MESTESUGUL
VĂRĂRITULUI ÎN SATE
, ,
DIN DEPRESIUNEA BEIUSULUI
(SECOLUL AL XVIII-LEA - ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA)

Ioan Coman

Practicarea meşteşugurilor a ocupat un loc important în viaţa
a majorităţii satelor din Depresiunea Beiuşului. Randamentul
slab al unor terenuri agricole şi aşa restrânse, bogăţia de materii prime şi
masiva populare a zonei au făcut ca valorificarea meşteşugărească a
resurselor naturale (lut, lemn, minereu de fier, piatră etc.) să capete aici
rolul unor surse alternative de venit. Numărul mare de meşteşuguri, de
meşteşugari şi de sate în care au fost consemnate de-a lungul timpului
asemenea îndeletniciri, reprezintă de altfel o trăsătură aparte a sistemului
ocupaţional de aici şi o caracteristică prin care, în trecut, zona s-a impus în
peisajul economic al aşezărilor din vestul şi nord-vestul României.
Unul dintre aceste meşteşuguri, practicat de localnici pentru a-şi
completa necesităţile traiului de zi cu zi, a fost şi vărăritul; îndeletnicire
relativ simplă, întâlnită în multe zone cu potenţial asemănător 1 , care necesită
un volum de muncă ridicat şi o succesiune de operaţii în urma cărora piatra
de calcar este transformată în var nestins. În definitiv, procesul se reduce la
arderea continuă, timp de mai multe zile, a pietrei de calcar (numită popular
şi piatră de var) în cuptor, unde, datorită reacţiei de disociere termică, aceasta
suferă o transformare pseudomorfă (timp în care îşi reduce greutatea cu
45,6%, iar volumul numai cu 10%), formând varul sub formă de bulgări.
Din punct de vedere chimic, în timpul acestui proces, carbonatul de calciu
(CaCO 1) sau piatra de calcar când ajunge la temperatura de 908°C, datorită
faptului că presiunea bioxidului de carbon (care se elimină) o atinge pe cea
a atmosferei se disociază termic şi formează oxidul de calciu. Numai că
această reacţie, numită şi de decarbonatare, nu se produce simultan, ci
economică

1
Radu Octavian Maier, Vărăritul, o străveche ocupa/ie a locuitorilor din Mun,tii
Apuseni, în Apulum, VI, Alba Iulia, MCMLXVII (în continuare Radu Octavian Maier,
Vărăritul, o străveche ocupa,tie a locuitorilor din Mun,fii Apuseni... ), p. 48-482;
Idem, Procedee populare de ob,tinere a varului În zona Bicazului, în Revista de
ernografie şi folclor, Tomul 1O, Nr. 2, Bucureşti, 1965 (în continuare Radu Octavian
Maier, Procedee... ), p. 174-176
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succesiv, pe straturi, de la periferia bulgărului spre interiorul lui, motiv pentru
care, în realitate, arderea calcarului se face la temperaturi ceva mai ridicate
(în industrie între 1000-1200°CF. Un bulgăre care nu ajunge la temperatura
adecvată nu se transformă complet în var, drept urmare este ceva mai greu,
iar la stins în apă, partea nearsă (aflată în mijlocul acestuia) nu se transformă
în pastă. Nu întâmplător, când se cumpăra var în trecut, greutatea bulgărilor
era principalul criteriu folosit pentru a afla dacă acesta este sau nu bine ars.
Din varul obţinut în acest mod, în urma stingerii cu apă (în exces de 200%)1,
se obţine pasta de var întrebuinţată pentru o gamă largă de utilităţi (construcţii,
zugrăveli etc.).
În condiţiile în care, până nu demult, principalul material de
construcţie folosit în zonă a fost lemnul, evident că arderea varului nu avea
cum să prezinte prea mare interes, din moment ce nici valorificarea lui prin
vânzare, în alte zone, nu devenea mai rentabilă datorită distanţelor mari de
parcurs şi a cererii scăzute.
Nu întâmplător începuturile practicării acestui meşteşug în zonă sunt
legate de interesul stăpânului feudal de aici (Episcopia romano-catolică din
Oradea), care remarca, încă la începutul secolului al XVIII-iea (în cadrul
conscrierilor domeniale din 1721 şi 1733), potenţialul de materii prime (piatră
şi lemn) al unor sate de aici (Călugări şi Cărpinet), manifestându-şi interesul
pentru valorificarea lor, inclusiv pentru realizarea unor venituri 4 • De altfel
până în secolul XX, majoritatea informaţiilor pe care le avem despre
practicarea vărăritului în zonă sunt legate de nevoile economiei domeniale
a acestui proprietar feudal. Lucru lesne de înţeles dacă se au în vedere
edificiile economice de care dispunea (sedii administrative, manufacturi de
fier, hută de sticlă, mori de scânduri, manufacturi de bere, mori, crâşme,
hanuri ere.) şi lucrările edilitare pe care le întreprinde în această perioadă
(construcţii de biserici, de case parohiale etc.). După o perioadă de început
în care au fost aduşi pentru a pune în valoare această resursă naturală vărari
2
Estc o reacţie endotermă, cu un consum mare de energie, pentru un mol de calciu
consumându-se 43,5 kcal, în urma căruia greutatea specifică a calcarului scade de
la 2,65 g/cmj la 1,44 g/cmJ. La încălzire, carbonatul de calciu se disociază termic
după cum urmează: CaCOJ = CaO + COr Al. Steopoe, Materiale de construc,fie,
Bucureşti, 1964, p. 118-119
j În timpul acestui proces, din cauza căldurii dezvoltate la hidratarea oxidului de
calciu (15,5 kcal pe moleculă-gram) apa se încălzeşte până la fierbere şi formează
aşa-zisul lapte de var. Ibidem, p. 120
• Veronica Covaci, lnforma,tii documentare despre vărăritul din Bihor in secolele
XVIII şi XIX, în Biharea, VII-VIII, 1979-1980, Oradea, 1980, p. 57
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din alte locuri, unde îndeletnicirea se practica de mult timp cu succes, cazul
satului Haieu 5 , în documente vor apare cu regularitate doar localnici ca
prestând asemenea activităţi. În 1738, pentru „clădirile noi" din provizoratul
Beiuş, ardeau var Hoza Mihai şi Astaloş Petru din Sohodol&. În 1740, în
provizoratul Vaşcău, pentru nevoile bisericii (probabil din această localitate)
Hoza Marian şi Hoza Toader primeau pentru varul ars ca zilieri suma de
15,29 florini renani (14 creiţari pe zi)7, iar Hoza Crăciun şi Hoza Marian din
Cărpinet, pentru 12 căruţe de var (ars cu lemnele stăpânului de pământ), 5
florini renani 8 • Pentru huta de sticlă din Hăşmaş (jud. Arad), a acestui stăpân
feudal, erau date (transferate) din provizoratul Beiuş, la 15 iunie 1761, zece
căruţe de var'i. În 1770, pentru acelaşi provizorat al Beiuşului, se ardeau 4
cuptoare de var: unul de 30 de căruţe, de către Hoza Toader, unul de 25 de
căruţe, de către Hoza Gavrilă din Meziad (cu ajutoare date de stăpân) şi
două de 60 de căruţe, de către Hoza Mihai (pentru curia domenială) 10 •
Destinaţie pentru care va arde şi Laza Dumitru din Sohodol 45 de căruţe de
var în 1770 şi două cuptoare în 1775 11 • În 1801, Hoza lrimie produce în
mai multe rânduri var pentru provizoratul Vaşcău: 44 cubuli în septembrie
(pentru care primeşte 17,36 florini renani), 67 de cubuli în octombrie (pentru
care primeşte 24,48 florini renani) şi în noiembrie, probabil tot el, 77 de
cubuli 12 • Unitate economică de la care în 10 mai 1809 primea şi Hoza
Toma, pentru arderea a 89 2/ 4 câble de var, suma de 42,45 florini renani 13 •
s În perioada aprile - iunie 1738, lovan Peter şi Astalos Toader din Haieu erau
plătiţi să ardă pentru provizoratul Beiuş opt cuptoare de var, pentru care trebuiau
să se preocupe inclusiv de piatra şi lemnul necesar. Mai târziu, la 20 mai 1751,
pentru un cuptor de var ars pentru nevoile aceluiaşi provizorat, Zsura luon şi Csorba
Toder, primeau suma de 11,54 florini renani. Arhivele Naţionale ale României,
Direcţia judeţului Bihor (în continuare A.N.R.D.B.), Fondul Episcopiei romanocatolice, Acte economice, inv. 246, dosar 1580 )anul 1738), fila 229; dosar 1582
(anul 1751), fila 149
•Lucru pentru care erau răsplătiţi cu 34 de florini renani. Ibidem, dosar 1580, fila
230
7
Ibidem, dosar 3719, fila 49
8
Ibidem, dosarul 3720, fila 74
~ An în care tot acest provizorat certifica, conform unei chitan!e din 31 decembrie,
folosirea pentru diverse lucrări a mai multor materiale de construcţii printre care şi
un număr de 38 de căruţe de var. Ibidem, dosar 1590, fila 77, 135
10
Ibidem, dosar 1599, fila 20, 76, 192
11
Ibidem, dosar 1599 (anul 1770), fila 158; dosar 1602 (anul 1775), fila 50
12
lbidem, dosar 1916, fila 5-10
u Ibidem, dosar 1922, fila 170
https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Coman

56

provizorat pentru care produce în 1824 şi Haza Grigore din
Cărpinet 82 de câble de var, iar Haza Mihai, din aceeaşi localitate, în 1825,
78 de câble de var 14 • Haza Arsenie, zidar (probabil şi vărar) din Cărpinet,
utiliza în 1826 pentru repararea şi zugrăvirea anumitor edificii din acest
provizorat 6 măsuri de Pojon de var nestins în 5 august şi 16 măsuri de
Pojon în 16 septembrie 15 • În această calitate (de zidar şi vărar), conform
altor însemnări, acelaşi Haza Arsenie se angaja în 1820 să construiască
„pentru 300 de zloţi" biserica din Leheceni 16, edificiu pentru care şi arde în
acest an un cuptor de„ 100 de chebele" de var. Este construcţia dealtminteri
pentru care în acest an sătenii din Leheceni mai cumpără în două rânduri
var de la Haza Mihai din Cărpinet (ultima dată„ 12 chebele" cu 24 de zloţi) 17 •
În localitatea Fânaţe, în 1823, pentru domeniul episcopal ardea var Gozsban
Vasali şi Aron Moise, iar în 1838, tot aici, era angajat „ca vărar domenial"
Haza Flora din Cărpinet care primea acum câte o câblă de grâu şi 6 creiţari
pentru „fiecare câblă de var obţinută din cuptoarele administrate de el"' 8 •
Asta după ce tot el, pentru acest stăpân feudal, ardea în 1836 cantitatea de
125 câble de var 19 • Se pare că Haza Flora presta acum această activitate pe
baza unui contract, cu durata de 4 ani, în baza căruia până în aprilie 1838
au fost arse 417 câble de var, când, probabil şi datorită faptului că
angajamentu-i era la final, solicit o plată mai mare 20 • Capacitatea cuptoarelor
era şi ea uneori destul de ridicată din moment ce la Vaşcău se ardea, în
1832, un cuptor de 180 de câble, iar în 1833, unul de 400 măsuri de Pojon 21 •
Demersuri asemănătoare au loc şi în partea nord-vestică a acestei
zone, la Săldăbagiu Mic, unde calcarul nefiind la suprafaţa solului, trebuia
folosit praful de puşcă pentru exploatarea lui. Datorită acestor condiţii, vărarii
de aici nu vor să se angajeze "în anul 1825 să ardă var pentru nevoile
domeniului episcopal numai dacă li se va plăti câbla de var cu 1 florin
renan" 21 • Asta după ce în 1820 sunt consemnaţi în raţiunile provizoratului
Tinca cu o producţie de 390 4/ 6 măsuri de Pojon 23 • Probabil şi ca o consecinţă
Este

acelaşi

14

Ibidem, dosarul 3741 (rola 639), fila 112,114
Ibidem, dosarul 1928, fila 28-29
lb Moise Popoviciu, Contribuiri la monografia comunei Lehecem: în Transilvania,

15

nr. 6, Sibiu, 191 2, p. 513
17
Ibidem, p. 519
18
Veronica Covaci, op. cit., p. 70
iq A.N.D.R.B, dosarul 1944, fila 276
20
Ibidem, dosarul 3 793 (rola 649), fila 185-186
21
2 măsuri de Pojon = 1 câblă = 80 kg. Veronica Covaci, op. cit., p. 64-69
22
Ibidem, p. 64
n A.N.D.R.B, dosar 2050, fila 211
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a unei asemenea revendicări, varul ars în 1827, pentru necesităţile hutei de
sticlă de la Beliu, va fi plătit cu 1,20 florini renani câbla (248 florini renani
pentru 186 câble de var) 24 • Exploatarea acestei resurse va fi determinată aici
şi de nevoile domeniului din această zonă (a provizoratului Tinca şi mai
ales a hutei de sticlă din Beliu). De altfel în acest scop au loc explorări în
zonă încă din 1809, când la cererea inspectorului domenial din Oradea se
trimite o căruţă cu piatră din hotarul localităţilor Râpa şi Valea Mare vărarilor
din Haieu, mult mdi experimentaţi, care trebuiau sa constate dacă aceasta
are o calitate care să recomande o atare exploatareis. Fără a cunoaşte însă
deznodământul acestor investigaţii, cert este că în anii următori cele mai
mari cantităţi de var în zonă sunt arse la Săldăbagiu Mic. La 13 mai 1827,
administratorul hutei de sticlă din Beliu intervenea pe lângă provizorul din
Tinca ca să se înşrijească ca varul ars la Săldăbagiu Mic să ajungă cât mai
rapid la Beliu 2 ''. ln 1832, vărarul Rocsa Toagyer "mesz egetă mester" era
tocmit să ardă pentru nevoile acestui provizorat 111 câble de var, asta după
ce tot în acest an mai sunt înregistrate încă două „intrări" de var (una de 222
de cubuli şi alta de 30 măsuri de Pojon), iar Silvasi Mihaly era plătit să
stingă 3 zile var pentru acest provizorat 27 • Mai târziu cantităţile de var arse
aici sunt şi mai mari. Zburcse Vasalie încheia în 1873 un contract cu
autorităţile domeniale prin care se obliga să ardă 100 câble de var pentru
necesităţile domeniului din Oradea, 100 de câble pentru a celui din Barand
(azi în Ungaria), 50 de câble pentru a celui din Rădvani şi 50 de câble
pentru a celui din Tinca. Înţelegerea continuă şi în anii următori, din moment
ce apare menţionat cu anumite cantităţi de var şi în perioada (1875-1880)2 8 •
Simpla enumerare de până acum lasă să se întrevadă faptul că la
nivelul secolelor XVIII şi XIX vărăritul era o îndeletnicire destul de des întâlnită
în satele din zonele cu relief carstic din sudul Bihorului (Cărpinet, Sohodol,
Meziad, Fânaţe, Săldăbagiu Mic), practicată de localnici fie pe cont propriu,
fie ca şi angajaţi ai domeniului episcopal. Satul în care meşteşugul pare a fi
cel mai mult frecventat în această perioadă, dacă ţinem cont de numele
vărarilor consemnaţi, este Cărpinetul. Conform unor mărturii ceva mai târzii,
cuptoarele de aici, datorită numărului lor mare, erau amplasate unul lângă

Ibidem, dosarul 371 O, fila 146, 148
Veronica Covaci, op. cit., p. 63
21
• A.N.D.R.B, dosarul 3710, fila 100
7
i Ibidem, dosarul 518, fila 2, 198, 264, 378
28
În 1878 dădea 8 fonţi de var pentru fiecare cuplor de var ars, răscumpărând
fontul cu 2 creiţari Ibidem, dosarul 3286, fila 46, 52-54
H

is
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altul, în şirag, de-a lungul văii Crişului Negru, iar varul produs era unul de
,,calitate superioară", apreciat de satele din zonă. În acest timp, la Izbuc,
localitate aflată în imediata apropiere, producerea varului, după unele
mărturii ar fi început mai târziu, în 1890, când lucra aici Haza Gheorghe,
iar pe la 191 O un vărar mai cunoscut în localitate era Burta Nicolae" 29 •
Cu cât ne apropiem mai mult de zilele noastre, cu atât şi informaţiile
despre practicarea vărăritului sunt mai multe. Situaţie care se datorează atât
creşterii numărului celor care practicau vărăritul, odată cu folosirea pe scară
largă a varului în construcţia caselor, cât şi datorită specialiştilor care acordă
din ce în ce mai multă atenţie acestui meşteşug.
În 1926 printre localităţile a căror locuitori se ocupau mai mult cu
arderea varului în zonă sunt menţiunate satele Meziad şi C5rpinet 30 • În
perioada interbelică, în Cărpinet, erau 8 vărari care produceau în medie
70-80 de vagoane de var anual care era vândut cu căruţa în satele de
câmpiej 1 • Sat care apare menţionat ca atare şi în 1952, alături de Călugări,
unde se vor pune chiar bazele unei cooperative de ars varu 11 2 •
În a doua jumătate a secolului al XX-iea, vărăritul a fost practicat
mai mult sau mai puţin intens de locuitorii din Izbuc, Călugări, Criştiorul de
Jos, Criştiorul de Sus, Cărpinet, Câmp-Moţi, Şuştiu, Briheni, Meziad, Sohodol
şi Roşia 33 • Pe raza comunei Cărpinet, în 1970, erau 107 vărari, pe cea a
comunei Câmpani, în 1971, 2 vărari, pe cea a Criştiorului de Jos, în 1971, 8
vărari 34 • Şi la Budureasa, prin 1975, era un vărar din Călugări care ardea var
aici pe „valea Ştezelor" 35 •
Pornind de la aceste realităţi, încercarea noastră de a investiga modul
şi formele sub care se practică vărăritul în sate din Depresiunea Beiuşului,
apare cu atât mai necesară cu cât până în prezent nu a fost tratat pe larg, din
punct de vedere etnografic, cu toate că vărăritul este cel mai intens meşteşug
Nicolae Ţucra, Vaşcău, comună-oraş-,tinut. Monografie, Oradea, 2000, p. 77
Constantin Pavel, Contribu,fii la etnografia Bihorului. locuri şi oameni din Mun,t,i
Bihării, Beiuş, 1926, p. 9
" Aurel Moţica, Monografia etnografică a satului Cărpinet(/), în Biharea, 11, 1974,
Oradea, 1975, p. 182
J! Boris Zdreciuc, Cu privire la situa,fia social- economică În localită,file din sudul

2

•

Jo

raionului Beiuş (regiunea Crişana) specializate În meşteşuguri artistice (de la mijlocul
secolului al XVIII-iea până la Începutul secolului XX), în Studii şi cercetări de
etnografie şi artă populară, Bucureşti, 1965, p. 57
JJ Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Bucureşti, 1977, p.
132; Idem, Zona etnografică Beiuş, Bucureşti, 1982, p. 36
14
Ţucra Nicolae, op. cit., p. 594-600
J1

Informaţie, Oancea Ioan, n. 1924, Budureasa, nr. 3001, jud. Bihor
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practicat de locuitorii zonei în zilele noastre. Toate celelalte meşteşuguri
care au făcut renumită odinioară această zonă, cu excepţia câtorva practicate
din ce în ce mai rar (olărit, lădărit) au încetat a mai fi practicate odată cu
moartea meşterilor de odinioară. Cu toate că şi vărăritul, comparativ cu
deceniul opt al secolului trecut, a cunoscut un oarecare regres, totuşi rămâne
astăzi cel mai răspândit meşteşug în zonă.
Din dorinţa de a surprinde la zi situaţia vărăritului în urma cercetărilor
întreprinse de noi între anii 2000-2002 (timp în care am străbătut toate
localităţile în care vărăritul a fost menţionat anterior) am constatat pur şi
simplu dispariţia acestuia din unele sate (Criştiorul de Sus, Criştiorul de Jos,
Cărpinet, Coieşti, Şuştiu, Săldăbagiu Mic, Budureasa), o anumită decădere
în altele (Izbuc, Călugări, Briheni, Roşia) şi doar în puţine sate (Câmp-Moţi
şi Sohodol) o situaţie asemănătoare cu cea din trecut. După cum îşi aduc
aminte unii localnici, în Cri~tiorul de Jos nu se mai face var de prin 1985, la
Criştiorul de Sus „cam de 12 ani" 16 , la Coieşti „cam de prin 1975"17 , iar la
Cărpinet „de prin 1962", doar colectivul (C.A.P.-ul) ,,a mai făcut un timp" 18 •
În ultimul loc în care s-a produs var în această localitate, "la Bârza", mai pot
fi văzute şi astăzi urmele varniţelor de odinioară (vezi foto). La Budureasa,
„după revoluţie", prin 1990 a mai încercat să facă var, pentru scurt timp, un
,,ţigan de pe Grui" 19 •
În majoritatea localităţilor unde se practică astăzi acest meşteşug, în
trecut numărul vărarilor a fost mai marc: în Briheni până în 1989 erau 1O
vărari autorizaţi4°, în Roşia 8 vărari 4 ', în Mcziad "prin 1960 erau peste 50
de vărari", iar în 1970 "vreo 15" 42 , la Călugări doar „ 15 făceau mai des
44
până în 1989"u, însă cei mai mulţi au fost la Izbuc, "în jur de 130 în 1974" •
Astăzi cei mai mulţi vărari sunt în Izbuc - 104 (89 de vărari cu
autorizaţie, plus alţi 15 care fac mai rar) din 213 familii (câte locuiesc în
cele 225 de numere din sat) 45 , la Călugări - 1O vărari (7 autorizaţi, plus 2-3

Jr, Informaţie,
i

7

Laza Valeria, n. 1963,

Criştiorul

de )os, nr.71, jud. Bihor

Informaţie, Creţ Mihai, n. 1934, Coieşti, nr. 32, jud. Bihor

lenciu Mărioara, n. 1924, Cărpinet, nr. 73, jud. Bihor
lnformape, Oancea Ioan, n. 1924, Budureasa, nr. 3001, jud. Bihor
40
Informaţie, Haţag Simion, n. 1951, Briheni, nr. 12, jud. Bihor
41
lnformape, Codrean Florian, n. 1935, Roşia, nr. 649, jud. Bihor
<! Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, corn. Remetea, jud. Bihor
41
Marta Trifon, n. 1924, Călugări, nr. 73, corn. Cărpinet, jud. Bihor
44
Burta Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr. 151, corn. Cărpinet, jud. Bihor
45
Ioan Goman, Izbuc - un sat bihorean specializat În arderea varului, în Biharea,
XXVI-XXVII, 1999-2000, Oradea, 2005, p. 95
JR

Informaţie,

19
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fără autorizaţie) 4 c., la Briheni 5 vărari (unul cu societate comercială şi alţi 4

care fac mai rar) 47, la Roşia - 2 vărari 48 , la Meziad - 7 vărari 49 , la Sohodol 2 vărari5°, la Câmp - Moţi - 16 vărari 51 •
Este greu de precizat cifra exactă a celor care practică vărăritul în
zonă deoarece cei care cunosc tainele acestui meşteşug nu ard var în mod
regulat. Unii din diverse motive (lipsa comenzilor, lipsa mijloacelor de
transport) ard var foarte rar, un cuptor la un an sau doi, alţii ard mai mult
pentru nevoile lor sau a rudeniilor, fapt ce fare ca numărul vărarilor care
practică frecvent acest meşteşug să fie greu de apreciat. Din aceste motive
unii nici nu au varniţe, ci se asociază mai mulţi la un cuptor şi ard pe rând
fiecare când au nevoie, în timp ce alţii doar împrumută sau închiriază
varniţele în perioada când fac var. Satele în care se întâlnesc cel mai frecvent
aceste fenomene (asociere de vărari sau închiriere şi împrumut de varniţe)
sunt cele în care vărăritul, cu toate că a decăzut în ultimul timp, mai
reprezintă totuşi un meşteşug des practicat de localnici (Izbuc, Călugări,
Câmp-Moţi).

Aşa se face că în unele sate numărul cuptoarelor este cu mult mai
mic decât al vărarilor: 17 În lzbuc(l l la "Ţipirigari", 6 la "Şesul Ponorului",
2 în "Deluţ") 52 , 12 În Călugări (5 în "Valea Boului", 5 în care se face mai rar
în "Valea Pampărului", 2 în "Ponăraş") 53 , 10in Câmp-Mo,tr4, 7 ÎnMeziac/' 5,
4 În Brihenl' 6 (din cdre 2 dbandonate), 2 În Rojia' 7 şi tot 2 În Sohodo! 8 • În

Marta Trifon, n. 1924, Călugări, nr. 73, corn. Cărpinet, jud. Bihor; Informaţie,
Vasile, n. 1940, Călugări, nr. 233, jud. Bihor; Informaţie, Laza Aurel, n.
1940, Călugări, nr. 153, jud. Bihor
47
lnforma!ie, Haţag Simion, n. 1951, Briheni, nr. 12, corn. Lunca, jud. Bihor; Jidoi
Dorin, n. 1973, Briheni, nr. 35, co. Lunca, jud. Bihor
4
" Informaţie, Codrean Florian, n. 1935, Roşia, nr. 649, jud. Bihor
4
• Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, corn. Remetea, jud. Bihor; Cornea
Dumitru (,,Chirica"), n. 1945, Meziad, nr. 187, Remetea, jud. Bihor
50
Mocoi Dumitru, n. 191 O, Sohodol, nr. 80, corn. Căbeşti, jud, Bihor; Bredeu Ioan
Dumitru, n. 1968, Sohodol, corn. Căbeşti, nr. 80, jud. Bihor
;i Miclea Nicoară, n. 1930, Câmp-Moţi, nr. 19, jud. Bihor
52
Informaţie, Cep Cheorghe, n. 1942, Izbuc, nr. 35, jud. Bihor; Tocoian Liviu Mircea,
n. 1967, Izbuc, nr. 94, jud. Bihor
si Informaţie, Cioară Vasile, n. 1940, Călugări, nr. 233, jud. Bihor
54
lnformaţie, Miclea Nicoară, n. 1930, Câmp-Moţi, nr. 19, jud. Bihor
55 Informaţie, Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, jud. Bihor
56
Informaţie, Haţag Simion, n. 1951, Briheni, nr. 12, jud. Bihor
57
Informaţie, Codrean Florian, n. 1935, Roşia, nr. 649, jud. Bihor
58
Bredeu Elena, n. 1972, Sohodol, nr. 80, jud. Bihor
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trecut, când vărăritul era mai frecvent practicat, cuptoarele erau amplasate
adesea în apropierea materiilor prime (piatră şi lemne) în mai multe locuri
din hotarul satului. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este cel al satului
Izbuc unde localnicii îşi amintesc de nu mai puţin de 14 locuri unde s-a ars
var de-a lungul timpului' 9 • Astăzi, cel mai adesea, varniţele sunt amplasate
la marginea satului, grupate mai multe la un loc, în zone ce uşurează
construcţia (mici pante sau versanţi) şi aprovizionarea lor cu materii prime.
Fiecare din aceste locuri în care se arde astăzi var este cunoscut de localnici
sub un anumit nume: "Ţiprigari", "Şesul Ponorului" şi "Deluţ" în Izbuc,
"Valea Pampărului", "Valea Boului" şi "Ponăraş" în Călugări, "Faţa Pragului"
şi "Oachea" în "Câmp-Moţi, "Topliţa" în Roşia etc. În schimb, în alte sate
(Meziad şi Sohodol) varniţele sunt construite în sat, de regulă aproape de
casa vărarului, la marginea uliţei sau într-un loc ceva mai ferit, dar niciodată
prea departe de firicelul de apă care străbate aceste localităţi. Fapt pentru
care şi construcţia cuptoarelor de aici este diferită faţă de cea a varniţelor
din celelalte sate amintite.
Interesante sunt mărturiile unor oameni din aceste sate despre
începuturile vărăritului în zonă. Prezenţa vie încă în memoria celor vârstnici
a unor atare mărturii poate fi şi o dovadă a vechimii nu prea îndepărtate a
practicării acestui meşteşug aici. Cei din Izbuc spun astăzi (deşi, după cum
am văzut sunt şi alte păreri) că cel ce a practicat pentru prima dată vărăritul
la ei în sat a fost "Nicolaia Buti" (Ţigan Nicolae) care a lucrat "înainte de
război" pentru un italian la Răşchirata (jud. Arad) la un cuptor de redus
minereul, unde după ce învaţă anumite tehnici îl aduce chiar pe italian să
construiască un cuptor în sat" 0 • La Călugări se zice că primul care a făcut
var în sat a fost "loanu Mahali""', la Câmp-Moţi, sătenii spun că au început
să facă var "după cum au văzut la lzbuc" 62 , la Roşia lumea zice că primii
care au făcut var aici au fost evreii" 3, iar la Sohodol, spun cei vârstnici că de
'" Cel mai frecvent sunt amintite locurile: ''Ponor", "Dâmbul Şoimului", Vârful
"Vârful Lacul Oii", "Vârful Cornului", "Coşul Mâţului",
"Bilnişoara", "Ponoară", iar după 1970 la "Criştiorel", "Deluţ", "Pragul Următului",
"Şesul Ponorului", "Ţipirigari". Informaţie, Burta Viorel, n. 1951, Izbuc, nr. 190,
jud. Bihor; Burta Gheorghe, n. 1941, Izbuc, nr. 119, jud. Bihor; Cioara Nicolae, n.
1943, Izbuc, nr. 198, jud. Bihor
"° Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr. 151, jud. Bihor, Burta Florian, n.
1941, Izbuc, nr. 159, jud. Bihor
bi Informaţie, Laza Aurel, n. 1940, Călugări, nr. 153, jud. Bihor
1>i Informaţie, Miclea Nicoară, n. 1930, Câmp-Mo!i, nr. 19, jud. Bihor
bJ Informaţie, Codrean Florian, n. 1935, Roşia, nr. 649, jud. Bihor
Şorşorilor", "Tăuţ-Sodoale",
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când se ştiu doar două familii au făcut varM. Cea mai interesantă explicaţie
despre începuturile vărăritului poate fi întâlnită la Meziad, unde circulă
chiar o legendă despre modul cum a fost descoperită calitatea pietrei de
aici pentru var&s.
Pentru a înţelege cât mai bine modul în care astăzi piatra de calcar
este transformată în var, încercăm să redăm fazele de lucru pe care le execută
un vărar în timpul acestui proces, punctând, unde va fi cazul, diferenţele
dintre cele două zone avute în vedere de noi (zona Munţilor Codru-Mama,
zona Munţilor Piatra Craiului). Cum principala instalaţie de care se foloseşte
vărarul în cadrul acestui proces este cuptorul, începem prin a prezenta tipurile
de cuptoare ce pot fi întâlnite în aceste zone.
Având în vedere tipologiile folosite şi de alte lucrări de specialitate&&,
în satele din zona noastră pot fi identificate, în funqie de poziţia avută faţă
de sol, două tipuri de cuptoare: Îngropate (construite în pământ) şi
nemgropate (construite la suprafaţa solului).
În prima situaţie cuptoarele sunt construite, de regulă, la marginea
drumului într-un loc în pantă cu pereţii zidiţi în pământ. În acest caz, cuptorul
are forma unei gropi săpate în "buza" versantului (povârnişului), cu gura de
alimentare cu lemne în faţă (la baza pantei), iar cu gura de alimentare cu
piatră la partea superioară a pantei. Plasat în acest mod, cuptorul uşurează
mult manipularea pietrei cc se clădeşte în cuptor, care nu mai trebuie ridicată,
ci doar "rostogolită" în cuptor. Practic nici când este plin cu piatră cuptorul
nu depăşeşte nivelul solului. Tot pentru a-şi uşura munca, la acest tip de
cuptor, vărarii au obiceiul să "dărâme" partea din faţă cu gura de alimentare
cu lemne şi pe cea prin care este scoasă cenuşa (pe care o reclădesc înainte
de aprinderea focului), pentru a scoate mai uşor varul ars din cuptor şi a
manipula mai uşor piatra în cuptor când se începe clăditul acesteia în varniţă
4

Mocoi Dumitru, n. 191 O, Sohodol, nr. 80, jud. Bihor
Se spune că o bandă de ho!i ce îşi avea ascunzătoarea în peştera din apropriere,
într-una din zile, după o pradă au făcut foc să-şi fiarbă de mâncare. Cum afară
sufla vântul ei au pus pc marginea focului mai multe pietre, ca acesta să ardă mai
bine. După un timp a venit o ploaie zdravănă şi ei au văzut că pietrele încep să
sfârâie şi să se înmoaie, transformându-se într-o pastă albă ca smântâna. Dând pe
lemne cu ea au văzut că rămâneau, pe cum se usca, urme albe ce colora locul pe
unde ajungea. Informaţie, Cornea Dumitru (Chirica), n. 1945, Meziad, nr. 187,
Remetea, jud. Bihor
'''' Octavian Radu Ma ier, Vărări/ul o străveche ocupa,tie populară, în Sesiunea de
comunicăriftiin,t,fice a muzeelor de etnografie fi artă populară, Bucureşti, decembrie
1964, p. 227-229; Idem, Procedee... , p. 174-176, Idem, Vărări/ul, o străveche
ocupc1,tie a locuitori/or din Mun,lii Apuseni... , p. 481-482
"

"
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spre jumătatea ei). Forma interioară a cuptoarelor este una cvasicirculară, uneori chiar ovoidală, cu partea dinspre gura de alimentare cu
lemne, ceva mai plată. Partea exterioară a cuptorului este pusă în evidenţă,
în special, de un fronton (restul fiind construit în pământ) care încadrează
partea din faţă unde este dispusă gura de alimentare cu lemne şi cea prin
care se scoate cenuşa. În majoritatea cazurilor acest fronton sau "fruntariu",
cum îi spun localnicii, este clădit din piatră de râu ("bicasău"), putând avea
şi o "prelungire" improvizată (o copertină) unde se adăposteşte vărarul. În
funcţie de capacitate, dimensiunile acestui tip de cuptor pot varia de la 2
până 2,5 sau chiar 3 metri în diametru şi de la 2,5 până la 3 metri în înălţime.
/\cest tip de cuptor, care poate ajunge uneori până la o capacitate de 18
tone, este folosit azi de vărarii din Izbuc, Călugări, Câmp-Moţi, Briheni (în
zona Munţilor Codru Moma) şi Roşia (în zona Munţilor Pădurea Craiului).
În a doua situaţie, când cuptorul este construit la suprafaţa solului,
acesta este amplasat, de regulă, în apropierea unor râuri ce străbat localitatea.
În acest caz, pereţii cuptorului sunt zidiţi la suprafaţa solului, fiind flancaţi
în exterior, pe circa trei sferturi din înălţime, de o umplutură de pământ şi
grohotiş, numit de localnici "tolchiş" (Meziad), care le măreşte rezistenţa şi
indirect uşurează munca vărarului de clădire a pietrei şi de scoatere a varului
din cuptor. Tot în acest scop, la acest tip de cuptor, vărarii dărâmă o parte
din peretele din spate (opus gurii de alimentare cu lemne şi a celei de
scoatere a cenuşii) pentru a joii mai uşor varul şi îl reclădesc ulterior, odată
ce umplu cuptorul cu piatră. Ca un element de siguranţă, pentru a nu "ceda"
în timpul arderii, pereţii cuptorului sunt strânşi de jur-împrejur cu un lanţ
sau cablu. Dimensiunile acestui tip de cuptor sunt mai reduse, diametrul
cuptoarelor variind de la 1,5 la 2 metri, iar cel al înălţimii de la 2,5 la 2,8
metri. Prin urmare, capacitatea cuptoarelor este şi ea mai redusă, ajungând
la valori de maxim 5-7 tone. Este un tip de cuptor folosit doar de vărarii din
Meziad şi Sohodol (zona Munţilor Pădurea Craiului).
Ambele tipuri de cuptoare au pereţii clădiţi din piatră de râu
(rezidentă la foc) şi lipiţi cu lut. Deosebirea constă doar în faptul că pereţii
cuptoarelor construite la suprafaţa solului sunt clădiţi din două rânduri de
piatră (sunt dubli), faţă de cei ai cuptoarelor zidite în pământ care de regulă
sunt clădiţi dintr-un singur rând de pietre.
Elementele constitutive ale cuptoarelor sunt aceleaşi: cuptorul
propriu-zis, numit şi varm/ăsau camm/ăîn zonă, locul unde arde focul numit, de regulă, vatra cuptorului locul de unde începe să fie clădită piatra
- numit talpa cuptorului(în satele din zona Munţilor Codru-Mama) şi părcan
(Mezi aş, Sohodol), locul sau gura de alimentare cu lemne a focului - numit
https://biblioteca-digitala.ro
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cenuşa

- numit fise' 7, locul sau
gura pe unde se introduce piatra şi se scoate varul - numit gura sau vârful
varn~tei. Unele cuptoare mai pot avea deasupra lor un acoperiş (numit adesea
arneu) construit de vărar pentru a feri cuptorul de ploaie. Părcanul sau talpa
cuptorului se prezintă sub forma unui prag construit din piatră de râu şi
pământ, în general cam de aceleaşi dimensiuni (în jur de 30 cm înălţime şi
30 cm lăţime) dispus la baza pereţilor interiori ai cuptorului, mai puţin în
faţa celui cu gura de alimentare cu lemne şi cu cea de scos cenuşă.
Prima operaţiune pe care o execută vărarul, după ce în prealabil şi
a verificat cuptorul, este pregătirea materiei prime (piatră şi lemne).
Piatra de calcar- materia primă de bază pentru obţinerea varului,
trebuie să aibă pentru a putea fi folosită în acest scop un conţinut minim de
95% carbonat de calciu (restul putând fi argilă, nisip şi alte impurităţi)"8 •
În zona amintită de noi, calcarul este adus, de regulă, din anumite
părţi din hotarul satelor recunoscute pentru calitatea pietrei. Vărarii din
Meziad îşi aduc piatra din "Valea Seacă" sau "Corniţei", cei din Sohodol
din locul "Strâmtura" (un fel de defileu aflat la marginea satului), cei din
Roşia din locul numit "Joufi", cei din Briheni din "Valea Popii" sau "Valea
Subchisa", iar vărarii din Câmp-Moţi îşi aduc piatra din "Ronţăi" şi "lezăr"
(o păşune unde calcarul se află la suprafaţă sub formă de lapiezuri). În trecut,
vărarii din Călugări îşi aduceau piatra din locul numit "Chicera", iar cei din
Izbuc din locurile "Ilia", "Coşul Mâţului", "Fruntea Cornului" şi "Chicera"
(loc aflat în hotar cu satul Călugări). Astăzi din aceste locuri se aduce piatră
mai rar, pentru a-şi uşura munca şi a urgenta aceasta operaţiune, vărarii din
Izbuc în special, dar şi cei din Călugări ce au mijloace de transport auto,
preferă, contra unei sume modice (60.000 de lei tona) să se aprovizioneze
cu piatră de la cariera din Cărpinet (situată între satele Izbuc şi Cărpinet şi
aflată în administraţia Fabricii de marmură din Vaşcău). Cu excepţia acestei
situaţii şi a celei din Câmp-Moţi, unde se plăteşte Primăriei 15 mii de lei
pentru piatra scoasă pentru fiecare cuptor de var, în nici un alt sat vărarii nu
plătesc vreo taxă pentru piatra folosită pentru var.
Piatra necesară pentru un cuptor de var poate fi scoasă doar de vărar
singur sau ajutat de rude şi prieteni (cum se obişnuieşte la Meziad, Roşia,
Sohodol şi Câmp-Moţi), fie cu muncă plătită, cum frecvent se întâmplă la

gura cuptorului, locul pe unde se scoate

Această denumire bănuim că are legătură cu modul de „impozitare" a celor ce
practicau vărăritul de căire autorită!ile vremii (probabil că prezenţa cenuşii - aşa
cum „fumurile" în cazul caselor - era luată drept ind1c1u pentru funcţionarea unei

"

7

varniţe).
''

8

Al. Steopoe, op. cit., p. 115
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Izbuc, Călugări şi Briheni. În primul caz, costurile vărarului se reduc, de
regulă, doar la mâncarea şi băutura oferită celor ce-l ajută, în al doilea caz
pe lângă mâncare şi băutură vărarul trebuie să plătească şi o sumă de bani
celor ce-i vin la lucru ca şi zilieri.
În funcţie de forţa de muncă implicată şi de capacitatea cuptorului,
făcutul pietrei poate dura de la 2-4 zile''9 , iar uneori chiar mai mult. În Izbuc
unde la un cuptor ard cu rândul mai mulţi vărari, pregătitul materiei prime
începe cu mult mai devreme, chiar înainte cu 2-3 săptămâni, astfel ca în
momentul când cuptorul va fi liber să poată fi ocupat imediat. Aşa se face
că în această localitate, piatra şi lemnele sunt depozitate din timp în jurul
varniţei, până cc vine rândul fiecăruia.
În majoritatea cazurilor piatra (calcarul) bună pentru var este
recunoscută de vărari pe cale empirică. La Meziad se spune, de exemplu,
că piatra bună pentru var este "în pământ mai nisipos" şi mai "albă la
culoare" 70 • În acest sens, un caz cu totul aparte este cel al văraru lui (Codrean
Florian) din Roşia, care foloseşte (auzind probabil de la geologii care au
făcut cercetări în zonă) anumite denumiri ştiinţifice (percepute mai mult
după ureche) pentru rocile calcaroase bune pentru ars var 71 •
Piatra era scoasă din pământ, ca şi în alte zone din apropiere 72 , cu
mai multe categorii de unelte. În acest scop vărarii folosesc unelte specifice
pentru dislocatul pietrei (icuri, pene, răngi, târnăcoape sau "budace" la
Briheni) şi lovitul (baros sau "boncău" la Meziad) acesteia. Uneori făcutul
pietrei este mai uşor (la Câmp-Moţi aceasta practic poate fi culeasă de pe
păşunea comunală), iar alteori este mai greu (la Meziad aceasta este scoasă
din pământ de pe coasta abruptă a unui deal şi rostogolită la vale, mai bine
de 100 de metri, spre drumul de acces). Cel mai uşor este însă pentru cei
ce-şi procură piatra din cariera de la Cărpinet, aceştia practic vin numai cu
mijlocul de transport şi încarcă piatra gata scoasă ce este dislocată prin
explozie şi manipulată cu mijloace mecanice.
"~ De exemplu, pentru un cuptor de var la Meziad piatra este făcută în 2-3 zile, la
Câmp-Moţi în circa 4 zile, iar la Briheni este "făcută de 2 oameni în 4 zile".
lnformape, Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, jud. Bihor, Miclea Nicoară,
n. 1930, Câmp-Moţi, nr. 19, jud. Bihor, Haţag Simion, n. 1951, Brihen i, nr. 12, jud.
Bihor
70
lnforma!ie, Cornea Dumitru (Chirica), n. 1945, Meziad, nr. 187, Remetea, jud.
Bihor
71
Acesta spune că "neocomu nu-i piatră bună de var", ci doar „tifonu îi bun de var
dacă are ochi de broască (urme fosile n.n.) pe ci". lnformape, Codrean Florian, n.
1935, Roşia, nr. 649, jud. Bihor
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pentru întreţinerea focului pe
perioada cât se arde piatra de var, provin în majoritatea cazurilor din hotarul
satelor.
Necesarul de lemne pentru arderea unui cuptor de var diferă în
funcţie de durata cât trebuie arsă piatra, durată direct influenţată de altfel de
capacitatea varniţei şi calitatea lemnelor. În funcţie de aceste variabile vărarii
ard de la 15-20 metri steri de lemne pentru un cuptor de o capacitate de 57 tone (Meziad, Sohodol), la 35-40 metri steri de lemne pentru un cuptor cu
o capacitate de 12-18 tone (Călugări, Izbuc). Cu cât perioada în care se
arde varul este mai răcoroasă (primăvara devreme, toamna târziu) cu atât şi
cantitatea de lemne necesară arderii este mai mare. În condiţii optime, pentru
arderea unui cuptor de piatră, vărarii din Câmp-Moţi ard cam 15 căruţe de
lemne pentru 15 căruţe de piatră, cei din Izbuc ard între 35-40 de metri
steri de lemne pentru un cuptor de 12-18 tone, acelaşi lucru şi la Călugări
unde 20 de căruţe de lemne (o căru!ă are cam 1,5 metri steri de lemne) se
ard pentru 20 căruţe de piatră, la Meziad se ard 18-20 metri steri de lemne
pentru un cuptor de 5-7 tone, la Sohodol pentru 7-8 căruţe de piatră se ard
cam 15 metri steri de lemne, iar la Roşia pentru un cuptor de var se ard cam
30 de metri steri de lemne 71 •
Pentru satele unde vărăritul nu este intens practicat şi pădurile sunt
mai numeroase (Meziad, Sohodol, Roşia), procurarea lemnelor este mai
lesnicioasă (sunt cumpărate la pre!uri modice, uneori chiar pe gratis, cum
se întâmplă la Roşia), în timp ce pentru unele sate (Călugări şi Izbuc în
special) lemnele sunt mai greu de procurat. Aici datorită restrângerii
suprafeţelor de pădure, cauzate şi de practicarea intensă a vărăritului, (mai
ales în Izbuc) lemnele ajung să fie aduse astăzi din locuri greu accesibile 74 ,
sau din ce în ce mai des cumpărate din satele vecine (Criştior, Briheni). Aşa
se face că în aceste sate pc 35-40 de metri steri de lemne vărarii dau în jur
de 3 milioane de Ici. În funcţie de suprafaţa de pădure a zonei un metru ster
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Radu Octavian Ma ier, VărJritu/, o străveche ocupa,tie a locuitorilor din Mun,tii

Apuseni... , p. 477-478
7
' Informaţie, Miclea Nicoară, n. 1930, Câmp-Moţi, nr. 19, jud. Bihor, Burta
Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr. 151, jud. Bihor, Cioară Vasile, n. 1940, Călugări, nr.
233, jud. Bihor, Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, Remetea, jud. Bihor,
Bredeu Ioan Dumitru, n. 1968, Sohodol, nr. 80, jud. Bihor, Codrean Florian, n.
1935, Roşia, nr. 649, jud. Bihor
74
Cei din Izbuc aduc astăzi lemne de la 12-13 kilometri de sat, din locuri în care se
pătrunde greu cu căruţa (,,Vârful Momii", ,,Văratec:", ,,Târsală", ,,Părăul Murgii",
„Păltinoasa"). Informaţie, Burta Viorel, n. 1951, Izbuc, nr. 190, jud. Bihor
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de lemne se pulea cumpăra cu 100.000 de Ici (Câmp Moţi), 150.000 de lei
(Meziad) sau chiar mai mult, în satele cu păduri puţine.
Sărăcia materialului lemnos din aceste sate a făcut ca vărarii să se
orienteze spre alte surse de combustibil (motorină şi cauciucuri uzate). Aşa
se face că la Izbuc pentru o perioadă de timp, de prin 1968 până prin 1976,
se ardea var folosindu-se ca şi combustibil mai mult motorină. Tot în acest
scop, după 1970 se folosesc drept combustibil cauciucurile uzate. Poluarea
produsă de folosirea acestui tip de combustibil (la un cuptor se ardeau până
la 3000 de cauciucuri uzate), face ca autorităţile să intervină din ce în ce
mai prompt, ca de prin 1994-1995 acest tip de combustibil să fie interzis cu
desăvârşire. Amenzile usturătoare aplicate de autorităţile responsabile cu
protecţia mediului, au descurajat vărarii să folosească de atunci cauciucurile
uzate ca şi combustibil. În perioada când se folosea un asemenea
combmtibil, cuptoarele erau amplasate în afara satului ("Criştiorel", "Deluţ",
Pragul Următului"l7'.
Transportul- ocupă un loc deloc de neglijat în economia timpului
necesar pregătirii materiilor prime. În funcţie de distanţa de la care sunt
aduse materiile prime, de accesibilitatea locurilor, de capacitatea cuptorului
şi mai ales de forma de transport (motorizată sau cu tracţiune animală) şi
numărul lucrătorilor, durata acestei operaţiuni poate fluctua. De regulă
pentru transportul pietrei şi a lemnelor este necesar aproape tot cam acelaşi
timp cât pentru pregătirea lor.
În trecut, tocmai pentru a scurta această perioadă, varniţele se
amplasau în apropierea surselor de materii prime. La Izbuc, în două
asemenea locuri ("Bănişoara" şi "Ponoară") aflate la mare distanţă de sat,
era zi când se lucra cu 80-90 de căruţe, iar cu varul ars aici se cobora, la
vânzare, pe celălalt versant al Munţilor Codru-Mama în satele din zona
Gurahonţ-Dezna din judeţul Arad, ajungându-se uneori până spre judeţul
Alba 7h.
După ce piatra era scoasă de vărar în circa 2-3 zile când sunt mai
mulţi sau chiar o săptămână două când vărarul lucrează mai mult singur,
transportul pietrei la varniţă se face în majoritatea cazurilor în 2-3 zile, fie
cu căruţa (mai mult în Sohodol, Meziad, Câmp-Moţi), fie cu un mijloc
motorizat (tractor, maşină Aro) cu remorcă. Vărarii ştiu din practică câtă
piatră şi câte lemne (măsurate în număr de căruţe sau de remarci) le trebuie
pentru un cuptor de var.
75

Ioan Goman, op. cit., p. 94-95
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lnforma!ie Burta Gheorghe, n. 1941, Izbuc, nr, 119, jud. Bihor, Burta Viorel,
191, Izbuc, nr. 190, jud. Bihor
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În ce priveşte costurile acestei operaţiuni, se plătesc bani doar atunci
când se lucra cu zilieri sau cu mijloace de transport "tocmite" pentru
efectuarea cărăuşiilor, în rest, când munca este bazată pe întrajutorare
(inclusiv cu mijloace de transport) gazda asigură doar mâncarea şi băutura
necesară lucraşilor. Tendinţa cea mai mare de a se lucra cu muncă plătită
pentru aceste munci este în satele Izbuc, Călugări, Briheni. La Izbuc,
transportul pietrei şi a lemnelor pentru un cuptor de var poate ajunge până
la 2 milioane de lei (incluzând aici toate cheltuielile, inclusiv mâncarea şi
băutura dată lucraşi lor), la care se adăugă costul pietrei (5-8 sute de mii) şi
a lemnelor (în jur de 3 milioane) 77 •
Timpul necesar pentru pregătirea materiei prime pentru un cuptor
de var poate varia de la o lună, când acesta este pregătit doar de o familie,
până la circa o săptămână (2 zile scos piatra, 1-2 zile transportat piatra, 1-2
zile făcut lemnele, 2 zile transportat lemnele), când se lucră cu muncă plătită
sau se ajută localnicii între ei.
După ce materia primă a fost adusă cât mai aproape de cuptor şi
piatra spartă în bucăţi de până la 1O kg (aceasta operaţiune se poate executa
şi în timpul clăditului dacă vărarul dispune de mai multă forţă de muncă),
începe efectiv lucru la varniţă.
Clăditul pietrei În cuptor-este operaţiunea prin care se umple varniţa
cu piatră de calcar. Clăditul începe de pe părcanul sau talpa cuptorului, cu
pietre mai mici şi ceva mai late (până la 30- 40 de cm la varniţele mai mici
şi 60-80 de cm la varniţele mai mari), după care vărarul foloseşte treptat
pietre din ce în ce mai mari ce fac să crească grosimea pereţilor din piatră
până se unesc sub forma unei bolţi. Este momentul când vărarii spun că au
"închis" (Izbuc, Călugări, Cămp-Moţi) sau "legat" (Meziad, Sohodol)
cuptorul, adică i-au făcut "boltajul" (Roşia). Practic în acest mod, prin clădirea
în straturi succesive a unor pietre cu diametru din ce în ce mai mare, se
formează cavitatea (camera) în care va arde focul şi stratul de sprijin
(fundamentul) peste care se va pune restul de piatră, până se umple varniţa.
Operaţiunea este extrem de dificilă, cedarea unei pietre din bolta cuptorului
putând duce la prăbuşirea construqiei, fapt pentru care acest lucru este
făcut doar de vărarii cu experienţă. Aceştia fixează în aşa mod pietrele când
construiesc (zidesc) bolta, încât sub greutatea pietrelor de sus (cu care se
umple varniţa) presiunea să fie transferată pereţilor şi mai puţin bolţi
cuptorului. La varniţele de capacitate mai mare, în special la cele zidite în
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Nica Gheorghe, n. 1946, Izbuc, nr. 133, jud. Bihor; Burta Alexandru, n. 1933,
Izbuc, nr. 151, jud. Bihor
https://biblioteca-digitala.ro

Mejlejugul vărăritului În sate din Depresiunea Beiu,rnlui

69

pământ

(îngropate), unde dimensiunile bolţilor sunt mai mari (Izbuc, Călugări,
Briheni, Câmp-Moţi, Roşia) vărarii se folosesc de regulă de un suport din
lemn, cu care fortifică construcţia, dar pe care se şi sprijină, stau pe el, până
cc clădesc bolta cuptorului. Suportul este construit pe vatra cuptorului din
patru lemne încrucişate două câte două (sub formă de X) cu capetele proptite
în pereţii clădiţi până atunci în a căror deschizături superioare (în formă de
V) se pun de-a lungul alte lemne, sub formă de pod, suport ce în final este
acoperit de bolta cuptorului şi aprins odată cu lemnele de foc.
După cc cuptorul a fost "închis", "legat" sau "boltit" se clădesc alte
rânduri de pietre până se umple varniţa. Uneori pentru a întări bolta, primul
strat de pietre ce urmează după aceasta (numit la Briheni "bolhăitaş") este
clădit în mod asemănător cu bolta. Următoarele rânduri sunt din pietre mai
mari, urmărindu-se doar ca în apropierea pereţilor "unde focul nu are aşa
mare putere" 78 să se pună pietre mai mici. Ca apoi spre "vârful" varniţei, cu
circa 30 de centimetri înainte de partea superioară a acesteia, să se pună
din nou piatră din ce în ce mai mică, până când se umple cuptorul (cât
pereţii acestuia). Ultimul rând de pietre, numit la Călugări "şoată" 79 , are
dimensiunile cele mai mici, "cel mult cât a unui ou de găină" 80 •
Piatra este clădită în cuptor de un singur vărar, ajutat însă de alte 12 persoane ce îi dau de afară piatra în cuptor. Când clăditul pietrei are loc
simultan cu spargerea acesteia în bucăţi, numărul persoanelor ce participă
la aceste operaţiuni (spart, mânuit şi clădit piatră) creşte până la 5-6 indivizi.
De afară, în cuptoarele zidite în pământ (îngropate), piatra este dată celui
ce o clădeşte, până când începe să facă bolta, pe gura de alimentare cu
lemne (ce se dărâmă când se scoate varul ars din cuptor) şi pe gura superioară
din "vârful varniţei" după ce cuptorul este închis (boltit). În celălalt caz, al
cuptoarelor zidite la suprafaţa solului, vărarii, tot pentru a-şi uşura munca,
dărâmă peretele din spate al varniţei (când scot varul ars din cuptor) până la
nivelul pământului (grohotişului) ce susţine pereţii de jur împrejur ("tolchiş"),
pentru a mânui mai uşor piatra şi varul ce trebuiesc puse sau luate din
cuptor. În cazul cuptoarelor îngropate (zidite în pământ) de dimensiuni mai
mari, când distanţa dintre cel ce clădeşte piatra în cuptor şi cel ce o dă de
afară este mai mare, vărarii se folosesc, mai ales pentru primele rânduri
după cc cuptorul a fost boltit ("închis") de o scândură lată pe care rostogolesc
piatra de afară la cel ce o clădeşte în cuptor.

78
79
80

Informaţie

Burta Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr, 151, jud. Bihor
Marta Trifu, n. 1924, Călugări, ne. 73, jud. Bihor
lnforma\ie, Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, corn. Remetea, jud. Bihor
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Odată umplut cu piatră, cuptorul este acoperit cu un rând de paie,
ferigă, fân, coceni de porumb etc. peste care se pune un strat de "maltără"

de circa 2-3 degete, ce formează ceea ce vărarii din Izbuc, Călugări, Briheni,
Câmp-Moţi, numesc "coajea", iar cei din Mezi ad şi Sohodol "pânza" varniţei.
"Maltăra" este un amestec de resturi (praf) de var (numit la Călugări "bruhă")
rămas de la arderile anterioare, pământ, cenuşă, şi apă. După ce se aprinde
focul în cuptor şi se încălzeşte piatra, stratul "ierbos" (paie, fân ferigă etc.)
arde, rămânând doar stratul de "maltără" ("coajea" sau "pânza") ca un
"capac pe varniţă" • Pentru a putea regla temperatura din cuptor în timpul
arderii vărarii nu pun stratul de "maltără" până în pereţii cuptorului, ci lasă
un spaţiu de circa două degete liber între pereţi şi "coaje" ori "pânză" pe
care îl acoperă în timpul arderi. Vărarii din Izbuc, Călugări, Briheni, CâmpMoţi, Roşia acoperă acest spaţiu cu bucăţi mici de pietre, iar cei din Meziad
şi Sohodol folosesc în acest scop "cocuţi de chină", ce sunt îndepărtate
apoi treptat în timpul arderii pentru a regla aerajul cuptorului în funcţie de
cum este necesar. Tot în acest scop, după cum arde cuptorul (de "trasul"
acesteia), uni vărari (mai mult din Meziad, Câmp-Moţi şi Roşia,) au obiceiul
să facă în timpul arderii, găuri ("hudre") în "coaje" sau "pânză" pentru a
mări aerajul şi implicit pentru a dirija "puterea" focului în anumite zone ale
varniţei ce ard mai slab.
Înainte de aprinderea focului este rezidită, în cazul varniţelor
îngropate (zidite) în pământ, gura cuptorului (locul de alimentare cu lemne
şi de scos cenuşa) ce se dărâmă când se goleşte cuptorul de var. Practic
porţiunea refăcută acum încadrează gura varniţei, un loc din peretele din
faţă (fronton) de circa 50 cm lăţime şi 1-1,2 metri înălţime, unde printr-un
rând de piatră de râu este fixat un element despărţitor ce separă locul de
alimentare cu lemne de cel pe unde este scoasă cenuşa ("fiscul"). În trecut
acest element despărţitor era constituit şi el din piatră, astăzi este cel mai
adesea o bară metalică fixată în acest mod la aproximativ 30-40 de cm de
la nivelul solului pc care se sprijină, în timpul arderii, unul din capetele (cel
exterior) lemnelor introduse în cuptor.
Arderea propriu-zisc'i c1 varului- este operaţiunea de alimentare cu
lemne prin care vărarul întreţine permanent focul încins în cuptor. Durata
arderii este influenţată mai mult de capacitatea cuptorului şi mai puţin de
temperatura de afară sau calitatea lemnelor. Pentru arderea unui cuptor de
var este necesar a fi întreţinut focul permanent încins 2 zile şi 3 nopţi (ori 3
zile şi 2 nopţi) la Sohodol, 3 zile şi 3 nopţi la Meziad, 4 zile şi 4 nopţi la
81

"' Informaţie Burta Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr, 151, jud. Bihor
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Briheni, 5 zile şi 5 nopţi la Călugări, 5-6 zile şi nopJi la Izbuc şi Câmp MoJi,
6-7 zile şi nopţi la Roşia.
Pentru satele care folosesc exclusiv piatră din cariera de la Cărpinet
(Izbuc şi Călugări) arsul varului debutează cu ceea ce localnicii numesc
aici călitul pietrei. Această operaţiune presupune aprinderea focului în cuptor
timp de circa o jumătate de zi (4-5 ore), în care se ard la foc mic cam 3-4
căru!e de lemne, se lasă apoi să se răcească o zi, după care se reaprinde
focul şi în continuare se arde piatra în mod obişnuit. Motivul pentru care
vărarii de aici călesc piatra nu este pe deplin cunoscut. Unii spun că acest
lucru este necesar datorită faptului că piatra din carieră fiind dislocată prin
explozie poate rămâne cu unele fisuri care în timpul arderii, la temperaturi
ridicate, pot cauza sfărâmarea pietrei şi implicit, prin crearea unor spaţii
libere în boltă, pot duce la prăbuşirea cuptorului 82 • Alţii spun că piatra din
carieră trebuie călită deoarece fiind scoasă din blocuri mari este prea umedă
pentru a fi arsă direct 81 • Pentru a scăpa de asemenea inconveniente mulţi
vărari au obiceiul să folosească la clăditul cuptorului, până ce este "închis"
(boltuit), piatră adusă din hotarul satului, după care pun piatră adusă din
cariera de la Cărpinet, fără a fi nevoiţi a mai face foc pentru a o căli.
Arsul pietrei începe cu un foc mai slab. În funqie de capacitatea
cuptorului, această perioadă (cu foc lent) poate dura de la 4-5 ore la Meziad
şi Sohodol până la 1-2 zile la Izbuc, Călugări, Câmp-MoJi, Briheni şi Roşia.
În momentul când s-a încins piatra şi a ars stratul ierbos (paie, ferigă, fân
etc.) de sub "maltără", formându-se "coajea" ori "pânza", este astupat de
jur împrejur, cu mici pietre sau "cocuţi de chină", cum spuneam, locul (de
circa 2 degete) rămas între pereţii cuptorului şi "coajea" sau "pânza" ce
acoperă piatra. În această primă etapă, vărarii consideră că se arde piatra
(se transformă în var) din partea inferioară a varniţei 84 • După un timp, în
funqie de capacitatea cuptorului (o jumătate de zi şi o noapte la Meziad şi
Sohodol, 2-3 zile şi nopţi la Izbuc, Călugări, Câmp-Moţi, Briheni şi Roşia),
vărarii încep să înlăture la anumite intervale de timp (circa 2 ore) câte o
piatră sau "cocur, lăsând să iasă flacăra la suprafaJă. Înlăturând treptat câte
o pietricică sau "cocuţ de chină", vărarul controlează arderea varului, dirijind
puterea focului acolo unde crede că piatra mai trebuie arsă. Tot în acest
scop, atunci când piatra este arsă mai bine de jumătate, unii vărarii (Mezi ad,
Câmp-Moţi, Roşia) fac din loc în loc găuri ("hudre") în "coajă" sau "pânză"
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Nica Gheorghe, n. 1946, Izbuc, nr. 133, jud. Bihor
Informaţie Burta Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr, 151, jud. Bihor
Informaţie, Cornea Dumitru, n. 1945, Meziad, nr. 187, corn Remetea, jud. Bihor
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pentru a mări "aerajul" şi implicit puterea focului în varniţă. În final flacăra
răzbate la suprafaţa varniţei prin toate aceste locuri, a cărei culoare reprezintă
pentru vărar un important indiciu pentru ceea ce se întâmplă cu piatra din
cuptor. Vărarii consideră că atunci când piatra este aproape arsă, flacăra
începe să devină din galben-albăstruie cât mai albă, spun că ei că "para
focului albeşte" 85 •
În general, se consideră că piatra este arsă şi transformată în var
atunci când flacăra de la suprafaţa varniţei albeşte, "pânza" sau "coajea" se
lasă în jos (face o curbură) şi sclipeşte, iar piatra din cuptor albeşte ("ca
neonu") sau începe să "sclipească ca sudura" 8 &. Pe lângă aceasta, în unele
sate vărarii se folosesc şi de alte semne distincte pentru a şti când îi gata ars
varul. La Călugări şi Izbuc, probabil datorită pietrei aduse de la cariera din
Cărpinet, către când este gata ars varul, pietrele rămase pe margine (între
"coaje" ~i pereţi) pentru a regla "puterea" focului, încep să aibă (datorită
depunerilor sulfuroase), o culoare galben-deschis. La Meziad, în schimb,
vărarii controlează dacă piatra este arsă prin introducerea unei bâte
("parângă"), după ce au înlăturat "cocuţii de chină", între peretele cuptorului
şi piatră. Dacă bâta nu se aprinde înseamnă că piatra încă nu este bine
arsă, iar dacă se aprinde, în acel loc, spun ei că "piatra este bine arsă" 87 •
Pe parcursul arderii, vărarul alimentează în permanenţă cuptorul cu
lemne. După cc cuptorul este încins trebuie menţinut tot timpul focul la
aceeaşi intensitate, astfel, dacă se reduce temperatura, există riscul să
"rămână piatră" în var 88 • În funcţie de dimensiunile cuptorului, lemnele cu
care este alimentat focul pot avea lungimi de la 1 m până la 2-3 m. Când
lemnele sunt mai lungi, adesea un capăt le rămâne afară, fiind introduse în
cuptor, doar pc măsură ce ard. După ce este bine încins focul, vărarii folosesc
adesea lemne verzi, temperatura mare din cuptor "uscând" practic lemnul
până ajunge în cuptor. Tot timpul cât arde focul, vărarul stă lângă acesta,
punând lemne, scoţând jarul şi cenuşa cu lopata sau "drâgla" ori
"scociorând" în el cu o bâtă ca să ardă mai bine.
Informaţie, Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, corn. Remetea, jud. Bihor;
Miclea Nicoară, n. 1930, Câmp-Moţi, nr. 19, jud. Bihor; Burta Alexandru, n. 1933,
Izbuc, nr. 151, jud. Bihor, Cioară Vasile, n. 1940, Călugări, nr. 233, jud. Bihor;
Haţag Simion, n. 1951, Briheni, nr. 12, jud. Bihor
Kh Informaţie, Burta Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr. 151, jud. Bihor
87
lnformaţic, Cornea Dumitru, n. 1945, Meziad, nr. 187, corn Remetea, jud. Bihor;
Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, corn. Remetea, jud. Bihor
88
Informaţie, Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, corn. Remetea, jud. Bihor;
Burta Alexandru, n. 1933, Izbuc, nr. 151, jud. Bihor
85
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Când vărarul consideră că piatra este bine arsă, încetează să mai
puie pe foc, trage jarul din cuptor afară, dă "coajea" sau "pânza" jos şi lasă,
înainte de golire, cuptorul să se răcească 1-2 zile.
În final, varul bine ars trebuie să fie uşor, să aibă o culoare uşor
cenuşie şi să fie "puţin crăpat". În schimb cel care are piatră în el şi nu este
bine ars, este mai greu şi are o culoare roşiatică (maronie) 89 •
Golitul varnifei- este operaţiunea prin care este scos varul din cuptor.
Datorită faptului că acum varul este încărcat din cuptor în anumite mijloace
de transport (motorizate sau cu tracţiune animală), în multe locuri (Izbuc,
Călugări) această operaţiune este numită de vărari "încărcarea varului".
Golirea cuptorului începe de sus, "din vârful varniţei", când după ce s-a
răcit, varul este pus în anumite mijloace de transport (căruţe, remorci etc.).
Când cuptorul a fost golit până aproape de boltă, în cazul varniţelor zidite
în pământ (îngropate), pentru a nu mai fi ridicat din fundul cuptorului, vărarii
dărâmă gura de alimentare cu lemne şi pe cea de cenuşă şi scot pc acolo
varul. În cazul varniţelor zidite la suprafaţa solului, pentru a nu ridica varul
peste pereţii cuptorului, vărarii pe măsură ce golesc varniţa dărâmă o porţiune
din peretele din spate al acesteia, pentru a-şi uşura munca. În ambele situaţii,
după cum am mai spus, pereţii sunt refăcuţi după ce se "umple" cuptorul
din nou cu piatră.
Varul scos din cuptor este dus şi depozitat, de regulă, la vărar acasă.
Uneori, doar în cazul unor comenzi făcute dinainte, acesta este dus direct
la client (dacă s-au tocmit în acest fel). Acasă varul urmează să fie depozitat
în locuri speciale până când va putea fi vândut de vărar. În trecut, de regulă,
varul era depozitat în butoaie de lemn acoperite cu folie de "nailon". Astăzi,
pe lângă acest mod de depozitare, folosit mai mult de cei cu varniţe de
capacitate mică (în special din Meziad şi Sohodol) se folosesc şi alte
recipiente (bazine) sau construcţii (garaje) în care, cu ajutorul foliei, varul
este ţinut o anumită perioadă de timp. Un atare exemplu este dat de cei ce
folosesc un mijloc motorizat de transport sau de cei ce se ocupă mai mult
cu comercializarea varului, ce depozitează varul învelit în folie în garaje,
de unde doar îl iau şi-l duc la piaţă.
Desfacerea sau vânzarea varului se poate face în mai multe moduri.
Astăzi (în anul 2000) varul se vinde de acasă, la o comandă dinainte făcută,
"angro" în cantităţi mai mari (chiar un cuptor) sau cu kilogramul la piaţă.
Cei din Roşia vând varul de acasă, nu merg la piaţă, cei din Meziad şi
Sohodol îl vând la comandă sau la piaţa din Beiuş. Vărarii din Câmp-Moţi îl
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duc cu maşina (adesea închiriată) în satele şi pieţele din apropiere (Bihor,
Arad, Alba), dar de multe ori îl vând "angro" la preţuri mai mici celor din
Izbuc, care au maşini proprii şi merg cu el la piaţă la distanţă mai mare. În
Călugări, cu excepţia a 2-3 vărari care au maşini şi merg cu varul de vânzare,
uneori până la mari distanţe, prin sate şi pieţe din judeţele Arad, Timiş,
Bihor, Alba, mai rar spre Sibiu, ceilalţi preferă să-l vândă la vărarii din satul
vecin Izbuc, care se ocupă cu comercializarea lui. La Briheni, vărarii vând
la comandă varul sau merg cu el cu maşina în zona de câmpie (Tinca,
Chişineu-Criş, Pâncota, Sântana, Beliu, Ineu şi satele din jur, mai rar la Beiuş),
iar uneori îl vănd celor din Izbuc. Numărul mare al vărarilor din Izbuc a
făcut ca o parte din ei să se ocupe doar cu comercializarea varului.
Dispunând de mijloace de transport auto, în sat există peste 90 de maşini
tip Aro, aceştia (în jur de 30 după aprecierea unor localnici) 90 preferă să
cumpere de la vărarii lipsiţi de mijloace de transport din zonă (Călugări,
Câmp-Moţi, Izbuc, Briheni) sau să îşi angajeze om să le ardă varul, cât timp
ei sunt plecaţi prin ţară la piaţă. Cu toate că majoritatea dintre ei au varniţa
lor, aceştia aduc doar materia primă (piatră şi lemne) la cuptor, în rest lucrând
cu forţă de muncă plătită. De exemplu cel ce arde piatra, alimentează
cuptorul cu lemne, primeşte în jur de 1 milion de lei pentru un cuptor de
var ars. Majoritatea vărarilor din Izbuc care au maşină, merg să vândă frecvent
var la mare distanţă de sat. Aceştia cutreieră, făcând câte un drum de 1-2
săptămâni, pieţele şi satele dintr-o arie vastă ce cuprinde judeţele: Bihor,
Caraş-Severin, Timiş, Arad, Satu-Mare, Cluj, Hunedoara, Alba, ajungând
adesea până-n Sibiu (Făgăraş), iar uneori chiar mai departe (Oltenia). La un
asemenea drum ei fac uneori sute de kilometri, vânzând câte o "remorcă de
maşină Aro" de circa 1800-2000 de kilograme.
În funcţie de modul în care este vândut, diferă şi preţul varului. Un
kilogram de var, în raport cu situaţia fiecăruia (mijloc de transport, nevoie
de bani) putând fi dat cu 800-900 cel mult 1OOO de lei, atunci când era
vândut mai mult odată (2-3 tone sau un cuptor). Preţul putea ajunge la 15001600 (Meziad), 1200-1300 (Roşia) atunci când era vândut în cantităţi mai
mici de acasă sau pe pieţele din apropiere (Beiuş) sau până la 3000 de lei şi
chiar mai mult, când era vândut pe pieţele mai îndepărtate.
Cu totul alta era situaţia în trecut. Vărarii mai în vârstă îşi aduc aminte
şi astăzi despre modul cum plecau cu căruţa cu coviltir ("arneu") prin satele
şi pieţele din zona de câmpie cu var de vândut. Vărarii din Sohodol mergeau
cu varul doar la piaţa din Beiuş şi prin satele din zonă. În schimb cei din
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Meziad plecau cu căruţele să vândă var mai mult la piaţa din Beiuş şi în
satele din zona de câmpie a judeţelor Bihor şi Arad. Cea mai frecventată
rută era: Mezi ad - Beiuş - Pocola - Uileac - Petici - Tinca - Chişineu Criş Vânători - Sântana, uneori chiar mai departe. Vărarul mergea prin sate
strigând din căruţă ("cocie") "Hai la var - Hai la var", făcând mai multe
popasuri din loc în loc (primul de regulă la Barz) unde hrănea şi adăpa caii,
iar vărarul mânca şi el din "merindea" ce o avea „în straiţă". Vânzarea unei
căru!c de var dura de la 3-4 zile până la o săptămână sau chiar mai mult,
doar când trecea bine la piaţa din Tinca, vărarul se întorcea acasă după o zi
şi o noapte. Varul era vândut în aceste sate de câmpie pe cereale (grâu,
porumb), de regulă kilogram la kilogram, mai rar şi pe bani (mai mult în
piaţa Beiuşului) cu 50 de bani -1 leu kilogramul. Vânzarea varului la schimb
cu cereale a mers până prin 1980, după care lumea a început, ne spune un
vărar ce practică această meserie de 27 de ani, să cumpere mai mult pe
bani varu 191 • Astăzi vărarii de aici vând varul pe orice (bani, cereale) numai
să-l poată vinde cât mai repede.
În zona cealaltă, a Munţilor Codru-Moma, vărarii prefereau în trecut
să meargă mai mult spre zona de câmpie din apropiere. La început, varul
era vândut şi aici doar cu căruţa în satele din zona Avram-Iancu, Gurahonţ,
Sebiş, Ineu, Hălmagiu din judeţul Arad sau în cele din zona Beiuş-Tinca din
jude!ul Bi liur. În Lonă astăzi doar doi vărari din Izbuc (Burta Florian şi Hoţ
Toma) mai vând var cu căruţa urmând aproape aceleaşi trasee ca în trecut,
mai puţin spre Beiuş, unde nu mai merg că "îi prea mare circulaţia
maşinilor"'n. La Briheni varul a fost vândut cu căruţa, mai mult, până prin
1960, la Izbuc şi Călugări până prin 1975, iar la Câmp-Moţi "chiar până la
revoluţie în 1989". Mult timp varul se vindea pe cereale, folosindu-se ca
unitate de măsură "brădia", unitate de măsură de capacitate şi nu de volum,
cum este kilogramul în zilele noastre. De regulă, în funcţie de cum se
tocme;iu, se vindea kilogram la kilogram, dar în anii când recolta de cereale
era proastă se vindea mai slab (2 kilograme de var pe unul de grâu, 1 kilogram
de var pe unul de ştiuleţi de porumb). La întoarcere, în locul varului, erau
aduse în căruţă cerealele pe care a fost schimbat varul.
Din dorinţa de a vinde cât mai mult şi cât mai bine, vărarii încep să
folosească mijloace de transport închiriate de la firme de profil (1.R.T.A.)
pentru a se duce cu varul la distanţe mai îndepărtate. Cum maşinile puteau
fi închiriate pe o perioadă determinată (în general 48-72 de ore) şi doar
pentru un traseu dinainte stabilit, se vor impune anumite schimbări în modul
"'Informaţie, Paşca Nicolae, n. 1935, Meziad, nr. 190/A, corn. Remetea, jud. Bihor
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de desfacere a mărfii. Intrând în criză de timp, vărarii vor fi adesea constrânşi
să-şi vândă varul la un preţ mic. De multe ori, de o atare situaţie profitau
unii localnici din satele din zonă, care încep să se ocupe cu comercializarea
varului. În special, spun vărarii mai în vârstă că cei din localitatea Vârfuri
(jud. Arad) practicau în mod deosebit acest tip de comerţ 93 . Cu toate că
traseele erau mai lungi şi varul era vândut mai repede, profitul nu era cu
mult mai mare. La un asemenea drum, satele vizate mai mult erau cele din
câmpie ~i pieţele mai importante din judeţele Bihor, Arad, djungfmd rareori
şi în alte judeţe (Timiş, Hunedoara, Satu-Mare). În aceste peregrinări, vărarul
îşi vindea marfa cum se putea tocmi cu clientul (pe bani sau la schimb de
cereale) numai să o poată vinde.
Astăzi putem spune că toate aceste modalităţi de transport şi
desfacere a varului pe piaţă coexistă. Ce-i drept, din cauza preţurilor mari,
la închirierea de maşini se apelează doar rar de tot, la fel, transportul varului
cu căruţa, fiind anevoios, este folosit mai mult doar de vărarii săraci, care
nu au alte posibilităţi de transport. Visul fiecărui vărar este să aibă un mijloc
de transport motorizat propriu (de preferat o maşină Aro cu remorcă) pentru
transportul materiei prime şi cu care să poată străbate o zonă mai largă
pentru a-şi vinde marfa. De fapt, cei mai înstăriţi vărari (cei mai mulţi în
Izbuc) utilizează astăzi un asemenea mijloc de transport.
Practicarea vărăritului nu este pentru locuitorii satelor amintite o
îndeletnicire exclusivă. Fiecare vărar are o gospodărie proprie în care, de
regulă, ţine mai multe animale (vaci, cai, porci, păsări etc.) a căror grijă
ocupă primul loc în activitatea desfăşurată de vărar. Arderea varului ocupă
primul loc în activitatea vărarilor doar atunci când muncile cu caracter agricol
şi pastoral intră în timpi morţi, adică nu solicită forţă de muncă. În funcţie
de aceste priorităţi, arderea varului începea primăvara devreme şi dura până
toamna târziu, când începe să fie mai frig. De regulă, vărarii urmăreau ca în
preajma Paştilor, când îşi văruiau gospodinele casele şi varul avea un preţ
mai bun, să aibă o cantitate mai mare de var. Varul ars toamna, dacă nu
putea fi vândut, era uneori păstrat până în primăvara următoare (de Paşti)
când cererea era mai mare.
Astăzi, datorită concurenţei din ce în cc mai presante a varului praf
obţinut pe cale industrială şi a noilor materiale de construcţie (gleturi, vopsele
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lavabile etc.), arderea varului, la volumul de muncă reclamat, este o
îndeletnicire ce devine din ce în ce mai puţin rentabilă. În atare condiţii, cu
toate că este încă cel mai practicat meşteşug din Bihor, văraritul tinde să
devină, poate nu peste mult timp, asemenea celorlalte meşteşuguri practicate
odinioară în lumea satului, mai mult o amintire decât un fapt de viaţă.
Mărturiile şi imaginile de astăzi, putând devenii „documentele" sau
„vestigiile" de mâine. Poate tocmai de aceia, datorită nivelului la care este
încă practicat, merită şi mai mult apreciat.
LA REALISATION DU LAIT DE CHAUX DANS DES VILLAGES DE LA
DEPRESSION DE BEIUS (LE XVIII-EME SIECLE,
LE DEBUT DU XXI-EME SIECLE)

resume

L'etude a en vue Ies villages de celte zone ou on a signale la pratique
de ce metier des le XVlll-eme siecle jusqu'a present. Si pour le debut de
cette periode Ies observations se limitent seulement aux enregistrements
des sources documentaires, pour Ies realites des nos jours Ies informations
sont provenues des recherches sur terrain effectuees entre 2000 et 2002.
Jadis, conformement aux observations documentaires et
bibliographiques, la realisation du lait de chaux a ete pratiquee dans la
Depression de Beiuş dans 14 villages (Briheni, Budureasa, Călugari, Cărpinet,
Coieşti, Cîmp-Moţi, Criştiorul de Jos, Criştiorul de Sus, Izbuc, Meziad,
Sohodol, Săldabagiu Mic, Şuştiu, Roşia); aujourd'hui (2002), grâce a la
competition du lait de chaux industriei, ce metier est pratique seulement
dans 7 villages (Briheni, Călugari, Cîmp-Mofi, Izbuc, Meziad, Sohodol et
Roşia). Dans quelques villages le metier est encore pratique intensement
(Izbuc - 89 personnes qui pratiquent ce metier, Cîmp-Moţi - 16, Călugari 1O, Meziad - 7, Briheni - 5) et dans autres villages ii est sur le point de
disparition (Sohodol - 2, Roşia - 2).
Dans sa plus grande partie l'etude presen te chaque etape de travail,
comment ii est mis en pratique aujourd'hui, a partir de l'acquisition des
matieres de base (pierre et bois) et la technologie de production, jusqu'aux
zones de vente et Ies couts de production.
li est interessant qu'en ce qui concerne la vente de ce produit, si
jadis ii etait vendu surtout dans la zone de plaine et sous la forme de troc
(echange avec Ies cereales), aujourd'hui, grâce a la demande diminuee, Ies
producteurs doivent parcourir des marches qui se trouvent tres loin.
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Scosul pietrei - Meziad

Încărcarea pietrei în cariera de la Cărpinet
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Transportul pietrei la varniţă - Briheni

Căruţă transportând lemne - Călugări
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Transportul lemnelor cu maşina - Călugări

Lemne depozitate lângă varniţe - Călugări
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lemnelor din căruţă - Izbuc

Piatră depozitată lângă varniţă - Meziad
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Începutul clădirii pietrei în cuptor - Briheni (vedere de sus)

Clăditul

pietrei în cuptor - scheletul de lucru ~ Izbuc
(vedere din faţă)
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pietrei - scândura pe care se prăvăleşte piatra
în varniţă - Briheni (vedere de sus)

Clăditul pietrei - fază de lucru - Izbuc (vedere de sus)
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Varniţă plină cu piatră înainte de a se pune „coajea" - Roşia

(vedere de sus)

Zidirea guri cuptorului - Izbuc (vedere din faţă)
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Varniţă cu „coaje" arzând - Călugări (vedere de sus)

Varniţă

arzând - Călugări (vedere din faţă)
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Varniţă arzând - Meziad (vedere laterală)

Varniţă

- Meziad (vedere din spate)
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Varniţă

Varniţă

- Briheni (vedere din faţă)

- Câmp Moţi (vedere din faţă)
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Varniţă

- Roşia (vedere din faţă)

Varniţă - Sohodol (vedere laterală)
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Varniţe

- Izbuc (locul

Ţipirigari)

Golitul cuptorului de var - Izbuc
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Vase pentru depozitat varul - Meziad

Varniţă părăsită - Cărpinet (locul Bârza)
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Vărar

Beiuşului

- Meziad

din Izbuc la târg în Oradea (iunie 2000)
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Vânzarea varului - Oradea (iunie 2000)

Vărari la târg în Oradea - strada pieţei de vechituri (privire
generală)
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