prilejuite de retrospectiva clujeană şi de aniversarea din 1969:
Murâdin Jeno, Szolnay Sandor es Popp Aurel a 1936-os levelezesebol, în „Utunk\
XXIV, nr. 3, din 17 ianuarie 1969, .pp. 6-7, Szabo E. Ilona, Popp AuTel gyutem.enyes kicilitasa KolozsvciTon, în „Utunk", XXIV, nr. 8, din 21 februarie 1969, p. 1O;
Mircea Ţoca, La Muzeul de aTtă din Cluj. Expoziţia TetTOspectivă Aurel Popp, în
,,Scînteia", XXXVIII, nr. 7985, din 23 februarie .1969, p. 4; Negoiţă Lăptoiu, RetTospectiva Aurel Popp, în „Steaua", XX, nr. 2 februarie 1969, pp. 96-98, precum
şi recenziile la monografia lui Raoul Şorban şi Zoltân Banner, publicate de Ion
Tătaru în „Ateneu", VI, nr. 4, aprilie 1969, ,p. 14 şi „Studii şi cercetări de istoria
artelor. Seria arta plastică", XVI, nr. 2, 1969, pp. 252-253.
16 Nu este înregistrat nici de Almâsi Tibor, Aurel Popp în lumina cîtorva
documente inedite, legate de viaţa artistică din Ardeal şi Banat, în „Studia Universitas Babeş-Bolyai. Series Historia", XXV, nr. 2, 1980, pp. 55-64, nici de Mircea Ţoca, Un artist al vremurilor noi: Aurel Popp (1879-1960), în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia", XXVI, nr. 1, 1981, pp. 55-56, reprodus în
Şase decenii de plastică românească militantă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981,
pp, 97-113.
17 N. Tonitza, Pictorul Aurel Popp, în „Artele frumoase", nr. 3-4 din 1922,
retipărit în N. Tonitza, Scrieri despre artă, cuvînt înainte de Tudor Arghezi, culegere de texte, cu adnotări şi o prefaţă de Raoul Şorban, ed. a II-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964, pp. 145-146.
https://biblioteca-digitala.ro

342

Mircea

Ţoca

&

mai în pictura noastră, dar şi în cea europeană. Am convingerea sfîntă
că dacă omul acesta cu părul cărunt nu şi-ar fi băut viaţa din punct
de vedere material abia acum rezolvată - în circiumile din Sătmar, ar
fi fost un Napoleon al penelului în vreo capitală apuseană. E cam respingător să vorbim despre oamenii noştri într-un ton aşa de încrezut,
dar totuşi, eu am dreptate cînd spun că urmaşii lui Dostoievski ~i Gorki,
ai lui Eminescu şi Petofi, ai lui Grigorescu şi Munkacs, vor porni, de
undeva, tot de pe aici.
Aurel Pop[p] trăieşte în atmosfera bibliei. Viziunile sale simbolice
le scoate din adincimea primitivă a bibliei şi aceasta n-o înţelegem numai
la formele sale, căci tonul sufletesc de fond, cimpul pe care el îşi seceră
concepţiile, e în sine tot biblic. Snopii de concepţii îi aşează apoi în
cruce. Cruce? Da. Toată viaţa e o cruce, după cum el creiază pe pinza
lui «Cu crucea vieţii» un grup de oameni dezbrăcaţi, fiecare cu o cruce
pe umăr. Aurel Pop[p] nu relevează in viaţa lui decit suferinţa şi pe
aceasta o pune pe pinză. In picturile lui, suferinţele figurilor sint aşa
de bine exprimate, incit stînd în faţa pînzelor auzim şi vaietele şi ne
simţim un Atlas, pe ai cărui umeri apasă toate suferinţele pămîntului.
Aurel Pop[p] face parte din genul 'lui Eminescu: cu forme simple
explică viziuni extraordinare. Vine din infinit şi merge în infinit, iar
caracterul său principal este puternici.a. Formele ii sint aşa de strimbe
incit concepţiile sale abia încap în ele. E puţin exagerat, dar foarte adevărat mi-a spus, cind, odată, l-am ascultat vorbind despre filozofia lui
de artă: «Penelul e grozav de fin, incit nu pot exprima prin el ceea ce
este în mine. De multe ori îmi vine să pun văpsea cu chilogramul pe
pinză, altcum în zadar ascult puterea svicnind - simt orice culoare
molatică». Acesta e zbuciumul puterii elementare.
Arta lui Aurel Pop[p] am putea-o numi şi propagandistă. Ca om,
socialist, el e deja pacifist, iar în picturile sale e de-o sută de ori mai
pacifist. Dar pacifismul strigă, se vaietă, înjură, luptă şi ii trebuie o răb
dare nervoasă să convingă şi să adune oamenii în jurul său. Pe pînzele
lui Aurel Pop(p], Lazării strigă la cer şi la picioarele lor se brăzdează
blesteme pe faţa pămintului. Privind culorile ~i figurile sale auzim vaietele mamei care naşte o lume întreagă. J:t'iecare tră'Să<tură a lui se adcr-esează maselor. Tocmai prin aceasta se deosebeşte de confraţii lui pictori
de «plain air». «Să dăm sentimentelor maselor - spunea în legătură
cu fiiosofia sa de artă - tulburarea milioanelor de suflete (»]. în tot
cazul c o filozofie nouă şi pare a fi filozofia viitorului: arta adevărată îşi
caută succesele prin simplicitate şi nu e făcută pentru cei cîţiva cu o cultură înaltă şi la urma urmelor şi masele au dreptul la putinţa de a
citi şi a contempla pictură [ ... ].
El nu tinde către o plastică. Baza experienţei sale de lume progresivă e mişcarea, şi ştie clar că viaţa e mişcare, nemişcarea e însăşi
moartea. Deci nu putem vedea lucrurile odihnindu-se liniştite în timp
https://biblioteca-digitala.ro
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şi spaţiu. De altfel, arta are obiceiul să personalizeze obiectele. Pentru
aceasta, pe pînzele lui Aurel Pop[p] totul vorbeşte şi se mişcă.
Despre fiecare din pînzele lui s-ar putea scrie coale întregi, şi după
concepţiile sale e uşor de dovedit genialitatea autorului lor. Putem
spune că fiecare din pînzele sale e o bucată ruptă din viaţă.
Pe una un soldat se zbuciumă între reţelele de sî.rmă ghimpată din
faţa tranşeelor, dar cind se crede scăpat, cu braţele deschise se lipeşte
de spinii de fier şi sub el e scris numai atît: «Christosul modern ... Intr-alt colţ al atelierului, pe un tablou de seară, un soldat îmbrăcat în
haine verzi cade la pămînt cu faţa spre noi, iar doi corbi îi stau pe
umeri şi mănîncă ochii omului. Intr-o rază mai luminoasă minerul stă
în gura minei şi se ceartă cu viaţa, iar lingă el Cristos îmbrăţişînd un
om slab duce un steag, şi de departe zimbesc coşurile fabricilor. Nu cred
să fi existat însă cineva care să urască mai mult războiul şi să-l picteze mai frumos ca Aurel Pop[p]. Picturile sale de acest fel sint mai
plastice ca o carte de istorie. La poalele unui deal înălţat din morţi stă
o femeie îmbrăcată în voal negru şi întreabă: «Dar el unde e? .. Mai
aparte, printre ramurile unui copac se clatină piciorul plin de sînge ca
nişte haine de strigoi sfîşiate şi ,legate afară de crengile unui copac din
marginea drumului, iar în mijlocul unui zgomot babelian ne scuipă sînge
în ochi un tun pe ale cărui roate se urcă oameni inconştienţi.
Exaltarea aceasta e atmosfera lui Aurel Pop[p] care ne aminteşte
de Leonid Andreiew. Nu se laudă cu studii făcute în străinătate, a pornit singur şi independent, şi nu-i pasă dacă mîine academicienii îl vor
înfiera de «vulgarism»" 18 •
După cum se vede, Sandor Kerestury a reuşit să consemneze, cu
tonul unui reporter pătrunzător şi sigur, atît caracteristicile definitorii
ale omului - militant socialist, pacifist convins, pe care ororile războ
iului şi dramaticele realităţi sociale l-au marcat prnfund - , cit şl pe
acelea ale artistului, cu o covîrşitoare forţă de expresie, în scene cu un
profund caracter social, cu un vizionarism care (şi atunci cînd face apel
la reprezentări alegorice inspirate de mitologia creştină) nu face decît
să demaşte inechitatea şi absurdul unei lumi despre care ştie că trebuie
şi poate să fie schimbată. Este, de asemenea, impresionant faptul că
publicistul orădean îşi oă seama - ca şi Tonitza, de altfel - nu numai
de caracterul singular al viguroasei şi dinamicei personalităţi a artistului sătmărean, ci şi de ţinuta şi valoarea excepţională a operei sale, pe
care scurgerea deceniilor a validat-o ca atare, atît în ceea ce priveşte
realismul viguros al tematicii de inspiraţie socială majoră, cit şi în ceea
ce priveşte realismul mijloacelor de exprimare, în forjarea cărora (adău
găm noi), situîndu-se pe linia preluării unor elemente expresioniste, îşi
dovedeşte şi capacitatea de asimilare a unor soluţii novatoare, aflate in
18 Kerestury Sandor, Aurel Popp (Cu ocazia viitoarei sale
în „Aurora ... ", I, nr. 2, din 31 decembrie 1922, pp. 6-8.
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contrast deplin cu gustul academizant al vremii şi, mai ales, al provinciei sale.
Numărul succesiv al revistei urmăreşte fenomenul artistic local, care- conform presei vremii - ne apare azi de o bogăţie nebănuită anterior, întreaga efervescenţă din acest domeniu fiind, cu evidenţă, stimulată tot de Reuniunea culturală „Cele Trei Crişuri", condusă de GeorgeBacaloglu, care, încă în 1920, în paginile revistei anunţa apariţia unei
publicaţii specializate de artă şi instituţionalizarea expoziţiilor permanente, fapt ce nu ar fi făcut <lecit să se aşeze în continuarea unei tradiţii glorioase, întrucît: Şincai „încă înainte cu o sută de ani ... deschide aici în Oradea salon de artă permanentă" 19 • In lunile de apariţie a
„Aurorei ... ": ,,In Oradea-Mare una după alta se aranjează expoziţii noi
de pictură. Mai mult, în tumultul lunilor trecute, trei-patru expo7lţii de
odată luptau pentru atragerea publicului înţelegător de artă. Şi se întimplă că, în această luptă, mijloacele de a cîştiga publicul nu sînt tocmai
modeste [... ] ... e important să atragem atenţia asupra celor citeva
expoziţii, care reprezintă o tendinţă serioasă şi o concepţie largă". Prezenţa pe simezele unei expoziţii personale a pastelurilor, desenelor şi
uleiurilor unui pictor local - Jeno Pozsonyi - prilejuieşte, astfel, unui
autor, care semnează numai cu iniţialele, următoarea prezentare: ,,Pozsonyi e un vechi membru al coloniei din Oradea, a cărui expoziţie
actuală e rodul unei singurătăţi şi munci de doi ani. In peisagiile salerezolvă, în general, probleme grele, din care se relevează surprinzător
simplitatea liniilor din «Plugărit de primăvară» şi «Topire de zăpadă».
Are o deosebită predilecţie pentru pasteluri, fiindcă acestea, prin fineţea lor, armonizează mai mult cu sufletul pictorului. Celelalte pînze ale
sale sint mult mai puternice, iar fineţea dispare. Dintre desenuri, atragem atenţia asupra «Străzii Kapucinus», care prin faotul înserării şi al
monotoniei creionului farmecă ochii contemplatorului" 20 •
Jeno Pozsonyi, la rîndul său, nu se sfieşte să ia condeiul în mină,
în calitate de cronicar plastic, şi să comenteze, cu ocazia următoarei
apariţii a revistei, expoziţia personală deschisă de băimăreanul Valer
Ferenczy, în Sala de sticlă a Prefecturii din Cluj (care găzduise şi „Collegium Artificum Transylvanicorum"). Transcriem un pasaj mai amplu
din cronica lui Pozsonyi, dată fiind importanţa lui Valer Ferenczy în istoria artei noastre, precum şi datorită faptului că - la fel ca în cazul
articolului despre Aurel Popp - această cronică a rămas necunoscută
pină în prezent specialiştilor, ea scăpînd din vedere chiar unui cercetă
tor temeinic şi de exemplară meticulozitate, ca Jeno Muradin, autor al
unei recente şi remarcabile monografii despre prezenţa în Transilvania
a celor patru artişti din familia Ferenczy21 • lată prima parte a acestei
Memento, în „Cele Trei Crişuri", ,I, nr. 2, din 1 mai 1920, p. 3,1.
B.C., Artă. Expoziţii din Oradea-Mare (Pozsonyi Jeno), în „Aurora ... ", I,
nr. 3, din 7 ianuarie 1923, p. 15.
19

20
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cromc1 (nu transcriem partea finală, cuprinzînd consideraţii pe· tema culturii artistice):
„Din «copilul minunat>► (sic!) al lui Ferenczy - cum îl numesc în
familie - Mi.inchen, Veneţia, Parisul, Firenze, Roma şi Olanda au făcut
un pictor mare, cum e azi, şi care chiar dacă ne aminteşte pe tatăl său
revoluţionist (sic!): Ferenczy Karoly 22 , tot mare rămîne.
Dacă n-aş fi cunoscut operele lui Ferenczy Valer cumpărate de diferite muzee de stat şi de culegătorii de pictură, dacă n-aş şti nimic despre
medalia de aur a Statului şi despre premiul din Roma primit din partea
Ungariei, dacă nici n-am cunoaşte portretele sale (Episcopul Fraknoi,
Mama etc.), ar trebui să vizităm numai o mică parte din picturile sale
expuse în sala festivă a prefecturii, pentru a ne convinge de calitatea şi
voinţa lui artistică.
Pînze de corabie care ard în razele soarelui, nouri aprinşi de apus,
codri verzi ca smara1gdul din Baia-Mare, reprezentaţia la Opera din
_Firenze, plină cu becuri electrice, atmosfera stricată a New York-ului23,
fac deopotrivă de interesantă arta lui Ferenczy Valer, încărcată de probleme.
Nu numai talentul a fost moştenit de la tatăl său, ci şi convingerea
8rtistică, anume că fără probleme nu există artă adevărată.
Problema tonului, a armoniei, a trăsăturii, a razei, a mişcării, a aerului şi alte probleme ine~plicabile prin cuvinte tehnice trebuie să existe
în pictură; întotdeauna se simte nevoia unor probleme, căci fără acestea
un artist nu poate să producă nimic nou. Conştient nu amintesc nici o
operă a lui Ferenczy Valer, fiindcă mi-ar părea bine dacă cei care caută
cultura artistică s-ar putea convinge prin însăşi ochii lor, pentru a putea
urmări cu bună-voinţă şi înţelegere pe pictorul ce luptă cu mari probleme omeneşti. Toţi acei ce iubesc frumosul artistic trebuiesc să cerceteze personal operele de artă şi să asculte cu dragoste înţelegătoare
ceea ce le povesteşte pictura de orice formă. Căci adevărata artă este
aceea care n-are nici o naţionalitate, care poate să vorbească în orice
limbă celui cc-o priveşte cu interes" 24 •
21
Muradin Jeno, A Ferenczy csalad Erdelyben, Editura Kriterion, Bucureşti,
1981. La p. 133 aflăm că Valer Ferenczy mai deschisese în 1922 expoziţii personale
în Timişoara şi Baia-Mare. O personală a artistului foarte probabil cu materialul
de la Cluj), se deschidea, în Oradea, în ianuarie 1923 şi, în acest caz, articolul lui
Pozsonyi poate fi interpretat şi ca o modalitate de a familiariza publicul din oraşul de pe Crişul Repede cu problematica şi cu valoarea apropiatului eveniment
artistic.
22 „Ferenczy Karoly a fost directorul Şcoalei artistice din Budapesta şi printre fundatorii coloniei de pictori din Baia-Mare. E unul dintre cei mai mari pictori maghiari de la sfîrşitul secolului XIX-iea" (nota lui Jeno Pozsonyi).
23
„O cafenea din Budapesta unde se întîlnesc numai scriitorii şi artiştii"
(nota lui Jeno Pozsonyi).
24
Pozsonyi Jeno, A?'ta. F'ef'l'!-nczv Vale,-, în ,,Aurora ... , I, nr. 4, din 14 ianuarie 1923, p. 14.
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că „Aurora ... " publică, în scurta sa apariţie, şi o cronică de arhitectură, făcind o trecere in revistă, cu ochi critici, a moştenirii, precum şi
a creaţiei arhitectonice mai recente din oraşul de pe Crişul Repede. Ală
turi de citeva observaţii, la care nu putem decît să subscriem, pasajul
despre arhitectura barocă orădeană cuprinde şi „aprecieri'"', care nu se
susţin

nicicum, despre monumentala şi originala înfăptuire arhitectonică
care este catedrala romano-catolică (înălţată între 1750 şi
1779, pe baza proiectului arhitectului vienez Franz Anton Hillebrand,
modificat apoi de arhitectul Giovanni Battista Ricca din Lugano, lucră
rile fiind conduse direct, în perioade succesive, de cMre cei doi artişti):
,,Dintre operele clasice de artă bisericească relevăm reşedinţa episcopiei romano-catolice, clădită în stil baroc, şi care e cel mai frumos
edificiu al Oradiei. Dimensiunile enorme şi simplitatea nobilă a stilului
o pun în rîndul celor mai desăvirşite edificii ale stilului baroc. Stă departe de exagerarea barocă, e discret, simplu, - dar elegant ca un
«grang signeur»-.
Templul romano-catolic, casa lui Dumnezeu, e mai înapoiat. Desenul frontispiciului, deşi e variabil, în zadar cauţi în el farmecul baroc
şi formele gustului lui «Louis quatorze>►• Arhitectura lui interioară e
bogată, dar conţine multe elemente neoclasice [!]. Nu e armonioasă, şi
cu toată bogăţia de culori, culorile picturilor care imită colosul natural
al materiei i-au stricat totul. O biserică mai frumoasă, în forme neoclasice, c biserica grec~atolică". In pasajul imediat următor autorul nu se
sfieşte să afirme că: ,,Edificiile moderne ale Oradiei-Mari sînt clădite
într-un stil -.parvenu» (parvenit) şi dintre ele numai o mică parte e clă
dită cum se cade.", făcînd, în cele din urmă, o trecere în revistă a clă
dirilor reprezentative de dată recentă, cu observaţii stilistice nu lipsite
de interes:
,,Dintre casele clădite de Rimanâczy Kalman, cea mai reuşită e palatul episcopiei greco-catolice cu arhitectură romană [citeşte: romanică].
Frumos, prin ornamentarea lui empirică, e «palatul Apollo»-. Primăria
are efect pentru ochiul maselor, dar stilul îi e nesigur şi în ornamentarea ei găsim elemente de la renaşterea italiană şi pînă la succesiunea
(sic!) Olbrich din Viena.
Dintre casele clădite de Komor şi Jakab, mai reuşită este cea a lui
Emil Adorian, de lingă teatru, însă palatul «Vulturul negru», cu tot efectul ce-l produce vulgului, e lipsit de caracter. Ar vrea să fie un stil maghiar, dar mie întotdeauna mi-aminteşte de Marea Roşie.
Teatrul «Regina Maria»- e un frumos exemplu de rococo [!]. E însă
păcat că frontispiciul său prea e respins în fundul pieţii cu acelaşi nume,
pierzindu-şi, astfel, mult din perspectivă" 25 •
transilvană,

i.; Iosif Koszeghy, Arhitectura Oradiei-Mari, în „Aurora ... ", I, nr. 8, din
3 martie 1923, pp. 10-11.
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Interesul pentru creaţia artistică a localnicilor rămine constant. Nu
lipsesc, uneori, accentele critice, strecurate în contextul unor prezentări elogioase: ,,Vestitul pictor de afişe [Imre Foldes] a dovedit că poate
fi cu adevărat poet al penelului. E aproape de neînţeles ca pictorul afişelor bălţate şi senzaţionale să ascundă în sine atita sc-nsibilitate cită
manifestă în tablourile sale. Un tablou al său intitulat «Sfîrşitul» nu ne
surprinde numai cu armonia plăcută şi extaziantă a culorilor ci şi cu
spiritul romantic ce se revarsă din el. Lui Foldes lmre ii place realitatea, iubeşte lumina curată şi cu măiestrie scoate în rdief rîvna creatoare şi în miniaturi ... " 26 1n cadrul aceluiaşi grupaj de ştiri, redactorii
revistei îşi manifestă satisfacţia pentru faptul că un reprezentativ artist
maghiar din Oradea deschidea o expoziţie personală în Capitală: ,,Avem
prilejul să raportăm asupra unui nou document îmbucurător al apropierii culturale. Tibor Erno, renumitul pictor orădean va aranja în curind o expoziţie de pictură la Bucureşti. Dintre operele mai noi va PXpune la expoziţie tablourile intitulate: «Piaţa noastră», «Ţăranca română
dansind», «Ţ1găncile», «Podul de la Băişoara», «Colţ de laborator»,
«Piaţa» şi «Spre casă». Sîntem siguri că Bucureştiul va fi o nouă etapă
a frumoaselor succese ale lui Tibor Erno" 27 •
In încheiere, ar mai fi de consemnat şi faptul că „Aurora ... " şi-a
deschis paginile unor de2Jbateri pe tPmP artistice cu un mai pronunţat
caracter teoretic. Militind pentru o artă care să contribuie la atenuarea şi treptata stingere a disensiunilor naţionale, colegiul revistei nu
ezită să publice o contribuţie teoretică, primită de la Arad de la N. Davidescu, în care se face o articulată şi erudită pledoarie a caracterului
naţional pe care îl are cu necesitate orice creaţie artistică autentică,
menită perenităţii şi, deci, participării la făurirea tezaurului de valori
universale:
„Nu e, de sigur, niciodată de prisos să insistăm, mai ales aici, în
acest îndepărtat oraş de graniţă, asupra caracterului naţional al oricărei
arte. Nu odată s-a aruncat cuvîntul aproape jignitor că arta este inter26 Artă. Expoziţia

p. 14.

Foldes Imre, în „Aurora ... ", I, nr. 12, din 19 aprilie 1923,

.

TI Tibor Erno la Bucureşti, în „Aurora ... ", I, nr. ,12, din 19 aprilie 1923, p. 14.
O notă (anecdotică) pe teme - să le zicem - artistice se află şi la George Bota,
Reviste străine, în „Aurora ... ", I, nr. 13, din 1 mai 1923, pp. 14-15: ,.Din ciuddţeniile americane. La o expoziţie de pictură din New York, pictorul Kaufman a
expus un tablou reprezentînd «Nunta de la Cana». Să nu ne aşteptăm însă la un

tablou ele Veronese. Intre alte personagii, care au luat parte la prefacerea apei în
vin, pictorul a zugrăvit alături de Isus pe ldl Volstead, cel care a făcut draconica
lege contra alcoolului. Acesta apucă pe Isus de umăr şi cu un gest îl întreabă
parcă pe mîntuitorul: De ce ai făcut alcool? Iar alt prohibiţionist, Dl Bryan, apucă
un vas cu rvin şi-l varsă, în spate, ca un fel de insultă, un alt antialcolist stă
cu pălăria în cap. Apostolii şi nuntaşii sînt consternaţi, dar Isus liniştit şi măreţ
zice parcă: «Iartii-i Doamne cd nu ştiu ce fac!» Impotriva prohibiţiei o contra
mişcare s-a pornit şi la aceasta după cum vedem iau parte şi artiştii cu operele lor.
Tabloul lui Kaufman este reprodus în sute de mii de exemplare şi împrăştiat în
toată America".
https://biblioteca-digitala.ro
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naţională. Afirmaţia aceasta, atunci cind e sinceră, constituie o penibilă
confuzie între cauză .şi efect. Caracterul internaţional al artei nu <'Ste
decit floarea a[le] cărei rădăcini sînt adînc înfipte în zăcătorile naţio
nale de sensibilitate diferenţiatorie a unui popor.
Şi, într-adevăr, lucrul e explicabil. Arta e produsul intelectualizat
al smsibilităţii unui artist; e condiţionată de circumstanţe, adeseori
insesizabile, şi care toate laolaltă reflectă o epocă situată în timp şi
spaţiu.

Imponderabilul acela care formează pecetea personalităţii unui artist e căptuşit şi cu un altul colectiv, răsfrînt, ca aerul într-un plămîn,
din afară, şi care constă din chipul specific al unui popor de a vedea şi
simţi imaginea, de a surprinde detaliile şi de a alcătui, apoi, : blocul. ln
picturi, ca şi în poezie, în sculptură ca şi ;în muzică, trăieşte în primul
rînd poporul din mijlocul căruia a purces emoţia creatoare a artistului.
Altfel va asocia şi disocia culorile aceluiaşi peisagiu un pictor francez şi
altfel le va mînui unul român. Elementele populare ale ar.tei decorative
sînt o dovadă irecuzabilă a acestui adevăr. Desemnurile noastre de pe covoarele naţionale, de pe ţesături, de pe oale, fotele sau briiele, bunăoară.
Pe cînd acolo bunăoară, predomină ideea culorii ţipător diferenţiate, cu
portocaliu, verde ş1 roşu pe planuri bruşte, la noi, dimpotrivă, se. simte
preocupare atentă a armonizării culorilor, a atenuării diferenţiate zgomotoase in vederea unei armonii de lăuntrică totalitate. E felul special al
fiecăruia de a-şi nota emoţia artistică a motivului de care a fost izbit.
Şi artistul adevărat nu are alt scop decît redarea cit mai fidelă a acestui
fapt.
Fireşte însă, că pînă la urmă, arta sfîrşeşte prin a depăşi graniţele
etnice din care a purces. Aceasta însă numai în măsura în care, la origine, a ştiut să le reprezinte în chip credincios. Această depăşire a graniţelor, desigur, că conţine un larg fond de umanitarism, că are vaste .
efecte de generozitate şi că constituie o nobilă chemare a ei. In sensul
acesta, e drept, că ne putem adresa artei ca element de înfrăţire şi de
apropiere cu restul lumii civilizate. Ea poate să apropie între ele părţi de
lume care, cunoscindu-se ca ataa-e, pot găsi sentimente şi gînduri demne
de toată dragostea de semeni de altă naţionalitate. Nu trebuie confundată
însă esenţa pur naţională a artei cu efectele ei fireşti.
Artistul nu are în vedere, în momentul creaţiei, decit o cit mai puternică realizare de sine; ea vine în chip firPsc, cu întreg cortegiul de
contingenţe inerente pămintului pe care ia naştere şi, dacă, apoi ansamblul operei de artă izbuteşte să fie viabil, rezultă, în chip firesc, şi un act
de umanitate.
Arta ca scop internaţional însă constituie o adevărată negaţie de
sine". 28
21! N. Davidescu, Intre
15 iunie 1923, pp. 1-2.

artă

şi naţionalitate,

în „Aurora ... ", I, ni'. 14, din
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în revista „Aurora"

In ciuda programului generos şi a deschiderii spre largi orizonturi,
mai ales de prezenţele literare, în ciuda scopului nobil de a milita
pentru o apropiere între oamenii de cultură, între artiştii şi între intelectualii români şi maghiari printr-o mai bună cunoaştere reciprocă, în ciuda
ecoului naţional şi a aceluia internaţional - pe care revista îl consemnează periodic în scrisori sau în rezumate ale referirilor la publicaţia oră
deană din presa de la Bucureşti, Budapesta şi Viena - , în vara anului
1923 „Aurora ... " îşi încetează apariţia. In toamnă, redactorii mai sperau încă într-o continuare a apariţiei „Aurorei ... ", întrucît unul dintre
aceştia se referă la: ,,greutăţile şi împrejurările care au condamnat această revistă la o pauză de trei luni". 20 Un proiect de a asigura reapariţia
,,Aurorei ... " numai în limba maghiarăJO nu pare să se fi realizat, întrucit o asemenea nouă serie lipseşte din biblioteci. In scurta sa apariţie, revistei bilingve „Aurora ... " din Oradea îi rămîne însă meritul de a fi
consemnat cu interes şi fidelitate, cu entuziasm, dar şi cu obiectivitate,
aspecte alE> vieţii artistice româneşti, acordînd, in mod firesc, o atenţie
specială personalităţilor, artiştilor şi expoziţiilor din Transilvania.
dovedită

LES ARTS PLASTIQUES DANS LA REVUE „AURORA"
DE ORADEA

Resume

La revue „Aurora", imprimee a l'initiative de George Bacaloglu, aparait durant quelques mois, entre 1922-1923. Le premier numero de cette revue bilingue
presentait, dans l'article de fond du directeur, le programme de celle-ci: .,Tout
d'abord Aurora (on a choisi ce mot car il existe dans Ies deux langues) va pu~lier
le plus de traductions possibles choisies de la litterature roumaine en hongrois et

vice versa. Ainsi Ies deux nationalites arriveront le plus

tot

possible

a

se con-

naître (... ).
Aurnra suivra presque tous Ies mouvements litteraires et artistiques des deux
nationalites en publiant des articles, chroniques, riches compte-rendus sur l'art
et le theâtre roumain et hongrois".
Du riche sommaire de la revue, le travail met en discussion Ies problemes
d'arts plastiques ci-inclus, d'autant plus que, au moins dans deux cas - ceux des
peintres Aurel Popp et Valer Ferenczy - on se trouve devant des exegeses critiques d'une reelle valeur, gui dans Ies six decennies ecoulees depuis l'apparition
de ccs articles, reproduit presque entieremcnt, ont echappe aux chercheurs se preoccupant de l'oeuvrc de ces artistes.
29 Kerestury Sandor, 1n chestiunea apropierii culturale româno-maghiare, în
,,Cele Trei Crişuri", IV, nr. 9, septembrie 1923, p. 145.
30 Memento, în „Cele Trei Crişuri", IV, nr. 1, ianuarie 1924, p. 16.
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De meme, on met en evidence Ies informations, inserees constamment, concernat Ies expositions d'arts plastiques ouvertes dans cette periode a Oradea et
dans le pays; l'architecture de la ville (baroque et secession). En meme temps Ies
pages de la revue abritent des debâts sur des sujets artistiques a caractere theorique prononce (par exemple, le caractere national que chaque creation artistique
authentique doit avoir avec necessite).
Bien que jouissant d'une courte apparition, la revue bilingue Aurora de Oradea a le merite d'avoir consigne avec interet et fidelite, enthousiasme mais aus5i
avec objcctivite, des aspects de la vie artistique roumaine, en accordant, naturellment, une attention particuliere aux personnalites, aux art1Stcs et expositions
de Transylvanie.
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PROLEGOMENE LA UN VIRTUAL MUZEU
AL ISTORIEI ŞI ARTEI COSTUMULUI URBAN
ADKIAN-SILVAN IONESCU

Pe lingă istoria faptică mai există una, cea a vieţii zilnice, care, de
cele mai multe ori este trecută cu vederea sau, pur şi simplu, uitată. Şi,
pentru ca cealaltă să capete mai multă culoare, să fie mai vie şi mai comprehensibilă nouă, trebuie să ne ocupăm de cultura materială a tuturor
epocilor trecute.
Preocuparea pentru închegarea unei colecţii de obiecte ale banalului
cotidian, ale existenţei de zi cu zi, nu a existat decît sporadic, fără consecvenţă, nesistematic şi lipsită de criteriile de selecţie. S-au considerat
prea apropiate, prea la îndemînă pentru a reprezenta valori demne de tezaurizare. Au fost vizate doar exemplarele cu o anumită valoare artistică,
istoric-documentară (dacă aparţinuseră cuiva ştiut şi important), sau intrinsecă (datorită materialului din care erau făcute: fildeş, pietre preţi
oase, aur, argint etc). Nu trebuie să neglijăm faptul că lucrurile ce ne
înconjoară ce i-au înconjurat· şi pe înaintaşi - care fac parte din intimitatea noastră, sînt efemere ca şi trecerea noastră prin viaţă; iar memoria lor trebuie păstrată. Să ne gîndim deci de azi la moştenirea ce o
lăsăm viitorimii. Nu trebuie să uităm că şi noi facem parte din istorie,
iar aceste obiecte vor dispărea odată cu epoca, odată cu noi, fără urmă.
Două exemple, legate de vestimentaţie, vor fi edificatoare în acest sens:
am asistat la naşterea şi căderea cîtorva mode la lungimea fustei în decurs de numai 15 ani - midi, mini, maxi, midi; sau la apariţia şi dispariţia cravatei late şi a nodului mare în decurs de 10 ani (1970-1980), penpentru ca acum să ne întoarcem la cele excesiv de subţiri, ca în anii '60.
La noi există deja muzee dedicate altui tip de istorie - a ingeniozităţii şi dibăciei omului cu profil tehnico-mecanic (Muzeul Tehnic
,,Ing. D. Leonida" şi Muzeul Căilor Ferate din Bucureşti, Muzeul ceasurilor din Ploieşti, Muzeul instrumentelor muzicale automate din laşi, etc.)
dar nu şi un muzeu de costum şi ambient. Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti arc în acest sens prioritate, posedînd o co:ecţie însemnată
de veşminte din secolele XVIII-XX şi înscriindu-se, ca şi concepţie,
mai degrabă pe linia muzeelor de cultură materială decît de istorie
stricto sensu. Astfel, el rupe barierele muzeului tradiţional C€ se ocupă
23 -

Biharea 1982
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numai de istoria evenimentaţială, făcînd
socială, culturală şi psiholgică a oraşului.

o

investigaţie serioasă

2

în istoria

Dar aceasta nu este suficient. Se impune înfiinţarea unui muzeu al
costumului urban românesc (căci portul popular este bine reprezentat
în toate muzeele etnografice ale ţării) sau măcar o secţie de acest fel
într-unul din muzeele mari de la noi. Piese originale există încă - nu
din abundenţă dar suficiente - la persoane particulare sau pierdute
printr-un colţ de depozit de instituţie culturală (muzeu, teatru etc.), neluate în seamă. Este interesant că exemplarele civile sînt destul de puţine, prevalînd veşmintele sacerdotale păstrate în tainiţe de mănăs
tiri sau achiziţionate din considerente artistice, de muzee - sau militare
(armuri, cămăşi de zale, accesorii). Stăm mult mai bine cu documentaţia
şi avem mai multe informaţii despre uniformele militare decît despre îmbră
cămintea civilă. Din această cauză, ce are drept corolar necunoaşterea
suficientă a ei, pierdem enorm de mult din întregirea unei fresce sociale
a oraşului dintr-o anumită epocă. Am fi avut o viziunea mult mai completă asupra eroilor neamului, a dimensiunii lor reale, umane căci, în
intervalele dintre momentele excepţionale, glorioase, ale vieţii, şi aceş
tia au fost oameni obişnuiţi şi au trăit o existenţă obişnuită; iar ca cercetători sau chiar ca simpli amatori pasionaţi - am fi avut mai multe
satisfacţii dacă s-ar fi păstrat veşmintele originale ale unor domni soldaţi şi diplomaţi ca Radu de la Afumaţi, Ştefan cel Mare, Mihai Vitea;-.
zul sau „prinţul aurului", Constantin Brâncoveanu (pentru a puncta doar
cîţiva din panteonul naţional) sau a unor cărturari nutriţi din cultura
universală, care au fulgurat pe tronurile Ţărilor Române, precum Petru
Cercel, Despot Vodă sau Dimitrie Cantemir (Nu mai departe decit din
vremea ultimului se păstrează la Ermitaj „garderoba lui Petru cel Mare").
Portretele acestora (gravate sau pictate în frescă pe pereţii ctitoriilor lor)
nu sînt totdeauna veridice; să nu uităm că gravurile erau făcute de meş
teri occidentali - germani, austrieci, italieni - cărora domnitorii noştri
nu le pozaseră iar lucrarea era, în mare măsură, rezultatul descrierilor;
şi chiar dacă domnul într-adevăr călătorise şi putuse fi surprins într-o
schiţă fugară de artist, este sigur că atunci se înveşmîntase în costumul
la modă în Apus, păstrîndu-şi doar atributele tradiţionale ale demnităţii
sale (căciula cu surguci, sceptrul~buzdugan, paloşul). S-a remarcat, desigur, că acest tip de portrete gravate ale principilor valahi sînt numai
bust, nedind amănunt<' pentru restul costumului. Frescele, şi ele sînt
supuse echivocului, fiind realizate nu de puţine ori la interval de o generaţie de la dispariţia ctitorului ce apare în tabloul votiv purtind veşminte
în spiritul noii epoci. Sau să ne fi rămas veşmintele boierilor şi domnilor fanarioţi, spectaculoase în compoziţia de materiale scumpe (brocarturi, postavuri, mătăsuri, samuri şi alte blănuri, pene rare şi bijuterii►
ca şi în suprapunerea de piese şi în construirea figurii (dezvoltată pe lat
cu şalvari, briie, giubele groase, şi pe înalt cu işlice glcbularc sau pris-matice). Sau veşminte mai puţin spectaculoase - chiar prea sobre https://biblioteca-digitala.ro
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bonjouriştilor şi ale întregului secol al XIX-lca, atît ale personalită
ţilor culturale şi politice (surtucul lui Gheorghe Lazăr, pelerina albă a
lui Eliade-Rădulescu, redingota şi ţilindrul lui Nicolae Bălcescu, fracurile
lui Kogălniceanu sau Brătianu), ca şi ale unor figuri ale vieţii austere,
casnice (şalurile şi scufiile Zincăi Bălcescu sau Zincăi Golescu, mame
de revoluţionari), sau ale uneia agitate, revoluţionare (rochiile Anei Ipă
tescu sau Anicăi Manu}, sau ale strălucitoarei existenţe curtene (crinolinele Elenei Cuza), sau ale mondenităţii (luxoasele malacoafe şi canezou-uri ale scandaloasei Mariţica Văcărescu-Bibescu) sau chiar ale unor anonimi, ce ar fi dat adevărata frescă a timpului. Este vorba de hainele obiş
nuite, de zi cu zi, şi nu de cele de aparat, de paradă care, prin eleganţa
şi puritatea lor în momente deosebite, s-au păstrat ca uniforma de
diplomat a lui Vasile Alecsandri. Cită imediateţe a momentului dau pe-

ale

lerina

şi epoleţii

-

unul purtînd urma

glonţului

ce-i fusese destinat -

purtate de Vodă Bibescu în ziua atentatului de la Şosea! (toate aceste
piese se află la Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti).
Am constatat că cele mai perisabile piese de îmbrăcăminte sînt lenjeria de corp şi încălţările; acestea s-au păstrat extrem de rar şi în condiţii excepţionale, precum corsetele ce au ieşit din uz sau pantofii de la
primul bal ce nu au mai fost încălţaţi niciodată. Haine şi rochii s-ar fi
păstrat dacă nu ar fi fost transformate şi modificate în ritm cu necruţătoarea modă; cel mai mult s-au păstrat pălăriile şi alte accesorii (umbrele, bastoane, poşete, mănuşi, etc.) care, ieşind din modă şi neputînd
fi adaptate la noile rigori, au fost depozitate şi uitate cîteva generaţii.
Un muzeu al costumului nu s-ar ocupa, restrictiv, numai de articolelede îmbrăcăminte ci şi de modele epocii, de gustul lor. Nu vor fi doar
veşminte căci îmbrăcămintea trebuie surprinsă în context general ci şi interioare şi exterioare (strada, cerinţele plimbării, locurile de agrement), forme de distracţie (muzică, spectacole, artă), parfumuri, tutunuri,
fotografii, presă şi tipărituri, reclame, şi nu în ultimul rînd alimentaţie
şi bucătărie (Kogălniceanu şi Negruzzi ambii recunoscuţi gurmanzi - string şi publică în 1841 „200 reţete cercate de bucate, prăji
turi şi alte trebi gospodăreşti~, document de inestimabilă valoare pentru
arta culinară românească a începutului de secol XIX şi prima culegere
de acest fel de la noi) -

într-un cuvint, tot ce

ţine

de

viaţa urbană căci

totul ţine de vogă şi totul formează moda.
Muzeul ar trebui constituit într-o casă de epocă - una dintre multele monumente istorice greu de salvat din faţa demolărilor masive care s-ar preta şi la amenajările necesare unei expuneri moderne şi a
unei perfecte conservări şi păstrări a obiedelor. Sălile trebuie reconstituite cu piese originale - atîtea cite există - ca şi cu replici de azi, în
interioare ale fiecărei perioade şi din cele mai variate medii sociale (boieri, burghezi, meseriaşi, boemă cultural-artistică): camera dominată de
divanul enorm, înţesat de perini, din vremea fanariotă, salonul doamnei
23•
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Pentru expoziţia de uniforme
de la „Muzeul Marinei Române~ din Constanţa am propus un manechin din bară
metalică de 10 mm diametru.
Fiind vorba doar de siluete
bărbăteşti am ales o talie medie de 175 cm, pretindu-se,
cu variaţii neglijabile, la oricare dintre exponate. S-a urmărit linia -curbă a umerilor
(ca un umeraş) şi bazinul punctele de maxim accent ale
corpului uman pe care se mulează formele. Atit pentru a
da volum cit şi pentru a proteja veşmintele de atingerea
cu bara metalică, aceasta a
fost învelită în foiţă iar spaţiile goale dintre ele umplute
cu hirtie modelată anatomic.
Pentru cap s-au folosit două
elipse perpendiculare una pe
alta, una dintre ele incompletă,
oprindu-se in dreptul
arcadelor sprincenoase - astfel orice coafură poate sta în
bune condiţiuni sprijinită i1,
patru puncte (vezi desenul).

4

din înalta societate de dinainte de 1848, budoar, cameră de zi, sală de bal, bibliotecă,
birou, sufragerie, bucătărie, sau interioare
publice: tribunal, teatru, restaurant, cafenea,
cofetărie, birt de mahala, prăvălie, croitorie,
cismărie, tipografie, redacţie de ziar, atelier
fotografic, cazarmă (dormitor, sală de mese,
stat-major - pentru că uniformele militare
nu trebuiesc excluse, ele avîndu-şi locul bine
determinat în agrementarea cromatică a veş
mintelor vremii). Toate acestea ţin de cultura
urbană. ln aceste spaţii vor evolua exponatele vestimentare, aşezate pe manechine, în
poziţii cit mai fireşti pentru acţiunea în care
sînt surprinse. Nu trebuie să fie un muzeu
îngheţat, mort, ci unul al existenţei aşa cum
a fost ca, o adevărată felie de viaţă: camerele
să pară părăsite chiar atunci de locatari,
unele obiecte să fie aşezate chiar cu o simulată neglijenţă, ca în plin curs de întrebuinţare. Prin dispunerea lor cit şi prin organizarea tramei compoziţionale vizitatorul trebuie să se afle chiar în mijlocul lor, ca unul
dintre participanţii la viaţa de atunci; între el
şi manechine trebuie să se creeze un dialog.
Manechinele - fie de croitorie, fără capete, sau cu acestea doar profile din sîrmă
sau decupate din plastic, fie integrale din
plastic sau fibră de sticlă - nu trebuie să
aibă

figuri individualizate pentru a nu dis-

trage atenţia de la veşminte şi nici a deveni
un muzeu al chipurilor de ceară; este totuşi
necesară folosirea părului pentru a da o idee
de coafurile şi portul bărbilor în epocă. Ideală
ar fi adoptarea unui eficient manechin muvabil (cu încheieturi urmărind anatomia, ce
permit poziţionarea lui în orice mişcare firească) din răşini de nestrapol şi fibră de
sticlă, neutru cromatic şi fizionomic, deja
introdus la Muzeul Etnografic din Drobeta-Turnu Severin, aplicabil oricărui tip de
costum. Manechinele trebuie plasate numai
în zona centrală a sălii şi cu suficient spaţiu în jur pentru a putea fi privite din toate părţile (ca o sculptură rond bosse); nimic nu trebuie adosat unui perete pentru a nu se pierde amănuntele şi caracteristicile tăiehttps://biblioteca-digitala.ro
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turii şi ornamentării spatelui pieselor ce, în caz contrar, ar rămîne nerelevat.
Exponatele nu trebuie prinse cu ace sau cuie pe panouri pentru a
evita degradarea ţesăturii prin inserţii de obiecte străine şi a nu rupe
textura - şi aşa veche, friabilă, arsă şi tăiată de timp şi, uneori, atacată
de diverşi agenţi de,gradanţi - din cauza propriei greutăţi. Expunerea pe
panouri nu e deloc indicată pentru că modifică forma veşmîntului gindit
să îmbrace un volum şi să aibă anumite cute; apoi, pentru că aplatisarea
face alte cute şi fringe fibrele. De aceea, singura expunere fericită e
cea pe manechin, care păstrează forma iniţială a corpului. La fel, la depozitare sînt indicate umeraşele cu forme rotunjite - eventual chiar '.îmbrăcate la capete în hirtie sau pînză ca să nu înţepe sau să modifice
tăietura în vreun fel. Nu sint acceptabile sub nici o formă spălările şi
stoarcerile obişnuite, cu mina sau maşina, scoaterea petelor cu chimicale
convenţionale a căror acţiune degradantă asupra materialelor vechi nu
o cunoaştem - călcările sau intervenţiile de vreun fel a persoanelor fără
trenaj în delicata restaurare a textilelor, foarte puţini chiar pe plan mondial. Ştergerea prafului trebuie făcută foarte atent, preferabil cu aspiratoare pentru a nu răspîndi praful; aerisirea, la fel, cu grije, fără a
mişca brusc sau chiar de loc - obiectele. Pentru alungarea insectelor
sînt necesare cianhidrizări ca la piesele de lemn, înainte ca obiectul să
fie adus în expunere şi apoi, prezenţa constantă a naftalinei într-un să
culeţ. Pentru că umiditatea crescută şi temperatura sînt pernicioase in
egală măsură acestea vor fi atent potrivite: 50D/0 umiditate şi sub
18° C temperatură, ca şi frecventa lor verificare. Este de preferat folosirea
instalaţiilor de aer condiţionat.
Lumina naturală trebuie exclusă prin acoperirea ferestrelor cu draperii groase, albe sau cenuşii - dacă ar fi o clădire nouă ferestrele de
la sălile de expunere ar trebui excluse în întregime. Eclerajul artificial
va fi asigurat de tuburi fluorescente, şi acelea filtrate pentru a da o lumină difuză, simulînd-o pe cea dată în epocă de luminările de ceară, de
spermanţet sau lămpile cu gaz şi cu ulei, fiindcă senzaţia verosimilului
trebuie să fie perfectă. Această lumină nu treibuie să depăşească 50 lucşi.
Pentru ca obiectele să nu fie expuse tot timpul luminii - care este şi
ea periculoasă pentru degradarea culorilor şi a texturilor - aceasta va
fi stinsă după ieşirea vizitatorilor. Vitrinele vor avea ecleraj independent
care, la fel, va fi stins în intervalele fără public; de asemenea, pentru o
mai sigură conservare, şi aceste vitrine vor fi acoperite cu o perdeluţă de
pinză pe care vizitatorul o va trage singur.
Paznicii de sală vor primi şi ei costume contigue epocii pc care o
reprezintă zona de muzeu de care sînt răspunzători aceasta pentru
a exclude distonanţa creată actualmente în orice muzeu, de orice profil,
de uniformele de pază militarizată sau de cele ale supraveghetoarelor,
(deux pieces, nefericit ales ca formă şi cromatică) - în cazul cînd acestea nu-şi poartă propriile haine de stradă, situaţie cu atît mai deplorahttps://biblioteca-digitala.ro
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bilă. Portarii şi ceilalţi paznici vor avea, de asemenea, uniforme veohi,
replici după unele aflate chiar în expunere. Astfel, atracţia pe care o va
suscita un astfel de muzeu va fi mărită prin aducerea cu totul a vizitatorului într-un univers trecut, pe care îl va simţi şi pătrunde mult mai
bine, abstrăgîndu-se, pentru cîteva ore, din realitatea imediată, prin participare efectivă la viaţa acelei lumi apuse. Barierele rigide ale muzeului
tradiţional unde publicul ştie că vine doar să vadă (participarea rezumîndu-se doar la admirarea de la distanţă şi la citirea etichetelor) trebuie sparte cu un spectacol total. Muzică de epocă va fi difuzată în
fiecare sală. Cataloage explicind fenomenul modei, ca şi afişe, reclame,
reeditări de jurnale de modă, ziare şi broşuri vechi vor putea fi vîndute
la un ghişeu special. Amatorii ar putea să-şi procure replici după piese
vestimentare, bijuterii şi alte obiecte vechi - se ştie doar că ultimii ani
au fost marcaţi puternic de curentul retro în vestimentaţie şi în aranjarea interioarelor. O colaborare în acest sens cu o casă de modă, fabrică
de confecţii sau cu designeri sau artişti independenţi nu ar putea fi <lecit
în avantajul pecuniar al muzeului. Un studio fotografic „la minut" ar
putea satisface gustul tuturor vizitatorilor dornici să se pozeze înveşmîn
taţi în costume de altădată aceasta ar fi în mod special o acţiune
lucrativă,

Este necesară .şi existenţa unor săli de expoziţii tematice temporare:
fie pentru o epocă, fie pentru o perioadă scurtă, fie pentru un sezon, fie
dedicată unei anumite piese vestimentare şi urmăririi evoluţiei sale. Expunerea va fi atit cronologică cit şi tipologică.
Se impune şi existpnţa unPi săli speciale pentru organizarea de parăzi de modă veche, ca explicitare a felului de a purta şi a comportamentului la care te obligă vestimentaţia; aceasta şi pentru animarea exponatelor şi atragerea vizitatorilor (ceea ce va avea repercusiuni salutare
şi în privinţa beneficiilor), căci avem deja experienţa succesului de public
al „parăzilor timpurilor trecute" iniţiate, regizate şi prezentate de autorul acestor rînduri în Cişmigiu, cu prilejul „Zilelor culturii bucureştene"
în iunie 1980, la Arenele Romane în iunie 1981 şi la sala Dalles, la ranivcrsarea a 60 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie a Municipiului
Bucureşti, pe 22 noiembrie 1981. Lumea este avidă de spectacolul epocilor
trecute - dovadă face şi marele răsunet avut de expoziţia „Moda Bucureştilor de acum un veac", organizată tot de subsemnatul în 1979, la sala
Kalinderu clin Bucureşti şi apoi itinerată la Constanţa şi Bacău; sau cea permanentă, de uniforme constituită la „Muzeul marinei române" din
Constanţa, în 1983. Este şi o nevoie spirituală de rememorare a vremilor apuse, de cufundare în trecut a unor subiecţi din contemporaneitate,
mai mult sau mai puţin iniţiaţi în ceea ce a fost cindva. Este, în acelaşi
timp, şi un refugiu necesar într-o perioadă mai liniştită, mai si,gură şi
echilibrată, fapt ce ar putea fi explicat mult mai bine de psihanaliză şi
sociologie. Şi pe plan mondial astfel de spectacole au căutare precum reconstituirea de turniruri medievale sau de bătălii ale istoriei moderne şi
https://biblioteca-digitala.ro
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contemporane (ca cele ale centenarului Războiului de Secesiune sau a
bicentenarului Revoluţiei Americane - în 1981 ,a fost înscenată în cele
mai mici amănunte lupta de la Yorktown), organizarea festivalului anual
Charles Dickens, în Anglia, unde toţi participanţii şi turiştii sînt învcş
mîntaţi în hainele vremii lui Nicholas Nickleby, Oliver Twist şi David
Copperfield sau, la noi, sărbătorirea în 1959 a centenarului Unirii Principatelor (cînd, o diligenţă cu surugiu şi poştalion în costume tra:diţio
nale a făcut un tur prin capitală cu ,pasageri de tipul „bonjuriştilor" şi
„franţuzitelor") sau cel al inaugurării primei căi ferate româneşti pe ruta
Filaret-Giurgiu, drum reluat în 1969 cu aceeaşi locomotivă, în aceleaşi
vagoane vechi şi cu toţi călătorii costumaţi. Chiar şi păstrarea gărzilor de
onoare în uniforme vechi (yeomen-ii de la Turnul Londrei, Life Guards
de la Buckingham Pal::tC"P, husarii de la Muzeul de Istoric Naţională de
la Budapesta, dragonii francezi, carabinierii italieni, etc.) îşi au farmecul
lor.
Costumul este în cel mai înalt grad o formă a expresiei artistice a
epocii şi a amprentei personale dată de purtător. Moda este, poate, cea
mai completă artă, îmbinînd culoare, textură, formă - ce îmbracă un
corp capabil de gesturi expresive - şi, în primul rind noutate, căci nu
are timp să se perimeze datorită propriei sale frivolităţi; are caracter
democratic pentru că la ea acced toate categoriile sociale. Faptul că unii
artişti au fost creatori de modă ca un Hans Holbein, Jacques Louis
David, Jean-Baptiste Isabey, Gustav Klimt, Louis C. Tiffany, Vladimir
Tatlin, după ale căror schiţe s-au făcut prototipuri de veşminte şi podoabe - şi chiar extravaganţi ai eleganţei vremii, este simptomatic. La
noi, pictorii peregrini de la începutul secolului al XIX-lea, cînd se instituise gustul pentru portretistică şi miniatură, erau toţi arbitri ai modei
şi lansatori ai ei: Mondonville, Eustatie Altini, August Schoefft, Midos
Barabas, Carol Wallstein-, Anton Chladek, Nicolo Livaditti; apoi Carol
Popp de Szathmari şi Theodor Aman (foarte interesat de persoana sa
plină de romantism ce se dorea de sorginte renascentistă) sau, mai tirziu,
Ştefan Luchian în tinereţe unul dintre excentricii epocii - au fost
oameni de o eleganţă strălucitoare şi de admirabile maniere ce-i făceau
căutaţi nu numai pentru arta lor ci şi drept C"omp::inioni de societate.
Tendinţele centrifuge ale vremii, conflictele dintre „Ies anciennes
et Ies modernes", cit şi diferenţa dintre bogăţie şi boemă culturală se
relevă cel mai bine în îmbrăcăminte: jobenul aristocratic şi melonul burghez contra pălăriei de fetru moale cu boruri largi, a la Buffalo Bill, purtată de pictori şi poeţi; redingota neagră contra sacoului colorat; gulerul
tare şi înalt contra celui moale şi răsfrînt; cravata a la Le Bargy a dandy-smului de highlife contra lavalierei şi cravatei „four in hand" a gazetarilor, într-un cuvînt, încorsetarea şi scrobeala contra lejerităţii şi a
aerului de abandon.
Pentru regizorii şi scenografii preocupaţi de veridicitatea montări
lor la care lucrează, un astfel de muzeu ar fi o nesecată mină de docuhttps://biblioteca-digitala.ro
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mentare direct la surse. Ar avea avantajul informaţiei de primă mma şi
nu mediat de o firmă ca Bermans & Nathans Ltd. din Londra, specializată în costume istorice pentru teatru, film, ceremonii jubiliare de anvergură cu piese de la ei s-au turnat pelicule ca „Forsyte Saga", ,.Moulin
Houge", ,.Ana celor 1 OOO de zile", ,.Richard III", ,.Leul în iarnă", ,.Elizabeth R", ,.Yankeeii", ,.Războiul stelelor", etc. AcePaşi sursă de studiu
~i de inspiraţie ar fi şi pentru studenţii de la secţiile de modă, textile şi
design ai Institului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" sau pentru
creatorii de modele din industria textilă şi de confecţii. Iar pentru publicul larg un muzeu insolit, de ambianţă şi atmosferă, păstrător al moş
tenirii culturii materiale din alte timpuri, unde miriade de obiecte, a căror
folosinţă s-a pierdut sau uitat, îşi recapătă locul şi le este pus de acord
numele cu domeniul de întrebuinţare.
Existenţa unui astfel de muzeu se cere nu numai pentru că există
şi în alte părţi Metropolitan Museum's Costume Institute, Musee de
costume de la ville de Paris, sau la Koln, Manchester, Istambul cu celebrul Topkapî-Sarai unde sînt expuse costumele sultanilor, la fel ca cele
ale ţarilor şi ale înaltei nobilimi curtene de la Ermitaj şi Sala armelor
din Kremlinul Moscovei, sau rochiile soţiilor preşedinţilor americani de
la National Museum of American History de la Smithsonian Institution
etc. - ci pentru că prin el .am putea înţelege mai bine istoria şi arta
costumului urban din România cu specificul său local, cu amprenta gustului de aici şi cu aportul spre ,înnoire şi încadrare in concertul universal
al modei, încercat cu succes de croitori autohtoni, plini de fantezie şi
talent.

PROLEGOMENA TO A' MUSEUM OF URBAN COSTUME,
ITS HISTORY AND ART
Summary

This article is an attempt to demonstrate the necessity of founding a museum
of Romanian urban costume.
For a historian, a researchcr and anyone who loves the past, it is of use to have
the possibility of coming in touch with the material culture - with stress on
fashion - of the epoch that interests him. This could be a new approach to history
and an aid for understanding many forgotten facts or personalities of a certain period. That is because all the heroes, statesmen or cultural personalities, along with
the social existence - with its risis and falis - had their own life, a common
one, when they behaved normally, like everybody else. From this point of view,
it should have been easier to understand such personalities as the Mediaeval princes of Wallachia and Moldavia, or the 1848 revolutionists, or the poets and painters
of the late 19th century, or even commoners who were themselves makers o{ history. lt would havr been more intercsting if evcryday clolhing - which offers a
https://biblioteca-digitala.ro
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more vivid image of the period - had been also preserved, and not only the formal attire. That is because fashion (as a whole, including not only clothing but
also the manners of the epoch, its past-times, its iarts, its literature and press, its
shops and advertisings, and - last but not least - its food and the iway of cooking) faithfully represents the epoch to which it belongs, from different point of
views: economica!, social, poli tical, cultural and even psychological.
Although a lot of clothes and other pieces connected to them are exhibited
in many of sur museums, there is no section entirely devoted to the fashion phenomenon. It is amazing that, unlike the civil costume, the military uniforms anu
the sacerdotal garments were much better preserved and in larger quantities. That
is why we have more information about them than about the civil ones, and for
this reason, a museum of the kind is much needed.
Thc building choosen for this purpose has to be an old one, large enough to
recreate in it interiors from various epochs and social levels, private and public
as well: ballroom, Iibrary, dining-room, drawing-room, bedroom, kitchen, theatcr,
restaurant, pub, confectionery, cafe, shop, bakery, tobacconist's, tailor's, milliner's
shoemaker's, printing house, editorial office, photographic studio etc. The furniture which is not available would be replaced by well-made replicas. The mannequins adorned with garments will be placed in this interiors. They will have ne
individualizcd traits not to distract the viewer's attention; nevertheless they will
have wigs, moustaches, sidewhiskers and beards to suggest the epoch's hairstyle.
lt is very important to place the mannequins in natural positions in order
to render credibility to the image. We do not intend to have a wax-works museum with characters surprised in frozen attitudes but the image of real life where
the visitor can enjoy the atmosphere of past times; he must fee! like a guest of
the ancestors (i.e. the mannequins) with which a dialog is quite possible. He is
invited to move free1y around, to study the cut of the garbs, their fabrics and ornaments; that is why the mannequins must not be placed near the walls, where
the back details would remain unrevealed, but in the middle of the hali.
For the same pur,pose of authentlcity the electric lights (fluorescent ones are
preferred) will be filtered to give the impression of candles or gaslights. The natural light is out of question because of its dammaging effects on textiles - therefore ah the windows will be covered with white or grey curtains. Humidity and
temperature may also be dangerous for such exhibits if not attentively controlled:
50¾ humidity and 18°C would be the most appropiate. It is better to use an airconditioning device. The airing, the dusting and all the recquired cleanings and repairs will be carefully done - because of the fragility of fibers - only by specialized curators and restaurers.
From time to time old fashion shows wih be held in order to reveal the way
of wearing and of behaving in those out-of-date garments. A visit in such a museum has to be a real performance from the beglnning to the end: the doorkeepers
and the watchmen, as well as the ticket sellers will wear old uniforms and gowns;
all kinds of prints (posters, catalogues, reprinted old newspapers etc.) and rC'plicas
of old clothes, jewels, and other connected items will be also available: a studio
will take photographs of every visitor who wishes to have his portrait clad ir
whatever costume he likes; a restaurant specialized in the old times cooking
will al~o be available; because our contemporaries are
as the future generations Will be - VNY interesl!•d în the way of life and the taste of their
ancestors. A good examp1e in this respect is the great success of the cxhi hition
„Bucharest's Fashion a Century Ago" and the old fashion shows organized undcr
iny di,·c'ction since 1979.
T'.,::- material culture has been neglected too long and such items have no!
been r-o,!ected, but with a few exceptions (when they belonged or were connected
lo a i>;;·sonality). We have the duty to preserve our past and to save by al1 means
every object that can recreate the image and atmosphere of a vanished era.
https://biblioteca-digitala.ro
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l magine di n expoziţia ,.Moda Bu cureşt il o r de acum un veac",
sala Kalind er u, Bu c ureş ti, 1979 - d o uă jachete purtate între 1880
şi 1916.
View from the exh ibit „Fashion in Bucharest a Ce ntu ry Ago",
Kalind eru Hali, Bucha rest, 1979 - two cutaways worn between
1880 and 1916

Imagine d in expoziţia „Moda Bucureşt i 
lor de acum un veac'·, sala Kalinderu,
Bucureşti , 1979 trei costume de dimineaţă (de plimbare, de vizită ş i de interior), 1895-1900.
View from the exhibit „Fashion in Bucharest a Century Ago", Kalin der u Ha li,
Buchares t, 1979 - day and visiting dresscs, 1895- 1900.
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Imagine din expoziţia „Moda Bucureştilor
de a cum un veac", sala Kalinderu, Bucur eş ti,
1979 - man tou şi t oaletă de seară, 1900.
View from the exhibit „Fashion în Buchar·est a Century Ago", Kalinderu Hali, Bucharest, 1979 - evening coat and evening dress,
1900.

Imagine din c:--poziţia „i\loda Bu cur eşti lo r de
acum un veac", sala Kalin deru, Bucureşti, 197
- rochie de după-amiază, 1885; rochie de scară,
de dantelă, 1890; uniformă de general de divizie, mi că ţ inută, model 1895.
View from thc exhibit „Fashion în Bucharest
a Century Ago", Kalinderu Hall, Bucharest,
1979 - afternoon suit, 1885; Ia ce evening dress,
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Imagine di n expozi ţ i a „Moda Bu c ureş tilor de
acum un Yeac", sala Ka linder u, Buc ureş ti, 1979
- reconsti tu ire de interior.
View from the exhibit „Fash ion in Bucha1·est
a Century Ago" , K ali nderu Ha li, Bucharest,
1979 - interior reconslruction.

I magine din expoziţia ,.Moda Bucureştilor de
acum un veac", sala Kalin deru, Bucureşt i , 1970
- bonetă, cămaşe de noapte şi papuci; lighean
ş i cană de porţelan.
View from the exhibit „Fashion in Bucharcst
a Century Ago", Kalinderu Hali, Buchart'8l,
1979 - bon net, night gown and slippers; chinu
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„Moda

Bu c ureştilor

-

de acum un veac"
cape şi pelerine.

organizată

View from the exhibit „Fashion in Bucharest a Century Ago" organized in
pes a n d pelerines.
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Imagine de ansambl u din expoziţia „Moda Bu c u reş til o r de acum un vea c" organizată la Con stanţa, 1979.
Gene1·al vicw frorn the exhi bit „Fashion in Bucha rest a Century Ago" organi zed in Con stanţa , 1979.
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de uniforme organizată la 11 Muzeul Marinei Române" din
Constanţa, 1983.
General view from the unifor m exhibition organized at the „Romanian Navy Museum" in Con sta nţ a, 1983.

Imagine de ansamblu din

expoziţia permanentă
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,,Parada timpurilor trecute" organizată în Ci ş
migiu, iunie 1980 rochie de plimbare, de
primăvară, 1880.
,,Old Times Parade" - fashion show în Cişmi
giu Ga rden. Bucharest, June 1980 spring
wallting dress, 1880.

,,Parada timpurilor trecute" organizată în Ci ş
migiu, Iun ie 1980 - veşminte nepretenţioase
de plimbare, de vară, 1880.
,,Old Times Parade" - fashion show in Ciş
migiu Garden, Bucharest, June 1980 - summer informal clothes. 1880.
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t impurilor trecule" organizată în
iunie 1980 - rochie de după amiază , de v i zită, 1895.
,.Old Times Parade" - fashion show in Ciş
migiu Garden, Bucharest, Jun e 1980 - afternoon visiting dress, 1895.

.,Parada

C i ş m ig iu,

.,Parada timpurilor trecute" organ iza tă la sala Dalles cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea Muzeulu i de Istorie
a Muni cipiului Bu cu reşti, 22 noiembri e 1981 doi colegi
muzeografi în toalete de seară , 1860, şi organizatorul şi prezen tatorul manifestării, Adrian-Silvan Ionescu, !n 1·edingotă
şi joben, 1890.
„Old Times Paraded at Dalles Hali in Bucharest, at the 60 th
anniversary of the Museum of History of the City of Bucharest, November 22, 1982 - two muzeologists in formal attire
of the 1860s and Adrian -Silvan Ionescu, th e organ izer and
prcsenter of the îashion show, wearing

top hat
https://biblioteca-digitala.ro
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IOAN AUGUSTIN GOIA, ZONA ETNOGRAFICA
MESEŞ
Editura Sport-Turism,

Bucureşti,

1982

Seria cărţilor puse sub genericul zonelor etnografice, publicate constant de Editura Sport-Turism şi îndrumate cu competenţa-i recunoscută
de profesorul dr. Ioan Vlăduţiu, s-a îmbogăţit recent cu un nou volum,
cel dedicat unei zone, Meseş, care necesita tipărirea unei asemenea sinteze.
Datorată muzeografului Ioan A. Gaia, unul din cei mai bine cotaţi
specialişti din generaţia sa, lucrarea ne dezvăluie, printr-un demers ştiin
ţific, riguros, caracteristicile culturii populare materiale şi spirituale circumscrise spaţiului respectiv, cu referiri mai largi însă la primele valori.
De altfel, structura cărţii, încadrîndu-se într-un tipar devenit deja propriu acestei serii (Cadrul geografic şi istoric al zonei, Ocupaţiile tradiţio
nale, Meşteşugurile ţărăneşti, Instalaţiile tehnice ţărăneşti, Gospodăria
ţărănească, Monumentele de arhitectură, Portul popular, Obiceiurile, Manifestări etnografice-folclorice contemporane), confirmă afirmaţia de mai
sus, respectivul mod de organizare a volumului contribuind la surprinderea coordonatelor existenţiale circumscrise aşezărilor româneşti tradiţionale de aici, a acelor realităţi care s-au cristalizat în timp, ca urmare
a unei locuiri statornice. Mai mult chiar, avînd ca punct de sprijin ideea
unităţii în diversitate a culturii populare româneşti, Ioan A. Gaia abordează, pornind de la o minuţioasă cercetare de teren, coroborată cu altele de arhivă şi bibliografică, fenomene care, din această perspectivă, ni
se dezvăluie în esenţa lor, fenomene surprinse într-un proces a căror
împlinire s-a realizat de-a lungul veacurilor în concordanţă cu condiţiile
social-economice existente într-o epocă istorică sau alta şi cu mediul ambiant care le-a determinat specificitatea.
A vind şi scopul de a apropia publicul larg de probleme care-şi prelungesc existenţa pînă în contemporaneitate, cartea face referiri frecvente şi la manifestările etno-folclorice prezente. Elocventă este în acest
sens afirmaţia autorului potrivit căreia: ,,Abordînd analitic principalele
probleme privind cultura tradiţională caracteristică zonei etnografice
Meseş, ne-am propus reconstituirea atentă a realită.ţilor satului tradiţio
nal la un moment dat, dar şi relevarea întrepătrunderii dintre elementele
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rădăcini milenare, şi elementele noi, rod al
receptivităţii şi ingeniozităţii ultimelor generaţii, al disponibilităţilor lor
creatoare şi al gustului lor sigur 1' (p. 159).
Dincolo de aceste aprecieri generale, care oferă o imagine reprezentativă asupra zonei, autorul are meritul de a fi introdus în circuit ştiinţific
şi unele date inedite sau mai puţin cunoscute. De pildă, analizind evoluţia gospodăriei ţărăneşti tradiţionale, părţile componente ale acesteia,
se menţionează pe bună dreptate că formează un spaţiu social-economic
ce reflectă, ţinînd cont de o sumă de factori obiectivi, în modificările ce
pot fi surprinse in timp ,, ... creşterea nivelului de trai al populaţiei şi

sale culturale arhaice, cu

schimbările produse în mentalitatea ţărănească" (p. 87).

In ceea ce prieste prezentată evolutiv, de la o formă arhaică întilpe tălpi", la cele monumentale, acestea din urmă dezvoltate, în primul rind, datorită nivelului atins de economia unor aşezări
la un moment dat.
Comparativ cu volumele anterioare ale serici se cuvine relevat şi
capitolul mult mai larg dedicat obiceiurilor, discutate atît din perspectiva
integrării în ritmurile existenţiale ale satului tradiţional, cit şi din aceea
a persistenţei în anumite forme pină astăzi; materialul grafic introdus
ca element ilustrativ indispensabil, precum şi fotografiile alb-negru şi
color de foarte bună calitate.
Toate aceste aprecieri vin să întregească impresiile despre o carte
deosebit de utilă nu numai specialiştilor, ci şi publicului larg, o carte de
o indiscutabilă probitate ştiinţifică.
veşte şura, aceasta
nită în zonă „şura

A. CHIRIAC

DANIELE MASSON, LES FEMMES DE BREB
(MARAMUREŞ, ROUMANIE), ÎN ETUDES ET
DOCUMENTS BALCANIQUES, nr. 4, Paris, 1982
Cel de-al 4-lea număr al publicaţiei Etudes et documents balcaniques
cuprinde în exclusivitate rezultatele cercetării întreprinse de cercetă
toarea franceză Daniele Masson începînd cu anul 1973, în satul Breb
din Maramureş, cercetări efectuate în cadrul Seminarului de etnologie
al Europei de sud-est.
Sosirea în satul Breb a constituit - după propria-i mărturisire prima întilnire a autoarei cu terenul, petrecută în condiţii speciale, cercetătoarea nefiind familiarizată cu specificul comunităţii pe câre îşi propunea să o investigheze, cu particularităţile lingvistice ale graiului maramuhttps://biblioteca-digitala.ro
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reşan. Aceste dificultăţi, inerente oricărui început, au fost însă repede depăşite iarăşi după propria-i confesare datorită „ospitalităţii şi amabilităţii ţăranilor" maramureşeni.
Participarea pc parcursul mai multor ani la derularea vieţii comunităţii satului Breb are ca rezultat pătrunderea şi înţelegerea sensurilor
acestei vieţi, cercetătoarea creionînd tipul de comunitate tradiţională maramureşană, în care pătrund însă elementele unei ireversibile modernizări,

în tot ceea ce are ea mai caracteristic.
Daniele Masson îşi propune să urmărească existenţa satului maramureşan prin prisma participării la ea a femeilor. Care este rolul femeilor
în cadrul acestei comunităţi, care este locul lor în principalele segmente
ale desfăşurării vieţii sociale, sînt principalele întrebări la care îşi propune şi reuşeşte să dea răspuns autoarea.
Faţă de literatura etnologică dedicată mai ales în ultimile decenii
rolului femeii în societăţile tradiţionale şi care ne prezintă aproape
exclusiv femeia într-un domeniu specific - cel al familiei - , studiul
la care ne referim reprezintă un mare pas înainte, urmărind conexiunea femeii la toate marile momente şi domenii ce gravează existenţa
acestor societăti.
Cele trei marc etape ale vieţii umane - căsătoria, naşterea, moartea, cu tendinţa lor de a rupe echilibrul interior al comunităţii, consti'tiuit pe baza unui ansamblu de reguli bine definite, impun femeia ca
principal factor în restabilirea echilibrului, prin rolul primordial pe care·
îl deţin în desfăşurarea riturilor de trecere. Dacă rolul femeii în desfă
şurarea acestor evenimente, ca şi în cadrul vieţii familiale în general,
este îndeobşte cunoscut, meritul autoarei este de a fi insistat şi asupra
rclului productiv al femeii, asupra participării ei la viaţa economică
propriu-zisă a unităţii familiale, de a fi subliniat sarcinile ce-i revin în
cadrul diviziunii pe sexe a activităţilor, în legătură şi în opoziţie cu cele
ale bărbatului.
Dacă scopul muncii ambelor sexe este acelaşi asigurarea prosperităţii familiei ducerea lui la îndeplinire presupune asumarea unor
responsabilităţi pe domenii de activitate de către fiecare sex în parte, pe
lingă domeniile de acţiune comune: femeia, după cum subliniază autoarea, cu obligaţia reproducţiei patrimoniului uman (bucătărie, grădină,
întreţinerea casei, educaţia copiilor şi îngrijirea bătrînilor), bărbaţii cu
obligaţia reproducerii patrimoniului-lucru (pămint, şeptel, vînzări şi
cumpărări, precum şi responsabilitatea întocmirii alianţelor). Faţă de
regula deţinerii puterii de către bărbat în cadrul comunităţilor tradiţio
nale, în virtutea faptului că este principalul factor în realizarea mijloacelor de subzistenţă, Daniele Masson face, pe baza realităţilor oferite
de satul Breb, cîteva nuanţări deosebit de utile, cum ar fi cea referitoare
la faptul că bărbatul deţine puterea publică, ceea ce nu exclude participarea femeii la deţinerea puterii, prin rolul avut în administrarea bunurilor, în vinzări şi cumpărări, ca stăpină a spaţiului familial şi mai
ales prin arma pe care o deţine în exclusivitate, magia, cu rol atît de
https://biblioteca-digitala.ro
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mare în cadrul comunităţilor tradiţionale. De altfel, dihotomia sarcinilor în cadrul comunităţii săteşti studiate şi în primul rînd a unităţii sale
de bază, familia, constituie una din axele în jurul căreia se desfăşoară
întreaga construcţie a lucrării.
Prezentarea vieţii femeii în strînsă legătură cu viaţa de ansamblu
a comunităţii conferă lucrării un pronunţat caracter monografic, un model de cercetare monografică.
Trecind peste unele inadvertenţe de ordin interpretativ, Daniele
Masson dovedeşte de-a lungul lucrării o fină putere de analiză a realităţilor socio-etnografice cercetate şi în acelaşi timp a realităţilor de ordin
demografic şi istoric, prezentate corect şi documentat.
Studiul semnat de Daniele Masson valorifică în acelaşi timp bibliografia problemei la scară internaţională, un loc important fiind trimite.rile la operele cercetătorilor români, oferind în acelaşi timp cercetării
etnografice româneşti un îndemn la reluarea acestui gen de cercetare cu
atit de puternice tradiţii în ţara noastră.
B. ŞTEF ANESCU
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TOTH SUSANA
1943-1982

Toth Susana s-a născut la 7 iulie 1943 în oraşul Oradea. A urmat
cursurile Liceului nr. 3 (astăzi Liceul industrial numărul 3). Intre anii
1961-1966 este studentă la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Facultatea de istorie-filosofie, Secţia de filosofie, fiind apreciată ca o
studentă înzestrată şi foarte bine pregătită. După terminarea studiilor universitare funcţionează ca profesoară la Şcoala generală din Galoşpetreu,
comuna Tarcea.
Din martie 1969 este angajată la Muzeul Ţării Crişurilor, secţia de
etnografie, unde s-a ocupat de studiul centrelor de ceramică, a tirgurilor
din Ţara Crişurilor şi portului popular maghiar, domenii în care şi-a adus
contribuţii apreciate de specialişti. De altfel, lucrările publicate, ca şi expoziţiile organizate, s-au impus prin ţinută ştiinţifică şi estetică, unele
dintre acestea fiind realizări originale (ceramice de Vama şi Ineu, tîrgurile din Oradea). A participat, de asemenea, la organizarea expoziţiei de
bază de la secţia de etnografie din actualul sediu al Muzeului Ţării Crişurilor.

Făcînd legătura

Toth Susana a

de etnografi, în cadrul secţiei,
întotdeauna, colegilor mai tineri, din expeacumulată pe parcursul unui deceniu şi jumătate.

între

două generaţii

împărtăşit

rienţa muzeografică
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Mai mult decît atît, ea a fost un suflet ales care a avut, atunci cînd era
nevoie, cuvinte calde la adresa fiecăruia.
A dispărut brusc (24 septembrie 1982), lăsînd un gol în sinul familiei, a colectivului şi în viaţa ştiinţifică şi culturală a instituţiei, într-un
moment în care ajunsese la o deplină maturitate în acest sens, cind
după o perioadă de acumulări intense, era în măsură să facă dorvada
inteligenţei sale indubitabile, a talentului şi pasiunii depuse în domeniul cercetării culturii populare, prin elaborarea unor lucrări rămase,
din nefericire, în stadiul de proiect.
Sit tibi terra levis.
COLECTIVUL
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SECŢIEI

DE ETNOGRAFIE

Intreprinderea Poligrafic!

.,Crişana",

Oradea, Corn. 341
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