CONSIDERAŢII PRIVIND PLUTĂRITUL PE ARIEŞ
ÎNTRE SECOLELE XV-XX
de
Dominuţ

I.

Pădureanu

Vechimea acestei ocupapi la români este foarte mare. practicarea ci datând unele opinii - .. încă din preistorie. şi. în orice caz. din vremea dacilor şi dacoromanilor„ 1.
Documentele epigrafice ale Daciei romane atestă faptul că cei care se ocupau cu plutăritul erau organizaţi pe --colonii": cea a luntraşilor (nautarum). pentru
transportul mai ales al sării: a plutaşilor (dentrophorum). pentru transportul lemnului: a ultricularilor. pentru transportul altor produse. Aceleaşi pre\ioase documente
arată că un "collcgium nautar(um)" - de la Apulum -. prin membrii săi. ridicase un
monument care îl înfăţişează pe "Genius nautarum". o zeitate ocrotitoare 2 .
Presupunem că această îndeletnicire s-a practicat - chiar dacă într-o măsură
mult mai redusă - şi în perioada de după retragerea aureliană din Dacia (271/27'5
e.n.). Nu avem dovezi documentare în acest sens până în secolul al XI-iea - .. Legenda Sfântului Gerard"-. dar logica faptelor impune o astfel de presupunere.
În ceea ce priveşte vechimea plutăritului pe Arieş. situat.ia sa se circumscrie
cadrului general românesc. acest râu încadrându-se în rândul acelor râuri care ofereau
conditii favorabile pentru plutărit.
Unul dintre primele documente medievale care atestă plutăritul pe Arieş. datează din anul 14243. Într-o perioadă când drumurile lipseau, iar primăvara şi toamna - din cauza pământului moale. respectiv ploilor - transporturile. în general, erau
greu practicabile. transportul pe Arieş prezenta serioase avantaje (transportarea
unor mari cantită\i de material lemnos. cheltuieli relativ reduse ş.a.). pe care moţii
nu le-au neglijat ci. din contră. Ie-au fructificat din plin.
Condiţiile geografice. economice. sociale şi politice şi-au pus hotărâtor amprenta asupra ocupapilor locuitorilor din zona Ţării Moţilor. imprimându-le un anume specific. Moţii. pentru a putea trăi. au trebuit să lupte cu sărăcia solului. cu
după

1. Constantin C.Giurescu, Istoria pădurii române~ti din l:ele mai vechi timpuri pâna
astllzi, Editia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Ceres, Bucureşti, 1976, p. 244
2. C. I.L. IIl, 1209. Apud D. Tudor, Oraşe, târguri şi sate în Dacia Romană, Editura
Ştiinlifică, Bucureşti, 1968, p.57. Vezi şi Apulum, Alba Iulia, XII, 1974, p. 583-587
3. Pavel Binder, Geografia istorică a Munţilor Apuseni în orânduirea feudală (sec.
XII-XVII), în Apulum. Alba Iulia. XJII, 1975, p.S30 (vezi nota 61 ).
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------·---------măruntaiele pământului. cu vitregiile oamenilor şi al vremurilor. existenta lor fiind
organic legată de cumularea mai multor ocupa1i1. Fără teama de a greşi. afirmăm că
ei - asemeni strămoşilor lor geto-daci - au fost ··politehnici'". în sensul grec al cuvântului, prin numeroase meserii practicate cu măiestrie. Ocupa\iile lor au a\'ut un
caracter mixt. molii fiind - în acelaşi timp - agricultori. crescători de animale. mineri. tăietori de scânduri. şindrilari. ,ăsari. ccrculari. cărăuşi. lucrători cu ziua în
munte sau la câmpie. plutaşi ş.a.
Dintre aceste ocupa\ii. un loc apane în viata şi existenta lor l-a a\'ut plutăritul.
Acesta a contribuit la umanizarea văii Aricşului. la na~terca unor ocupaţii noi (constructori de plute. de jilipuri. de greble ş.a.). la extinderea prelucrării lemnului. dezvoltarea mineritului şi a pădurăritului ş.a.
Vechimea. continuitatea şi. mai ales. importan\a plutăritului pentru mo\1.
esunt atestate de o scrie întreagă de doveLi: recensăminte oficiale. petiţii către
diverse foruri locale şi centrale. studii şi lucrări cu caracter etnografic. istoric ş.a.
Recenzorii care au efectuat recensământul din anul 1698. notau despre locuitorii Domeniului de Sus (satele de pe cursul superior al Râului. respectiv Bistra.
Câmpeni. Râul Marc şi Vidra (că "tot câştigul lor şi toată existenta lor se întemeiază pe transportul tnmchiurilor de brad pe apa Aricşului.'' 4
Câţiva ani mai târziu. într-o petiţie către Oficiul minier supcnor (iunie
1776). locuitorii aceleiaşi zone arătau. între altele. că "singurul lor câştig era plută
ritul pe Arieş··. pe care-l apreciau drept ··o resursă vitală".~
La peste un secol de la această petiţie. Teofil Frâncu şi George Candrea - în
prima şi una din cele mai importante lucrări etnografice dedicate locuitorilor Ţării
Motilor până în prezent, "Românii din Munţii Apuseni (!\toţii)". Bucureşti. 1888
- subliniau faptul că plutăritul constituia pentru ei o ··ocupaţiune principală''. 6
Evolutia plutăritului în timp. a atras după sine - şi în această panc a ţării specializarea. Unii s-au specializat în făcutul plutelor. a materialului lemnos de
plutărit. iar altii în plutăritul propriu-zis. 7 lată şi o dovadă revelatoare în acest sens:
locuitorii satului Câmpeni. cu prilejul conscriptiei urbarialc din anul 1820. declarau
recenzorilor - vorbind despre grinzi. şindrile. lan\uri de brad ş.a. - că ··acestea cu
grinzile plutelor cu tot le cumpărăm de la oameni care le fac pe bani''. g
Plutăritul pe Arieş a fost favori1.at atât de factori naturali - existen\a acestui
Râu "de aur". bogatele păduri ale zonei ş.a. - cât şi de o scrie de factori economici.
sociali şi politici.
Arieşul. acest uriaş "pom al vieţii'', cu cei 167 km. lungime, se numără între
râurile mijlocii ale României. Adevărată "axă" a Ţării Moţior, cu cea mai lungă va-

4. T6th Zoltăn, Mişalrile fArllneşti din Muntii Apuseni pânll la 1848, Editura Academici R.P.R., Bucureşti, 1955, p.67 (nota 2).
5. David Prodan, Răscoala lui Horea, Voi. I, Editura Ştiintilică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 124.a
6. Teofil Frâncu, George Candrea. Românii din Munţii Apuseni (Molii), Bucurc~ti.
1888, p. 61. Vezi şi: Idem, Rotacismul la moli şi istrieni, Bucureşti, 1886, p 13
7. Ştefan Meleş, Vial,a agrarll, economici\ a românilor din Ardeal şi Ungaria. Voi.I
( 1508-1820), Bucureşti, 1921, p.47. Vezi şi: Nicolae Dunăre, Pllduritul tradi(ionel în subzonele nord-estke ale Munţilor Apuseni. în: Apulum, Al ha Iulia. X, 1972, p.610.
8. Ştefan Melc~. op.cit. p.47.
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montană din Muntii Apuseni ( 122 km.). ci străbate una dintre cele mai renumite
şi mai plloreşti \'ăi carpatice. Aricşul arc un bazin de peste 2970 km 2 (din car.: peste 2000 km 2 reprezintă zonă montană) şi un debit de 26 mc/s. Panta tah·cb'Ului său
fiind mare. a favorizai practicarea plutăritului. Râul Marc. bratul său prmcipal. de
la izvor (1195 m. altitudine) până la Scărişoara (deci. după 21 km.) ajunge la 692
m. (panta medic fiind de 24 m/km): la Câmpeni (după alti 26 km ) ajunge la 544 m.
(respccti\'. 5.6 m/k.m). O situapc asemănătoare prezintă şi celălalt brat. Râul ivlic.
care. Ia peste 1800 m. altitudine. la izvor. la confluenta cu Aricşul Marc - la "Gura
Râului'' -. ajunge la 544 m. Aceste trăsături se păstrează şi de la Câmpeni în aval.
astfel că la ieşirea din munl-i. la Moldoveneşti. ajunge la 350 m„ iar la confluenţa
cu Mureşul. la 263 m. altitudine.
Un alt factor favorizant pentru plutărit l-a constituii pădurea. bogată în to1rn
în discu\ic. atât cantilati,· cât şi calitati\'. procentele pri\'ind acoperirea terenurilor
crescând pc măsură cc coborâm în timp.
Până la ocuparea Transilvaniei de către austrieci ( 1691 ). pădunlc erau bogate. întinse. comcqul cu lemn şi produse din lemn era cel impus de ncccsitălilc curente. rcstricl-iilc privind folosirea pădurii erau minore. oamenii - din acest punct de
,cderc - mul\wniti. După această dată. dc1.rnltarca minei itulm în general. rcgulamcntclc (1748) ş1 legiuirile sih·icc introduse în Trans1h ania au avut drept consecin\e. pc de o parte. creşterea masivă a cantită\ii de lemn exploatat şi implicit a obliga\iilor mo\ilor pc această linie. iar pe de altă parte. restrângerea. iar mai apoi limitarea strictă. a accesului moplor la păduri pentru interese proprii.
În timp. cumulându-se şi cu alte ncmultumiri generate de ·•jugul de licr"· austriac. această situatie a reprezentai cauza principală a numeroase plângeri. pcti\ii.
delegai-ii la Viena. ciocniri spontane sau organizate. rc,·oltc. mişcări etc .. mo\ii neconcepând uzurparea \'Cehilor lor drepturi şi practici. cu atât mai mult cu cât pcmru
foarte multi dintre ci pădurea însemna extrem de mult însemna un mijloc de trai de
care depindea. hotărâtv viata lor şi a familiilor lor.
În cererea din 7 sep1cmbric I R~2. adresată comisarului gubernia! Dimitrie
Moldovan. locuitorii din Vidra de Sus arătau că pădurile "sunt hrana ,·ic\ii noas1re··9_ Într-o altă cerere. din 28 august 1864. adresată Dietei româneşti de la Sibiu
(1863-1864). cei 209 semnatari din Ţara Motilor subliniau că pădurea pentru ci
reprezcnta "pâinea cca de toate zilele„ JO_
În această zonă muntoasă a lării. plutăritul a cunoscui trei forme: prima ŞI.
totodată. cea mai veche. practicată din timpuri străvechi până în secolul nostru. a
fost cca a plutăritului liber ("groşcrcsc'". "sălbatic" - cum a mai fost numit): o a
doua formă a reprezentat-o cca a plutăritului "dirijat" de pc milluri: în fine. a treia
formă. mai nouă. a fost cca a plutăritului sistematic. cu plute "încingatc". practicat
de o anume parte a locuitorilor din Câmpeni. Bistra şi Lupşa (mi.li ales!).
În ceea cc priveşte vechimea acestei ultime forme. unele lucrări de speciali-

Ic

9. Simion Retegan, Rănrălil·l'a motilor din 1852, în Almanah Tribuna, 1977, p.177
10. Idem. Dil-111 romlÎnl'ască a Transih·aniei (1863-186-1), Fditura D~cia, Clu1-N~po<.:a.
I<Jî9. p.:? 16 Vezi şi: Idem. Fr>lmânlări tăriinl'şli din Muntii Apuseni in anii gunrnarii lihl'rak. în .-\cta \1usl'i :'iapocl.'nsis, Cluj, XII. 1975, p.332.

'JK

/)"11111111/ I. J>âd11rea1111

late sus\m că ar data cam de pc la I 890. 11
Documentele istorice atestă însă că practicarea plutăritului sub această ultimă formă este mult mai veche.
Conscrisp\ia czir.ik~·ană din anul I820. consemnând obligapilc ş1 îndatoririle
mo\ilor. arată că - în ceea cc pri,·cştc munca la pădure - ··a treia opera\iunc consta.
pc de o parte. din târârea buştenilor de la poalele mun\ilor situa\i în hotarul comunelor Bistra şi Vidra de Sus (azi com AHam Iancu. jud. Alba - n n.J până la Valea
Marc. iar pc de altă parte închegarea lor în plute (n.n.)" _12
O altă infonna\ic. interesantă. înserată în cunoscuta monogralie a academicianului Da,·id Prodan. dedicată răscoalei de la 1784. atestă bunăoară (calculele
după textul informa\ici ne apaqin) că la 1776 era în uz transponul scândurilor cu
ajutorul plutelor - fapt subliniat şi de către Alexandru Stcrca-Şulu\iu -. fiecare plută
încărcând circa 250 bucă\i scânduri. dirijarea acestora căzând în scama a doi oamcni.1 ·l
Alexandru Stcrca-Şulu\iu. care a oferit cel dintâi cca mai cuprinzătoare şi
densă informa\ic despre 1110\i în secolul cc a precedat C\'cnimcntelc de la 1784. în
Istoria Horii şi 11 ,,oporului românesc din \funţii Apuseni ai Ardealului (1856).
\'Orbind despre comcqul cu "vase de brad. şindrile. scânduri şi grinzi de ediliciuri".
subliniază că 1110\ii "Ic legau în plute (n.n ) şi Ic dcnuidau pc Râu sau Arieş în
jos". 14 ·· ... poporul (mo\ii) făceau plute cu care - scrie acelaşi Şulutiu - ducea un
comeq marc pc Arieş". 1:'\
Presupunem că limita acestei fonne este anterioară chiar şi datelor mcn\ionatc mai sus. 16
După apari\ia plutăritului sistematic. acesta s-a practicat alături de cel liber.
practicarea uncia sau alteia din forme fiind impusă de neccsită\ilc de moment. de
natura materialului lemnos cc urma a fi plutărit. de debitul Aricşului ş.a.
Perioada optimă pentru plutărit era primăvara când. prin topirea zăpezilor.
debitul apelor ajungea suficient de marc pentru a putea transporta plutele. buştenii.
lemnele de foc.
"Dcfluidarea lemnelor - scria Mitropolitul Alexandru Sterca-Şulutiu - se fă
cea primăvara. pc când prin topirea zăpc1.ii în mun\i. creştea apa şi să făcea puteri I. Ibidem. p.6:20-621 (nota 26).
12. L. llolc,an, .\sp,.•cte all' ,·ânllirii fortei de

muncă dl' din• iobagii transih·ăneni la
încl'putul nacului al XIX-iea oglindite în consniptia czir11ky11m\ (11), în Acta Musei Napocensis, Cluj, XVII, 1'>1!11, p. (,10
13. Da,id l'rodan, op.cit.. p.106. N. Dunăre. op. cit., p. 610
1-'. Alexandru Stcrca-~ulutiu. Istoria Horii şi a popo1·ului românnc din Muntii Apuseni. în : lzrnarele răscoalei lui Horea. Scria ll. 11.voarclc: narative. Voi.li. I 7!16-11160, Edituro
Academici R.S R .. llucurcşli, l'JKJ, p. 412. Depănându-şi amintirile copilăriei, referindu-se la
perioadele când ,cnca la unchiul său Iosif lghian. la Baia de Arieş, Teolil Frâncu scria: "aveam
( ... )o plăcere dcoscbilil, şi anume aceea să privesc din !(rădină pc molii care veneau cu plutele de
pc ape în sus spre a pluli pc ape în jos, la Turda .. (Vezi: "Gazeta Transil,·ani~i", nr.67 din 23
marl1c 4 apnl,c 1897. arllcolul semnal "Mugur-Mugurel").
15. Alexandru Slcrca-!:iulu1iu, op.cit.. p.36.,.
16. Mana Bocşe. Sislcmc lradilionale de transport în Muntii Apuseni, în: "Apulum", Alba Iulia, XIII, 197), p.)9.l_
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nică de a duce pe spatele sale un aşa mare număr de orghii de lemn_·· I 7

Peste ani şi ani. 1.iarul .\ricşul (1934) arăta acelaşi lucru: '"plutăritul se poate
face numai primăvara. deoarece în celelalte sc1.0anc apa c prea mică ... 18
Suntem de părere că nu numai primă,·erile. ci şi toamnele ploiaosc puteau oferi (uneori) conditii propice pentru plutărit.
Cu trecerea timpului. precum şi datorită nevoilor mereu crescânde de lemn
şi produse din lemn - în special începând din secolul al XVI II-iea -. oamenii au
căutat şi au intervenit mai activ în folosirea conditiilor topoclimatice. îmbunătătind
practica plutăritului liber. sezonier. prin construirea de „Lăuri'" sau baraje (zăgazun.
lacuri de acumulare). Datorită acestora. plutăritul liber nu mai depindea exclusiv de
topirea zăpezilor sau a ploilor de toamnă. ci putându-se efectua on de câte ori era
acumulată o cantitate de apă corespunzătoare.
Folosirea '"tăurilor·· în plutăritul din Tara Molilor ar data. potrivit unor opinii. cam de pc la 1870. şi s-ar datora unor muncitori germani (din Badcn. în număr
de circa 300) aduşi de antrcpcnori străini pentru exploatarea pădurilor din zona comunei Bistra. 19 În ceea cc ne priveşte. nu împărtăşim un atare punct de vedere. cu
atât mai muli cu cât ci escamotează o întreagă scrie de realtlălt din 1.onă. Suntem de
părere că molii ··1cmnari·· au împrumutat acest procedeu nu de la munc11ori1 străini
pomeniti ci de la ··rratii'" lor de sufcrin\ă. de la motii mmcri. care. pentru nemile
mineritului (punerea în mişcare a ştcampurilor. spălarea aurului ş.a.) construiseră
cu muli înainte de anul 1870 astfel de ·•tăuri·· !
·· DoYczi·· în sprijinul afirmatiilor noastre suni suficiente.
Bunăoară. cu mai bine de un secol mai devreme. în anul 1752. este pomenii
(în functiune deja) tăul Orlea din Roşia Montană-Coma. sursele documentare \'orbesc
de peste Ioo ( 1) de lacuri de acumulare (mari şi mici la un loc). faptul în sine fiind
confinnal şi de toponimia locală (Tăul Mare, Tăul Comii. Tăul Ţarinii. Tăul Anghclului. Tăul Bra,ilor. Tăul Gurilor. Tăul Seliştii. Tăul lui Cartuş. Tăul Poienii ş.a.).
O altă intercsailtti infonnatic. anterioară cu I O ani limitei presupuse pentru
utilizarea tăurilor în plutăritul local. o datorăm învălătorulu1 loanettc din Câmpeni
Acesta. într-un articol publicat în anul 1860. arăta că '"în timpul verii nenumărate
plute cu material de lemn" se plutăreau pe Arieş. 20 Ţinând cont de nivelul apelor acestui râu în lunile de vară. sustinerile sale rămân valabile numai dacă acceptăm utiliz.arca tă urilor locale' ..
Coborând în timp. o informatic din anul 1859 confirmă afirmaţiile noastre.
Astfel. la 1859. este citai ca clement de hotar între Abrud şi Abrud-sat (şi) '"Tăul
Popii .. (Lacum Popok Tava) 2 I
17. Alc~andru

Stcrca-Ş1ilu1iu.

op. cit.. p.410

18. --Ancşul ... Turda. Anul IX. Nr.4, din 7 aprilie 1934, p.:i.

19. Pc:trc Suciu. Ţara Molilor, regium.'11 industriei ll'mnului, Cluj, 1929, p.27. Accast,i
încercare a durat circa J ani, opcratia fiind continuată de localnici. Dupii vreo JO ani - scrie
acelaşi aulor (loc.cit) - pc la 1880 în zonă au venii câ\iva spccialişli italieni şi. odală cu ci. s-a
inlrodus un alt sislem, cel cu 'jilipurile ... După circa J ani au plecai şi accşlia. bistrcmi conlinuându-şi îndclccnicirca singuri.
20. Ci. loancllc. O scurt:.\ ochirr 11.,urr:1 însrmmil"ilnr rlin .,.,.,.,. '\lolilor. în· Fo,oi,o (l<'II·
Iru minte, inimă şi litl'ratu1il, Anul 23, Nr.39. din 27 septembrie I !!60.
21. .... lara Abrudului. Abrud, 1991, p.61
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În fine. încheiem lista cu aceste dovezi arătând că tăurilc pentru interesele
mineritului erau o practică curentă în zona auriferă a Roşiei Montane. încă din perioada secoleleor 11-111.
Exista totuşi un inconvenient al utiliz.ării acestor tăuri: acumulându-se o marc cantitate de apă. aceasta. prin eliberarea bruscă. purta lemnele la vale cu o viteză
mult sporită fală de cea naturală. obişnuită. şi în aceste condipi lemnele se încăle
cau. se izbeau de maluri sau obstacole naturale. se jupuiau sau se frângeau. multe
dintre ele pierzându-şi o parte din calitălile lor inilialc. fapt cc impieta asupra scopurilor şi destinaţiei lor.
Plutăritul în Ţara Moplor s-a practicat pe cele două bra\e ale Arieşului (Râul
Mare 22 şi Râul Mic). apoi. de la conflucn\a lor Oa Gura Râului) în aval. precum şi
pe alti aflucnti ai săi (Valea Marc ş.a.).
Plutărind în aval. mopi au ajuns cu plutele până în Mureş. iar pe acesta. în aval. până la Lipova. Arad. Seghcdin 23 O rudă a memorandistului Rubin Patilia
(din Câmpeni) - ca să cităm un exemplu în acest sens - respectiv bunicul acestuia
(Ispas Patitia). realiza frumoase câştiguri '"prin practicarea comcrtului cu lemne
care erau transportate prin plutărit pc Arieş şi Mureş. până la Arad şi Scghedin." 24
În ceea ce priveşte ··ce" anume s-a plutărit pe acest râu. lista este destul de
lungă. documentele istorice. etnografice. literare ş.a. furnizând numeroase date şi
infonnalii.
Mareic umanist romiin Nicoale Olahus (1493-1568). în lucrarea llungaria.
scria ( 1536-1537) că '"bolovanii de sare sunt transporta\i de pe acel râu al Arieşulu1
spre Mureş'"_'.'~ Tot despre plutărirea sării pe A1it:ş vurbt:a în anul 1621 cllUllorul
Giorgio Tomasi în lucrarea Descrierea Transilvaniei: ··sarea c transportată pc ci
(Arieş) şi primită apoi de apele mai mari ale Murcşului··2 6
Lipsa sau precaritatea căilor de comunica\ie. corelată cu avantajele deloc neglijabile ale transportului pc apă. au făcut ca motii să transporte pe Arieş. cu ajutorul plutelor. chiar şi construc\ii din lemn. demontate (fie laice. fie de cult).
În prima jumătate a secolului al XVIII-iea. biserica din lemn de la Buru a
fost transportată de la Sălciua. pc Arieş. cu ajutorul plutelor. În anul 1812. biserica
veche din Cărpiniş. tot din lemn. a fost dăruită de către locuitorii acestei comune
moteşti locuitorilor din satul Poşaga: între Cărpiniş şi Poşaga. o anumită parte a
22. Piinll în deceniul al şaselea al secolului nostru, la Gârda de Sus se alla un "bara_1"(tău),
folosit pentru fovori7..arca plutăritului pc Coblcş şi Oalbena, a lemnului pentru fabrica d111 Câmpeni sau pentru foc. Vezi: Ion l'npcscu-i\rgcşcl, Valt' Aril'şului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984. p.112.
23. Vezi: G. Ioancttc. op.cit.. Nicolae Dunăre, op.cit., p.610 şi 620; i\lexandru StercaŞulutiu. op.cit., p. 412.
24. Nicolae Jo,an. Contribu~ii la cunoaştl'rea virlii şi activitălii memorandistului Rubin Pati(ia (1841-1918). în: Apulum. Alba Iulia. X, 1972, p.515. Vezi în acelaşi sens: Alexandru Stcrca-ŞuluJiu. op.cit .. p.367.
25. Romulus Vulcăncscu, Paul Simioncscu. Drumuri şi popasuri străvechi, Editura Albatros, Aueurcşti, 1971, p 170.
26. •••, Călători străini sprl' lările Românl', Voi.III, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Hucurcşti, 1971, p. 670
27. Ioan T.Roşa. ,1uno~ralia comunl'i Po~a~a. 1'"1s, 1977, p. I:, l
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drumului. transportul a fost fileul cu plutele pe Arieş (transportul în sine costând.
simbolic. un cuptor de pâine). 27 O altă veche biserică ortodoxă. tot din lemn. cea
din satul Albac - azi la Olăneşti - în drumul său spre noua reşedin\ă. pe porţiunea de
drum - între Câmpeni şi Turda - a fost transportată tot cu plutele. pe râul Arieş. 28
Poşaga, Mss., 1977, p.15.l
a fost construită în anul 1746, din lemn, şi ea şi-a îndeplinit rosturile
fireşti pânli la începutul acestui secol. Devenind neîncăpătoare, motii din satul J\lbac au construit,
în imediata apropiere a celei vechi. una nou.li, mai mare, din piatră şi clirămidă.
Sub pretextul că rcprezintii un pericol de indendiu, autorilătile dualiste maghiare - care nu
\'edcau cu ochi buni acest monument al arhitecturii locale, dedicat ortodoxismului românilor.
caic Ic H111i11lcil illât de mult de Horea şi de rhcoala de Io 1784 ~.n. nu decis şi au obligat pc localnici s-o demoleze, iar lemnul rezultat să fie vândut fie pentru reparatii, fie ca lemn de foc„
Demolată cu grijă ş1 pioşenie, lemnul rezultat a fost aşezai la vedere. la margmea drumului ce
străbătea aşezarc:a. Nici un 111011111 a dat curs sacrificiului pus la cale de autorilă\ilc dualiste'
Întâmplarea a făcut ca atunci să se alle ca vizitator în Ţara Moţilor marele istoric Nicolae
Iorga. El a in!cles drama localnicilor, manevrele autorităfilor, dar şi ce anume trebuia fileul pentru salvarea de la distrugere a acestui simbol al rezistentei şi crcdintci românilor din Transilvania. On:pl urmare, 1-a informat rapid, despre toate aceste lucruri, pe Ion I.C.Brătianu.
Fostul prim-ministru, împreună cu sotia, s-a deplasat grabnic în Tara Mo\ilor (1907). Bine pusă la punct, pentru a puica înşela vigilenta autorităţilor dualiste, vizita a început cu Abrudul,
unde a locuit la hotelul --vercş", sub numele de ·'dl. Ionescu'". De aici, a plecat la Albac, unde a
constatat pc viu cele povestite de Iorga şi undei s-a întărit hotărârea de a face totul pentru salvarea acestei biserici din lemn.
··cu ajutorul preotului şi al învălătorului - după cum va mărturisi mai târziu - puserăm lucru la calc şi mulţumită lor, o cumpărarăm".
Pentru a masca adevăratele scopuri, transportul a fost declarat drept ''lemn de foc".
În acest context a început drumul acestei bisericuţe către fratii de peste Carpati, către România.
De la Albac la Câmpeni, bisericuta demontată, a fost transportată cu săniile trase de boi.
În continuare, între Câmpeni şi Turda, ca fost transportată cu plutele pc Arieş. La Turda, plătind
bine peste tot unde trebuia, într-un timp record Brătianu a obţinut vagoanele de care avea nevoie,
precum şi aprobarea de ·'drum liber'".
La scut timp dupa ce trenul trecuse graniţa, la Turda H sosit 11:kg1alic ordinul de oprire a
transportului. Autoritătile dualiste anascră între timp identitatea cumpărătorului, faptul că acesta
intentiona să transporte bisericuta peste Carpati. Din fericire, ordinul a ajuns prea târziu'
Ajunsă pc moşia familiei Brătianu, de la Florica (azi Ştefăneşti - Argeş), bisericuţa a fost
reconstruită ( 1908), cu migală şi talent, de către meşterii Nicolae şi Vesa, împreună cu alţi câfiva
ortaci, toli din satul motesc Sohodol. Cu acest prilej au fost înlocuite doar câteva dintre grinzile
vechi. pierdute fără voie in timpul transportului cu plutele pc Arieş.
Pentru a întări şi mai mult caracterul său de simbol, bisericuta avea înăuntru - donatie de
la preotul Piso din Brad - o parte a altarului bisericii ortodoxe de la Cărpiniş (satul lui Cloşca),
precum şi potirul din lemn de cireş, fost al bisericii din Mesteacăn.
Adânc impresionat de acest mesager venii din Ţara Molilor, de întâmplările prin care a
trecut până a ajunge în România, poetul '"pătimirii noastre", Octavian Goga, i-a închinat o poezie
(''Biscricuta din J\lbac") din care cităm doar versurile:
"Bisericuţă din A/bac
T11 eşti al vrem11rilor semn.
Tot biet11/ nostr11 plâns sărac
E-nchis în trup11/ tă11 de lemn „
În anul 1954, biscricuta a fost (rc:)amplasată şi (re)filcută pc un fundament de piatră, pe
malul stâng al Văii Olăneşti (între pasajul scărilor - strada Horea). Picturile i-au fost rclllcute de
zugravii Dimitriu Nicolaide şi Hortensia Masichievici.
Şi iată cum, datorită superbului gest fileul de mareic om politic şi patriot Ion I.C. Bră
tianu, ne-au rămas prin vremi atât bisericu\a din Albac, cât şi celebra poezie cu titlu omonim ...

27. Ioan

28.

T.Roşa,
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O consemnare scrisă datând din anul I 592. dovedeşte că plutele pc Arieş au
rost uti li1.atc şi în scopuri de agrement. Astfel. într-o scrisoare din 11 iunie 1592.
Paul Gyulai informa pe Ioan Gercndi. comitele comitalului Turda. că principele Sigismund Bâthory. aflat la plimbare în pitoreasca 1.onă a localită\ii Lupşa. a ··coborât
pc Arieş. până la Buru cu carele şi cu trăsurile pc plute umbroase şi umbrite: am
a\'ut şi bucătăria (cu noi) pc aceste plute ... -- 29
Baza plutăritului pc Arieş. fie el liber sau sistematic - 1-a constin1it lemnul şi
produsele din lemn: lemnele de foc (tăiate scurt şi crăpate. spre a fi purtate uşor de
apă). buştenii (în special de răşinoase). grinzile. scândurile. lanţurile. şindrilele ş.a.
Plutăritul. ca ocupa\ie. presupunea mai multe opera1ii.
Prima consta în tăierea lemnelor din pădure şi pregătirea lor pentru transportarea la \'ale. în vederea prelucrării primare. apoi plutăririi. Făcutul "stânjenilor" de
lemn. prin greutatea opera1iilor fizice care trebuiau făcute. prin pericolele pc care Ic
presupunea. prin cuantum. a fost mereu incriminată de mo\i. în plângeri. pcli\i ş.a.
·· Făcutul stânjenilor - scria istoricul Da,·id Prodan - e mereu sarcina cea mai
apăsătoare. şi prin greutatea muncii. şi prin cantitălilc surprinzător crescute. Va fi
mereu sarcina cca mai incriminată de plângerile supuşilor. Va juca un rol de prim
plan şi în stârnirea răscoalei din 1784. Şi \'a fi o prcoblemă permanentă şi după
.. ~()
ca. ·
Era opcra1ia cca mai supărătoare. cca mai grea. o adevărată calamitate pentru moii. Tăiatul stânjenilor. clăditul lor şi coborârea la vale se făcea în mod obiş
nuit iarna. Făcutul stânjenilor a fost obliga\ia care a crescut ,·crtiginos.
Dacă în anul 1746 locuitorii celor trei domenii ale Zlatnci trebuiau să facă
330 de stânjeni. în 1783-1784 cuantumul acestei obligalii a ajuns al I 3.440 stânjeni
( + 13 .11 O stânjeni: aceasta înseamnă o creştere cu 3973% în 3 7-38 de ani.
creşterea anuală fiind de 345 - 354.3 stânjeni 1... ). Subliniem faptul că cca mai marc
parte a acestei grele opcra\ii cădea pc umerii motilor de pc Domeniul de Sus al
Zlatnei. Aceştia. în anul 1778 trebuiau să facă 128 de stânjeni. pentru ca în 17821783 obliga\iilor lor să ajungă la I0720 stânjeni! ... 31 ( + I 0592 stânjeni: aceasta
însemna o creştere cu 8275% în 4-5 ani. creşterea anuală fiind de 2069%. respccti\'
2118-2648 stânjeni 1•. )
Molii erau apoi înşeiati de autorită\i. "atât sus în pădure. cât şi jos. în vale. ··
"În pădure - scrie Alexandru Stcrca-Şululiu - trebuia omul să facă un stânjen c,·adrat
de 7 şuhi în lungime şi înăltime pentru aceea. ca şi dacă se vor usca şi purta. să
ajungă mărimea de o orghic cvadrată de 6 şuhi lungă şi 6 înaltă: fireşte şi cu această
măsură tot al şaptelea stânjen. pierdea bietul om un stânjen fără plată.". 32 Jos. în
\'ale. înşelătoria continua. căci de cele mai multe ori. moţilor nu li se preciza câti
stânjeni au de făcut. prilej ca abuzurile şi arbitrariul să înflorească nestingherite."
"Cca mai mare înşelăciune pc poporul muntean - scrie acelaşi autor mot - ( ... ) a
29. Dr. Andrei Vercss, Documente prh·itoare la istoria Ardl'alului, \loldoni şi Ţării
Voi. li!. Acte şi scrisori ( 1585-1592), Bucureşti, 1931, p. 291
30. David l'rodan, op. cit., p. I 09 (vezi şi: p. 114,117, 157 ş.a.)
31. Vezi: Nicolae Edroiu, Pl' urml'll' lui Hm"l'a, Editura Spot-Turism. Bucureşti, 1988, p.
16: David Prodan, op.cit., p.114
32. Alexandru Stcrca-Şulutiu. op. cit., p. 442 (nota M.6)
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fost că numărul stânjenilor precis nu s-a hotărât câte au a face ·· 33
A doua operaţie. tot foarte grea. consta în coborârea propriu-1isă a materialului de plutărit la \'ale sau. dacă condiţiile topoclimatice şi tehnice o pcmitcau. direct la malul Aricşului.
Până spre mijlocul secolului al XVIII-iea. coborârea materialului lemnos se
făcea utilizând forţa fizică a oamenilor sau a animalelor de tracţiune. folosindu-se
totodată pantele naturale de relief.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea. se introduce în zona Ţării
Moţilor o inovaţie tehnică cu efecte serioase. favorabile pentru moii - in sensul reducerii efortului fizic depus - respectiv jilipul. "Jilipurilc" ( numite uneori "cclernc"). nu erau altceva decât nişte jgheaburi lungi. din trunchiuri sau scânduri de
lemn (fag sau brad) îmbinate unul ( una ) în continuarea celuilalt ( celeilalte ). din
pădure spre ,·ale. uneori până la apele Arieşului. Jilipurile puteau fi "seci" ( "săci"
cum le ziccu moţii şi cum Ic consemnează ş1 Alexandru Sterca-Şuluţiu) sau "cu
apă ... 34 Pc111ru asigurarea glisajului. iarna erau udate cu apă care. prin îngheţare.
favoriza coborârea uşoară a materialului lemnos: la începutul secolului nostru. în
acelaşi scop. încep a fi unse cu slănină ( "clisă·· - în vorbirea locală ). iar mai apoi.
după anul 1944. cu parafină.
Făcutul jilipurilor cădea 101 în sarcina moţilor. fapt relc,·at şi de conscripţiile
oficiale efectuate în zonă. Astfel. cu prilejul conscripţiei urbarialc a satului Vidra
(31 iunie 1820 ). locuitorii declarau recenzorilor: "jilipuri facem de la pădure până
la ape. pe care stânjeni înlăuntru îi slobozim". -' 5 Era o muncă grea şi aspră. "lară
decât facerea acestor stânjeni - declarau moţii - era mai grea facerea jilipurilor
celor săci. şi tâparca stânjenilor pe acelea din vârvurilc munţilor. în adâncul văi
lor..... 36
Făcutul stânjenilor şi a jilipurilor. se continua apoi cu coborârea lemnelor cu ajutorul acestora din um1ă. Această operaţie era. după cum subliniază şi Alexandru
Sterca-Şuluţiu. foarte periculoasă : "Câ~ nu s-au adus de acolo lară picioare. chilă
vi~. mor\i şi lară viată. a căror mădulări. picioarele. pieptul. mâinile şi capul Ic rupeau dărăburilc acelea de lemn. care ci Ic slobozeau pc jilip şi care cu iuţeala glon\ului de tw1. pogorându-să pc jilipul cel prăpăstios şi luciu ca oglinda. şi ca osul de îngheţat. cătră adâncul văilor. la cea mai putină piedică cc aflau în fuga sa cca repede
ca de fulger pc jilip. sărind afară din jilip departe. foarte des îi nimerea". 37 Pericolul
era cu atât mai marc după cum declarau moţii din comuna Bistra. la IO iulie I 820 cu cât se lucra îndeosebi iama şi nu pe lumină ci „ mai cu scamă noaptea ( ... ) pentru
( că) ziua nu-i destul de îngheţat jilipul. ca să poate luneca pc lemnul ..... 38
Urma apoi o a treia operatie. introducerea materialului de plutărit în apele
33. Ibidem, p. 443 (nota O. 6)
3-t Maria Bocşe, op. cit., p. 591
35. Ştefan Mate~. op. cit., p.185
36. Alexandru Sterca-Şulu)iu, op. cit., p.409
37. Ibidem
38. Ştefan Mateş, op. cit., p. 19. Faptul denotă continuitate, căci şi Alexandru StercaŞulu\iu (op. cit., p. 409) conlirmă că "lâpatul" lemnelor pc jilipurile seci se făcea mai ales în
mijlocul iernii.
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dirijarea acestuia până la locul stabilit (greble. cuptoare. joagăre etc.).
liber. sau. alcătuirea şi conducerea plutelor în aval. în callll
plutăritului sistematic.
În primul caz. împingerea şi dirijarea materialului era făcută de lucrători
spcciali1.ati - ··plutitorii'". ··codaşii"". cum îi consemnează documentele epocii-. care
parcurgeau zeci de kilometrii pc malul apei şi prin apă. în funqie de situatic. Greutatea şi pericolele întâmpinate de molii care executau această opcratie au fost descrise cu multă foqă de sugestie şi realism de către un martor ocular: ··in această
manipulatiunc - scrie Alexandru Stcrca-Şulutiu - aveau bietii munteni a se băga în
apă rece ca ghiata. din zăpada cca de curând topită a munţilor. adeseori până la
brâu. ca de acolo cu carligcle cele de fier puse în toporâşti sau coade lungi. să descheală şi să sloboadă grămezile celea mari de lemne acăţate şi împiedicate în mijlocul apei. pc care undele celea prea repede a apelor Ic turnurisă. şi le adunasă în o
masă (cvantitatc) cât casele. Câli nu şi-au anat aici. în undele apelor. mormântul
său. pc care fără veste pornind dialurilc acelea grămădite de lemne şi de năpraznă
preocupându-i. fără de a să putea retrage din cale-le. îi răpea. şi îi îngropa sub sine.
ca apoi mai târziu. trupurile lor zdrămtuitc şi dărăburitc să se poate afla şi da pă
mântului I Câti din aceşti lucrători neferici li. în aspra primăvară. toată zioa uzi până
la brâu. şi aşa uzi fiind siliti de stările împrejur să petreacă nopţile. cele cu înghcl şi
brumă groasă. pc pământul gol. numai sub cer. rupii de frig şi de prea obositoare şi
grea robotă. ba şi de foame înfrânli. nu s-au bolnăvit de moarte şi murind. nu au lă
sat după sine o numeroasă şi săracă familie!'" 39
Paniciparea la această opcratie nu era benevolă. ea intra în obligaţiile iobagilor de pc Domeniul de Sus al Zlatnei.
Conscriptia urbarială a satului Scărişoara. din 4 iulie I 820. consemna că
între sarcinile grele care reveneau locuitorilor aşezării. era şi cea de participare la
dirijarea plutirii lemnelor până la Baia de Arieş. unde avea loc o nouă opcratic - a
patra-. respectiv scoaterea stânjenilor din apă (altă operatie grea şi plină de pericole) .JO_ sti\'Uirca lor în vederea uscării şi utilizării ulterioare.
··Ptata'" pentru aceste munci. având în vedere greutatea lor, pericolele la care
erau expuşi motii. era foarte mică. simbolică chiar ! "Mânăm pc apă lemne până la
Offcnbaia ( Baia de Arieş) - declarau motii din satul citat mai sus-. le scoatem şi Ic
punem în stânjeni. căpătăm plata la mânatul pe apă. pc zi 20 sau 15 creitari. La
scos căpătăm de stânjen de fag 12. de brad 8 cr(eitari)". 41
În cursul secolelor XVIII-XIX. pentru acestă opcratiune locuitorii fiecărui
sat din Ţara Moţilor trebuiau să asigure în contul obligatiilor iobăgeşti câte I 00200 de inşi 4 2. pentru o perioadă de L-4 săptămâni 43 . "nu tot după olahă săp
tămânile'". după cum declarau locuitorii din satul Câmpeni recenzorilor la 4 mai
în cazul

plutăritului

39. Alexandru Stcrca-Şululiu, op. cit., p. 410
-10. Ibidem, p. 408. Aici scrie despre "scoaterea cea primejdioasă a stânjenilor erariali
din Arieş la grebla de la Ofcnbaie'".
-H. Şteliin Mateş, op. cit., p. 15 I
-12. lhidt>m, p. J6
-13. lhidt>m, p. 44 şi I 55. Vc7i şi: T6th 7.oltan, op. cil., p. 178 şi 274
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1820. cu prilejul conscripţiei urbariale 44 (se mergea de 2-1 ori în cursul unui an.
după

cum hotărau autorilă\ile locale).
·•Mica acea plătuµi. care ci o căpătau pentru acele robotc··. după cum notează
Alexandru Stcrca-Şulu\iu 45 a variat de-a lungul timpului. neridicându-se însă niciodată la valoarea pc care ar fi trebuit s-o aibă. În anul 174546 . locuitorilor din satul Bucium li se plătea pentru stânjenul de lemn scos din apă. la OITcnbaia. 7 crci\ari. aceeaşi sumă primind-o şi după 7:'i de ani. în 1820! ... 47 În anul 1820. locuitorii din salul Sohodol primeau 20 de crcitari în valută (dar şi stivuiau lemnele). cei
din Vidra - fapt ciudat. totuşi' - doar 6 creiţari 48 . iar locuitorii din satul Scărişoara
12 creiţari pentru stânjenul de fag şi 8 creiţari pentru cel de brad. 49 ·'Plătuţa·· \'aria
şi în func\ic de forţa fizică a celui în cauză. Locuitorii Sohodolului declarau la 20
iulie 1820 recenzorilor care efectuau conscripţia urbarială. că „plăteşte Cămara la
tot insul după cum arc puteri. ştiind: la cei mai tineri 20 cr(eiţari) în valută pentru
dus. la cei mai slabi 12 cr(ciţari). Pentru prinsul stânjenilor acestora şi pentru căratul
în stânjen plăteşte Cămara pentru tot stânjenul 20 cr(eiţari) în ,·alută„ 50
Aversiunea mo\ilor faţă de aceste obligaţii a fost permanentă. ca răbufnind în
special în momentele de cumpănă.
lată cc scria şpanul cameral Llzar. din Câmpeni. relatând despre vizita sa. la
:'i mai 1848. la Vidra de Sus. unde s-a întâlnit cu câteva sute de localnici aduna\i în
faţa bisericii ortodoxe: .. Le-am vorbit să-şi facă îndatoririle. dar oamenii mi-au răs
puns: noi şi până acuma am slujit prea destul. dar de aici înainte Cămara să vadă ea
însăşi de cuptoare. fiindcă noi nu mai ieşim la plutitul lemnelor (n.n)"" 51
După rernlu\ic. situatia s-a schimbat. căci ··Au scăpat (moţii) de robotclc cele strigătoare la cer. împotriva cărora n-au prididit niciodată să se plângă. la tăiatul
stânjenilor. la mânatul lemnelor pc râuri'". 52
Între localităţile --cheie" pentru plutăritul pe Arieş. Câmpeniul şi Baia de Arieş au jucat un rol deosebit. aceasta şi datorită faptului că cele două localită\i moteşti posedau ""greble" - baraje artificiale, stăvilare - a căror menire era de a opri
lemnele care pluteau pc Arieş. Scoase din apă. lemnele erau stivuite pe mal sau
transportate în apropierea cuptoarelor în vederea uscării şi utilizării lor ulterioare.
în di\'crse scopuri.
Primele ştiri despre instalapile tehnice menite să favorizeze transportul materialului lemnos pc Arieş. Ic a,·cm de la începutul secolului al XVII-iea. În anul
1601. Hans Adam von HolTcrkirch. căruia comisarii lui Rudolf al II-iea îi cedaseră
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ştefan Mateş,

Alc\andru

op. cit., p 44
op. cit., p. 409
op. cit.. p. J6

Stcrca-Şulutiu,

Ştcfon Mctcş,

lbidl'm
lbidl'm, p. 155 şi 185
Ibidem, p. I 51
Ihidrm,p 155şi 185
V. Cheresteşiu, Adunarea !\atională de la Blaj, 3-5 (15-17) mai 1848, Editura
politică. Bucureşti. 1966. p. 374
52. Simion Retegan, Răzvrăti1·ea motilo1· din 1852. Rolul lui Avram Iancu, în
• Anuuul Institutului de Istorie şi Arheologir, Cluj, XV, 1972, p. 240
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şi Muşca.

""se obliga

să construiască o instalatie pentru transportarea lemnelor pc apă"'. 53

Pentru această aşezare - adevărată ··capitală'' a Ţării Moţilor - şi pentru astfel de instalapi termice. lipsesc dovezile scrise până la începutul secolului nostru.
Aici şi acum se va construi o nouă greblă. Ea a fost amplasată în apropierea actualei sta\ii CFR. menirea ci fiind aceea de a colecta lemnul plutii pc Arieş şi care era
destinat micii fabrici de cherestea. construită între anii 1908-19105--1. în apropierea
greblei. Această greblă a func\ional până în anul 1958 când. renun\ându-sc la plută
ritul "sălbatic". a fost desfiintată. 55 La dcsfiintarea ci a contribuit şi faptul că în
anii cu inw1datii. uneori se rupea. situa\ic în care mari canlităti de lemn destinat fabricii se pierdea: o marc parte a acestuia fiind prinsă apoi cu cârligele de către locuitorii din satele situate în aval (Bistra. Lupşa. Baia de Arieş. Sălciuia şi Turda).
iar ceea cc nu putea fi prins de către ei. ajungea chiar în Mureş.
O altă greblă - zisă ""regală" - a fost construită în secolul al XVIII-iea la Baia
de Arieş. Construirea ci aici a fost impusă de nevoile crescânde de material lemnos.
necesar minelor de aur din localitate şi celor patru cuptoare de topit minereu (ridicate în anul 1770). precwn şi de lipsa unor drumuri corcspunt.ătoarc pentru transportul lemnelor. de lipsa acestora în cantităli suficiente în imediata apropiere a minelor şi cuptoarelor.
Cele subliniate până aici. conduc la concluzia că în primul rând mineritul
dar şi micile intreprinderi de prelucrare a lemnului. fcrestraiclc de tăiaz buşteni ş.a ..
au fost sectoarele şi factorii care prin cererea mereu crescândă de material lemnos.
au contribuit la intensificarea plutăritului. la creşterea cantită\ii de lemn transportat
pe apă. Întmcât asupra acestui aspect referirile documentare sunt sporadice şi incomplete. iar cele care există totuşi sunt relative. în actual stadiu al cercetărilor nu
se pol face estimări sau calcule de anvergură.
Mcn\ionăm totuşi câteva sublinieri revelatoare.
Prima. datând din anul 1856 şi apartinând lui Alexandru Stcrca-Şulu\iu se
referă la rcalităti din secolul al XVIII-iea. El arată că mo\ii făceau ··un comcrt mare
pe Arieş. Murăş. până Ia Tisa şi Dunăre"'. ei având --o ncgutatoric tare lă\ită în Ungaria şi în Ardeal cu plute·· ş.a.
A doua subliniere. datând din anul 1934. a apărut în coloanele ziarului Arieşui şi se referea doar la o anumită categoric de lemn plutărit pc Arieş. Într-un articol dedicat Ţării Mo\ilor. se extimca,..ă faptul că anual se plutărea '.HI.OOO m.c. lemn
de foc. de Ia Arieşeni până Ia centrul de exploatare Câmpcni. 56
În afara factorilor care au favorizat dezvoltarea plutăritului pe Arieş. trebuie
spus că au existat şi factori care s-au repercutat negativ asupra evolu\ici sale.
53. Toth Zolti111, op. cit., p. 36. Vezi şi: Ioan Leahu, Pagini din istoria oraşului
("âm(>f'ni, în (voi.) Tara l\lotilor. Studii. Articoll' şi comunicări, Alba Iulia, 1977, p. 26
54. in anul 1934 a fost înzestrat cu un gater de 18 Joii (I Joi
25 cm.) actionată de o
locomobilă cu aburi, cu puterea <le 5-6 atmosfere
55. Pentru această greblă vezi şi articolul ing. Titu Nicoară, Valorilicarea produsl'lor
forestiere, apărut în ziarul Detunata. An I, Nr. 2, d11128 martie 1943, p. 3
56. Alexandru Sterca- Şulutiu, op. cil .. p. 363 şi 367. Vezi şi ziarul Detunata, An I, Nr.
2. <lin 28 martie I 943, p. 3
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Un prim factor care a frânat dez\'oltarea plutăritului l-au constituit taxele legate de plutărit.
Pânii la 1747. motii ··pluteau lemne pc Arieş( ... ) fără a plăti ce\'a sau a fi împ1edica1i în acest ncgo!"'. 57 Acest fapt se desprinde şi din lucrarea lui Alexandru
Sterca-Şulutiu. care consemna faptul că mopi practicau plutăritul „fără a fi oprip
sau a da cui\'a taxe•·_5 8
Situapa s-a modificat radical. mai ales după intensificarea mineritului şi noua reorganizare administrativă a Domeniului Zlatna ( 1650-1651 ).
Într-o plângere din 9 noiembrie 1776. către Tezauriatul Transilvaniei. locuitorii de pe Domeniul de Sus arătau că li --se iau câte 4 crcitari de grindă. câte 3 de
căpriori aşa că cu făcutul plutelor. cu chelluieli pe drum abia se scot ceea ce plătesc
pentru lemn. (Ei cer) Să fie scutiti de această taxare". 59 Demersul lor a rămas fără
ecou ... Ba. mai mult. în anul 1781. taxele în loc să scadă au fost majorate: ··pentru
lemnele de plute plătesc gornicilor 6 creitari de bucată'" 60
Acest şir al taxelor mereu crescânde. al constângcrilor. atmge punclul c.ulminant în anul 1851 când. printr-o ordonantă şi un decret gubernia) se oprea tot lemnăritul --şi se decise - după cum declarau mai apoi molii - a ni se da (lemn) numui
sub condiliunea de a plăti taxe" 61
Al doilea factor care s-a repercutat negativ asupra plutăritului pe Arieş 1-PU
reprezentat vămile cc trebuiau plătite.
La plângerea din 9 noiembrie 1776. locuitori din Râul Mare se plâng separat
de faptul că ··drept rnmă li se iau acuma 3 florini nemteşti de plută (ccep cc. logic.
ne face să presupunem că în perioada anterioară - pentru care ne lipsesc dalele aferente - această taxă a fost mai mică) .. _62
În anul 1778. locuitorii din Câmpeni şi Râul Mare "care merg cu pluJe pentru câştig pc Arieş în jos"·. cereau Guberniului "să dispună să nu mai fie oblig11ti să
plătească vamă la morile pc la care trec". ei angajându-se să facă rcparatiilc cuvenite în caz că ar strica ceva. Situapa era delicată şi deloc uşoară dacă avem în vedere
faptul că numai între Baia de Arieş şi Turda erau --7 locuri de moară la care domnii
pământeşti Ic cer vamă pentru încărcătură'". 6 3
Tot în rândul factorilor perturbatori se încadrează şi pericolul generat de o
seric de bande înam1a1c care atacau pe plutaşi şi îşi însuşeau prin fortă lemnul plutelor: opozilia pc care o aveau de întâmpinat motii care plutăreau pe Mureş din panca
nucilor nave cu fundul plat. care transportau sare între Ocna Mureş şi Seghcdin: ş.o.
În cvolu1ia plutăritului. la fel ca şi în cazul altor ocupatii traditionalc qle locuitorilor din Ţara Molilor. pot li sesizate perioade de avânt. dar şi perioade de regres.
57. D. !'rodan. Răscoala lui Horia în comitah•ll' Cluj şi Turda. Bucurcşli, 1938. p. I H
58. Alexandru Slcrca- ŞuluJiu, op. cit., p. 363
59. David Prodan, Răscoala lui Horea. Voi. I. op. cit., p. 128
60. Ibidem. p. 144
61. Ci Hogdan-Duică, Restaurarea Molilor, în Societatea de mâine, Anul I. Nr -~- din
27 aprilie 1924. p. 60
62. David Prodan, op. cit.. p. 128
63. lbidl'm. p 138
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În ceea ce priveşte plutăritul pc Arieş. aceste perioade sunt organic legate de
dezvoltarea economică generală. de dezvoltarea mineritului şi. în mod deosebii. de
dezvoltarea căilor de comunicatic şi a mijloacelor de transport.
Dezvoltarea industriei în general. în primul rând a mineritului local. amplificarea comcqului cu lemn şi produse din lemn. creşterea numerică a populaţiei şi a
ne, oilor acesteia de lemn şi produse din lemn (din zona din aval îndeosebi. pentru
constructii gospodăreşti. pentru foc ş.a.). au fost principalii factori care au contribuit la dc1.,·oltarca plutăritului. această perioadă întinzându-se din secolul al XVlca până la începutul secolului nostru (există şi o opinie potrivit căreia în a doua jumătate a secolului al XIX-iea plutăritul în această parte a ţării a cunoscut ··o amploare mult mai marc decât în trccut"' 64 ).
Un bun cunoscător al zonei. Silvestru Moldovan. arăta că ··Mai înainte (ci
vorbea în anul 1898 - 11.11.) era dezvoltat pc Arieş plutăritul, acwn însă - deja de
mult timp - nu se mai umblă pc ci cu plute. şi se plutesc pe apă cu bucata lemne de
foc ş1 trunchi de brad la depozitul crarial de lemne şi la fabrica de celuloză de la
Turda··_(,:,
Ultimele decenii ale secolului al XIX-iea şi primele ale secolului nostru
marchează declinul plutăritului pc Arieş. Cauza fundamentală a declinului său se
datorează construirii drumurilor forestiere. a căilor ferate forestiere. a căilor ferate
(în special a celei dintre Abrud - Câmpeni - Turda - o linie ferată îngustă în lungime de 95 de km .. inaugurată în anul 1912). a drumurilor în general (până în anul
186:i pc Valea Arieş ului nu a fost nici un drum!: D. N. 7:i a fost dat în exploatare în
anul 186:i şi terminat de asfaltat prin anii 1970-1971...). utilizarea de noi maşini.
utilaje şi tclmici în domeniul forestier. înlocuirea unei bune părti a muncii fizice cu
forta mecanică. reorientarea profesională a tineretului din zonă ş.a.
Slujind progresul economic în general. cel minier în special. plutăritul pc Arieş a primit - după cum se vede - ··10,·itura de gratie·· tot din partea acestuia'
Contribuind la ocuparea unei părţi însemnate a fortci de muncă locale. plutăritul a contribuit totodată la reducerea suprafctclor împădurite din Muniii Apuseni. în special a celor din Ţara Moţilor.
Dacă aceste trăsături generale rămân valabile la nivelul general. al întregii
perioade la care ne referim. la nivelul subetapelor se constată suişuri sau coborâşuri. perturbaţii de moment sau de durată.
În ciuda acestui fapt. cele subliniate în legătură cu plutăritul secular pe apele
·•Râului de aur'". atestă în mod indubitabil complementaritarea. caracterul mixt al ocupaţiilor locuitorilor din Ţara Motilor şi. totodată. vechimea acestei ocupa\ii.
Arieşul încadrându-se astfel organic acelor râuri ale României pe care s-a practicat
un plutărit intens.

6-t Nicolae Dunăre, op. cit., p. 610
65. Silvcslru Moldovan, Zarandul
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Apuseni ai Transilvaniei, Sibiu, 1989, p.
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CONSIDERATION CONCERNANT LE FLOTTAGE
SUR L'ARIES ENTRE
LES XV-EME ET LE XX-EME SIECLES
Resume
Parmi Ies plus vieilles occupations, chez Ies Roumains, on compte Ic flottage.
c'est-a-dire le transport des billes sur un train de bois, et des autres produits cornrne: le
sel. le bois. des minerals. et encore d'autre materiels. a l'aide des radeaux. sur Ies rivicres de I' interieur du pays.
A cours une periode quand Ies routes manquaient. ou pendant le printernps oubien l'automne, quand Ies routes devenaient impracticables. a causc de la boue, le
transport avec Ies radeaux. presentait des avantages serieux. Ce fait a conduit a la naissance de certains metiers nouveaux: Ies constructeurs des radeaux: des glissoirs
(lan9oirs). ct d'autres encore, en un mot, a l'essor de l'usinage du bois.
Pour la population des Monts de l'Ouest "Munţii Apuseni'', du Pays des "Moţi",
l'Arieş (une riviere deces montagne) a offert des conditions favorables pour la pratique
de telles occupations favorables pour la pratique de telles occupations celles-ci etant
stipulees dans un document, depui l'an 1424.
La pratique du flottage sur I' Arieş, a ete favorisee par une scrie de facteurs
naturels, parmi lesquels, Ies riches forets de differentes essences, aussi que des facteurs
sociales et politique: Ies legions sylvicoles, introduites en 1748, qui stipulaient la croissance masive de la quantite de bois qui devrait ete exploitee et, impliciment des obligations des habitans du pays (des "Moţi") sur cette ligne. Et plus encore, dans Ies differentes sollicitations des ·'Moţi" (des habitants du pays), addressees aux insitution
sociales ct politique, ills con9evaient leurs existence, liee a de telles occupations.
Les dernieres decennies du XIX-ieme siecle et Ies premieres de notre siecle,
marquent Ic declin du flottage sur I' Arieş. La cause est due. d'une pa11 a la construction
des routcs forestieres, des chaussees et d'une voie ferre: Abrud-Câmpeni-Turda, et I' introduction et l'utilisation des machines, des outillages et des technologies dans le
domaine forestier.

