MEŞTEŞUGURI RURALE ALE PRELUCRĂRII LEMNULUI

AUREL

ROŞU

I. Pădurea şi habitatul uman
Din cele mai îndepărtate timpuri lemnul a avut o importanţă primordială în
civilizaţia omului. A fost folosit ca armă, ca material de construcţie pentru locuinţe,
ca întreţinător al focului, ca unealtă, ca resursă de hrană prin fructe etc. Din lemn,
omul şi-a confecţionat unelte, primitive la început. devenind tot mai sofisticate şi
ingenioase cu timpul.
Ca sursă pentru materia primă a fost pădurea. "Pădurea a fost sute de ani o
sursă inepuizabilă de materie primă pentru tot felul de meşteşuguri, alimentând şi
un comerţ dezvoltat cu produsele şi subprodusele sale numeroase'"'.
Într-un spaţiu geografic românesc cu un relief divers şi armonios orânduit,
lemnul ocupă o mare suprafaţă, punând stăpânire pe munţi, coborând pe dealuri şi
câmpii, într-un cuvânt este răspândit în toate cele trei forme de relief. Raportândune la zona etno-geografică ce intră în atenţia noastră, şi anume judeţul Bihor, "în
funcţie de etajarea condiţiilor fizico-geografice existente şi de întrepătrunderea
acestora, în cadrul judeţului se desfăşoară, de pe cele mai înalte culmi muntoase ale
Bihorului până în Câmpia Tisei, o vegetaţie subalpină, o vegetaţie a domeniului
forestier şi o vegetaţie de silvostepă"~.
Pe întreaga arie geografică a Bihorului vom întâlni, de pe crestele muntoase
şi până în Câmpia Crişurilor, o vegetaţie lemnoasă orânduită pe etaje, folosită în
construcţii. Molidul şi bradul în combinaţie cu paltinul de munte îl găsim între
1700-1 OOO m. Între I OOO şi 600 m, în Munţii Bihorului, Munţii Codru Mama, Pădurea
Craiului şi Plopişului întâlnim fagul, amestecat cu molidul şi bradul, în partea
superioară iar spre cota de 600 mapare în combinaţie cu gorunul, carpenul, ulmul şi
frasinul. Mai jos, între 500 şi 70 m apare stejarul în zona Beiuşului, pe dealurile
Pădurii Craiului, în Depresiunea Vadului, Bistrei şi Demei.
Stejarul pedunculat îl întâlnim în Câmpia Călacea, Miersig, Sărsig, Marghita,
pe dealurile din Drăgoteni, Beiuşele, Câmpia Nirului. Pe lângă stejar apare şi
carpenul, ulmul şi frasinul.
1
Paul Petrescu, Arhitectura ţârăneascâ de lemn din /fomtinia··. llucureşti. Ed. Meridiane. 1974. (în
continuare: Paul l'ctrcscu. Arhitect11ra ... ), p.6
~ I. O. lkrindci. lir. P. Pop. J1uleţ11{ Bihor. Bucureşti. Ed. Academici R.S.R.. 1972. p.52
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Din documentele secolelor X VIJI-XIX, putem să avem o imagine clară asupra
materiei prime folosite în arhitectura zonei.
Obţinerea, în Evul mediu, de terenuri arabile a avut o influenţă negativă
asupra pădurilor. "Agricultura la rândul ei - chiar mai puţină cât se făcea atunci încă a fost un duşman constant al pădurii, deoarece pământul era cultivat cu cereale
numai atâta timp cât putea da maximum de producţie" 1 .
Referindu-ne la secolul al XVIII-iea şi primele decenii ale secolului al XIXiea, perioadă care face obiectul referatului, pădurile din comitatul Bihor erau
proprietate feudală, laică sau ecleziastică. Se poate aprecia că pădurile (de fag, stejar,
carpen, brad, paltin, frasin etc.) ocupau o treime din suprafaţa comitatului 4 •
În partea de vest a Munţilor Apuseni, din Munţii Bihorului spre câmpie
pădurile coborau în trepte ca într-un amfiteatru.
Proprietate privată, lemnul din pădurile domeniale putea fi folosit de către
locuitorii comitatului doar în schimbul unor taxe sau prestări de muncă. Pădurile
săteşti care erau în proprietatea comunităţilor rurale încet, încet, au fost acaparate
de marii feudali.
În secolele XVI-XVII, se constituie alodiile, când nobilimea şi fiscul îşi
trec în inventarul lor suprafeţele cele mai bune de teren arabil, fânaţele şi pădurile.
Numărul pădurilor săteşti se împuţinează. Tot în această perioadă pădurile incep să
aibă o valoare din ce în ce mai mare în comparaţie cu alte bunuri imobile, cum ar fi,
spre exemplu, fânaţele.
Din această perioadă avem infonnaţii scrise despre preocuparea unor ţărani
pentru meşteşugul lemnului.
Până în secolul al X V Iii-lea, datorită întinderilor mari de păduri şi a
numărului relativ mic de locuitori, procurarea lemnului pentru nevoile lor nu întâlnea
piedici severe din partea stăpânului de pământ. Aceştia vor urmări o exploatare
raţională a pădurilor favorizând defrişările în vederea obţinerii de noi terenuri.
Defrişarea :st: făcea prin tăiere sau ardere. Cenuşa era folosită ca 'ingrăşământ, pentru
obţinerea potasei etc.
În zonele defrişate apar şi aşezări rurale cu toponimia specifică: Lazuri,
Brădet, Copăcel, Corniţei, Cărpinet, Poiana, Dumbrăviţa de Codru etc., pădurea
având şi ca influenţă asupra onomasticii: Codreanu, Urs, Lupi, Copăccanu,
Pădureanu, Cărbunar, etc 5 .
'Şt. Manciulca, Câmpia 'fisei. în 811lerin11I Socierăţii Regale de geografie, tomul LVII, 1939. p.22
'/\na llca. Din isroria pcid11rilor bihorene până la mijlocul secolul11i al XIX-iea. în
Biharea. Oradea. 1979-1980. p.87
' Ibidem. p.85
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Curtea imperială de la Viena impune, în secolul al XVIII-iea regimul austriac
în Transilvania. regim ce va promova o politică economică care va putea susţine
nevoile crescânde ale statului".
Pentru tema ce ne preocupă deosebit de importante sunt informaţiile legate
de răspândirea pădurilor, despre esenţele lemnoase, exploatare şi nu în ultimul rând.
despre meşteşugul lemnului.
În urbarii şi conscrierile urbariale de bunuri, în rapoartele oficiale, stocate
în arhivele nobiliare şi bisericeşti, vom întâlni destule informaţii legate de păduri,
mai cu seamă în documentele din secolul al XVIII-iea. Episcopia Romano-catolică
de Oradea şi Capitlul de pe lângă Episcopia romano-catolică de Oradea stăpâneau
cea mai mare parte a pădurilor din Bihor. Prima îşi întindea prioritatea asupra
Munţilor Bihorului. depresiunile Vaşcău lui, Beiuşului şi Beliului şi o bună parte din
dealurile şi câmpia din jurul Oradiei şi a comunei Tinca. Capitlul îşi întindea
proprietatea de la estul Oradiei până la limita răsăriteană a comitalului. Restul era
impărţit între câteva domenii nobiliare şi domeniul fiscal. Foarte puţine, dar existau
şi câteva păduri ce aparţineau composesoratelor, precum cele din Măgeşti, Vadu
Crişului, Gălăşeni, Dobricioneşti, Cacuciul Nou 7.
În secolul al X Vlll-lea, una din unităţile de măsură a pădurilor era ora, ceea
ce însemna timpul necesar unui om să înconjure pădurea pe jos. Avem cunoştinţă,
din documentele vremii că erau păduri mai mici sau mai mari de o oră. unele păduri
ajungând până la şase ore. În cazul pădurilor foarte mari se folosea ca unitate de
măsura ziua. Se consemnează, astfel, că în 1778, pădurea din Beliu putea fi
înconjurată într-o zi mare.
Alte unităţi de măsură erau pasul şi stânjenul. Spre exemplu, pădurea din
Nojorid avea, în I 778, o lungime şi o lăţime de şase sute de paşi.
Stânjenul, ca unitate de măsură, indica ce cantitate de lemn se putea tăia
într-un an, dintr-o anumită pădure.
Documentele secolului al XVIII-iea, şi anume Conscrierile domeniilor de
Oradea, Beiuş, Vaşcău şi Beliu, întocmite în 1778, oferă informaţii preţioase şi
amănunţite asupra pădurilor din localităţile celor patru domenii. Avt:111 o imagine
clară asupra întinderii pădurilor, a esenţelor lemnoase. dacă pădurile sunt tinere sau
bătrâne, ce alte esenţe de lemn cresc pe lângă esenţa dominantă. "În I 778, păduri
mari întinse în jurul Orăzii erau în satele Săldăbagiul de Munte, pădure de stejar şi
fag, în circuit de şase ore; Cetariu - pădure de stejar. în circuit de patru ore; Tăutelec
'· /hidem, p.lH,
' Ibidem. p.87
https://biblioteca-digitala.ro

48

Aurel

Uoşu

(4)

- pădure de stejar şi frasin, în circuit de şase ore; Mierlău - pădure de stejar, fag,
frasin, ulm etc., în circuit de o oră şi jumătate. În zona Vaşcăului, satele Vărzarii de
Jos, Leheceni, Poiana, Criştior, Ghighişeni, Băiţa erau păduri întinse de fag şi stejar.
Satele Tărcăiţa, Tărcaia, Finiş şi loaniş din districtul Beiuşului aveau păduri mari
de fag, stejar şi pin''. Erau denumite "'Pădurea principelui şi Dealul Mare" 8 • Printre
esenţele dominante întâlnim: ulmul, teiul, aninul, plopul, carpenul, arţarul, salcia,
salcâmul etc.
În urma unor tăieri iraţionale s-a ajuns ca uncie păduri să fie aproape distruse,
ca urmare. în unele păduri, s-au sistat tăierile. Alte exploatări au fost drastic controlate,
pentru a proteja pădurea, stabilindu-se exact câţi stânjeni se puteau tăia anual din
fiecare pădure pentru a nu fi distrusă.
Documentele din primele decenii ale secolului al XIX-iea prezintă o situaţie
mai clară a pădurilor, a esenţelor lemnoase existente şi a modalităţilor de tăiere. În
această perioadă au loc parcelările şi măsurătorile pădurilor. Se întocmesc de către
ingineri silvici şi topografi schiţe şi planuri. Exemplificarea cu descrierea pădurii
din Băiţa din anul 1818, relevă o pădure ce se întindea în Munţii Bihorului, cu văi
adânci, pante abrupte, cu teren calcaros şi stâncos. Lemnul care predomină este
fagul, mesteacănul, bradul şi molidul. Pădurea este împărţită în patruzeci de parcele,
la fiecare parcelă specificându-se suprafaţa în iugăre. Sunt amintite, apoi, esenţele
lemnoase, vârsta pădurii, felul în care au fost exploatate şi starea actuală 9.
După înfrângerea răscoalei lui Francisc Răkoczi al II-iea, la începutul
secolului al XVIII-iea, arc loc o revigorare economică a Transilvaniei. În comitalul
Bihor au loc reorganizări ale proprietăţilor. Forţa de muncă fiind restrânsă, nobilii
făceau anumite concesii în acordarea unor facilităţi. Astfel, prin conscrierea
domeniului capitular din 1722, când, cu suma de 4-60 de florini, cinci sate îşi
răscumpără pădurea. şi au dreptul la lemne de foc şi construcţie. Alţii, pentru dreptul
de-a folosi lemne din păduri, erau obligaţi să transporte lemn la Oradea de trei ori
pe an.
Din 1772, odată cu reglementarea urbarială, se introduc noi reguli în privinţa
exploatării pădurilor. Iobagii pot folosi ca lemn crengile căzute şi uscate şi, cu
îngăduinţa nobilului, în lipsa acestora, poate tăia şi lemn din pădure pentru construcţii,
fără a avea voie să doboare lemne cc produc ghindă şi fructe. Ca plată, iobagii erau
obligaţi să transporte lemne pc domeniul nobilului sau unde era nevoie.
Provizorii şi şpanii erau cei care, până la sfârşitul secolului al XVIII-iea,
administrau pădurea, iar lor Ic erau subordonaţi pădurarii şi paznicii pădurii.
"Ibidem, p.88
9
Ibidem, p.94-95
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Personalul silvic, recrutat dintre ţărani, avea obligaţia să păzească pădurile,
să prevină pagubele.
Dacă în secolele XVI-XVII, şi mai înainte, populaţia era redusă şi suprafaţa
împădurită era mare, în secolul al XVIII-iea, în unna masivelor defrişării pentru
terenuri arabile şi înfiinţarea de noi aşezări, suprafaţa împădurită scade simţitor iar
pădurile se degradează din cauza unor exploatări necontrolate. În unna acestor
constatări, nobilii sunt obligaţi să ia unele măsuri, unde este cazul, pentru
reglementarea pădurilor. Se pune problema exploatării raţionale a pădurilor, a
refacerii şi protecţiei lor.
Pădurea beneficiază de atenţia împăratului reformator IosiflJ. care în 1781,
a dat ordonanţa pentru îngrijirea şi folosinţa raţională a pădurilor din anul 1781 10 •

II.

Meşteşuguri

legate de prelucrarea lemnului
Evoluţia în timp a unei aşezări - apariţia unor uliţe- este generată de anumiţi
factori cum ar fi creşterea numărului locuitorilor prin sporul natural sau prin mutare,
formele de relief propice pentru organizarea unor gospodării sau schimbarea
configuraţiei lor. Cca mai importantă cauză în diversificarea texturii aşezării rămâne,
însă, nevoia unui legături între grupul social şi mediul înconjurător al aşezării care
este principala sursă de existenţă: loc de arat, păşune, pădure; cu alte cuvinte vatra
satului şi câmpul. De toate acestea au trebuit să ţină cont şi oficialităţile timpului
când în secolul al XVIII-iea a început acţiunea de ·'tragere la linie" a satelor din
nord-vestul Transilvaniei 11.
Ocupaţia de bază a românilor şi implicit a locuitorilor din satele bihorene
rămâne agricultura. Cum spunea Jacques Le Golf: Timpul medieval este mai întâi
un timp agricol. În această lume, în care pământul reprezintă esenţialul şi în care
aproape totalitatea societăţii trăieşte din el în bogăţie sau în sărăcie, prima referinţă
cronologică este o referinţă rurală 1 ~. "Aşadar, şi istoria Tării Crişurilor trebuie
cuprinsă în primul rând în istoria sursei primare de existenţă - agricultura" 11. A
doua ocupaţie de bază rămâne creşterea animalelor.
În unele zone ale Bihorului, cum este partea de sud-est, unde relieful nu a
pennis o dezvoltare intensivă a agriculturii şi un păstorit, care să asigure necesarul
C. C. Giurescu, Istoria României. voi. III. Bucureşti. 1964, p.127-128. 733
I. Godca. Biserici de lemn din România - nord-wst11I lransifraniei. Bucureşti. Ed. :vtcridianc.
1966, (în continuare: I. (iodea, Biserici .... p.17
12
Jacques Le Gott Civili:a/ia occidemu/ui medieval. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică. 1970. p.247
"Barbu Ştefănescu. Florica (ioina. Piese etnografice din zuna Bei11ş-lc1şcâ11. Muzeul Tării Crişuri lor,
Oradea, 1979. p.6
1
"

11
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de hrană. Datorită acestor realităţi precum şi a creşterii populaţiei, determină
specializarea unei bune părţi a locuitorilor în diferite meşteşuguri complementare" 14 •
În aceste zone cu pondere agricolă reduse, dar cu un bogat fond forestier, un
număr însemnat din populaţia rurală a devenit pricepuţi meşteri lemnari, lucrători la
pădure, dulgheri, rotari, văsari, tâmplari, spătari, etc" 15 •
Specializarea în prelucrarea lemnului în unele localităţi din Bihor, ştiind că
lemnul era materia primă de bază pentru locuitorii zonei, s-a dezvoltat datorită
condiţiilor social-economice din secolele XVIII-IX!. Această specializare a fost
posibilă şi datorită răspândirii pădurilor de la munte până la câmpie, fapt elocvent
pentru zona cercetată. Aici pădurea era din belşug în Câmpia Crişuri lor a Barcăului
şi Ierului, la fel în zonele de deal şi munte 16 •
Pe o suprafaţă geografică relativ mică, precum cea a Bihorului, au apărut
foarte multe sate specializate pe diferite meşteşuguri, în cele ce urmeaz.ă ne propunem
a insista doar asupra meşteşugurilor legate de prelucrarea lemnului:
lădărit: Budureasa, Hăşma~. Vârciorog, Preuteasa, Derşida, Nadiş,
Camna;
meşteri dubaşi: Archiş, Fânaţe, Budureasa, Bulz;
cărbunării: Bicaciu, Vărzarii de Sus, Cărbunari;
împletit de papură şi nuiele: Sălacea, Tarcea, Cherechiu, Otomani;
lemnărit: Acesta a constituit mult timp un meşteşug unic, prin care se
prelucrau diferite esenţe de lemn pentru anumite nevoi gospodăreşti şi
de uz persona I.
În timp lemnăritul s-a diversificat în specializări restrânse: bărdărit-Gurani;
dulgherit, văsărit, ciubărărit, dogărit sau butnărit, rotărit - Mierag, Topa de Jos şi de
Sus, Feneriş, Tărcă iţa; furcile de lemn, greblele, cozile utilizate pentru diferite unelte
- Burda, Cresuia, Beiuşele, Criştiorul de Sus;jugurile - Tărcăiţa şi Beiuşele; spătărit
- Valea Neagră de Jos; carele - Tărcă iţa; războaie de ţesut-Ceişoara şi Criştiorul de
Sus; laviţe şi scaune - Tărcăiţa şi Chişcău.
Tancred Bănăţeanu evidenţiază dezvoltarea satelor specializate şi datorită
modernizării economiei din secolele al XVlll-lea şi XIX-iea, impunându-se şi în
mediul rural, iar schimburile comerciale se amplifică.
"ibidem: I. Godea, Biserici ... , p. 18
N. Dunăre. Roilll satelor specializare in meşteşug11ri în dezvoltarea legăt11rilor dintre /ările
româneşti. în Ap11lum, voi. V I. Alba Julia, 1966, p.543
1
" Aurel Chiriac, Transportul şi desfacerea prodme/or meşterilor speciali:aţi în prelucrarea lemnului
din depresiunea Beiuş11/11i. în Crisia, XIV. Oradea. 1984. p.441
1
'
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"Pentru prelucrarea lemnului meşterul s-a folosit de unelte şi de instalaţii
tehnice. Printre cele mai vechi instalaţii tehnice de prelucrare a lemnului au fost
morile de ,Kânduri, numite şi fierăstraie sirnjoagăre. În comitatul Bihor cea mai
veche moară de scânduri menţionată documentar este din 1600, la Oradea. "Începând
cu secolul al X Vlll-lea sunt tot mai multe categorii de documente care ne vorbesc
despre construirea şi întreţinerea morilor, aprovizionarea, producţia şi valorificarea
materialelor( ... ). Morile de scânduri au un rol important în contextul vieţii socialeconomice de la apariţia lor şi până în vremurile moderne. Prin tăierea lemnelor
masive, în scânduri sau alte produse, au uşurat munca oamenilor şi le-au pus la
dispoziţie materialul de construcţie atât de necesar, mai ales într-o vreme când
majoritatea construcţiilor se făceau din lemn. Tot din materiale provenite de la mori
se confecţionau multe unelte, obiecte de uz casnic, agricol şi meşteşugăresc"' 17 .
Meşterul specializat apare în momentul când lucrează, pc lângă nevoile
proprii şi pentru nevoile comunităţii respective dar şi pentru altele.
O răspândire a meşterilor lemnari o putem avea din cercetarea lui Barsony
Istvan:
Tâmplari: Bale - 1, Diosig - I. Marghita - I, Săcuieni - l, Tileagd - I;
Dulgheri: Beiuş - I, Beliu - I, Brădet - 2, Briheni - 7, Budureasa - 2,
Câmpani - I, ferice - I, Gurani - 4, Ghighişcu - 2, Hinchiriş - 2, Câmp - I,
Călugăr - 2, Coieşti - 1, Mizeş - I, Siad - I, Sălişte I, Vaşcău - I, Săud - 2,
Otomani - 1, Sâniob - I, Săcuieni - 2, Cotiglet -1, Salonta - I, Tulea - 1;
Rotari: Cociuba - I, Betfia - 1. Meziad - 2. Sighiştel - 2, Şuncuiuş - I,
Cărand-1,Albiş-1, Marghita- I, Pocluşa-1, Sâniob-1, Săcuieni-2, Sălişte1, Tinca-1, Biharea-1, Tileagd-2 18 •
Diversificarea şi specializarea pe o anumită fază a prelucrării lemnului se
conturează mai ales în secolul al XIX-iea, când întâlnim meşteri specializaţi, dulgheri,
tâmplari, şindrilari, rotari, lădari, scărari,jugari, meşteri de unelte agricole, împletitori
de nuiele şi papură. În Meziad erau, spre exemplu. dulgheri specializaţi în construcţia
de case, din lemn pe care le montau şi vindeau în alte sate 19 •
17
Ana llca, Dornmente medievale despre morile de scânduri din Ţara Crişuri/or. în
Biharea. Oradea. 1977. p.142, 155
1
• Barsony Istvan, Bihar megye aci6z6 nepessege a XVIII. szâ:acihan (Taxele plâtite de populaţia
j11deţ11/ui Bihor i"n secolul al Xl'lll-lea), Debretin, în Magyar Torteneti Tanulmanyok (Studii Istorice
Maghiare). X V I. 1984, p.119- I 23
10
N. Dunăre. op. cit., p.545; Ioan Godea. Caructeristici ale c11/t11rii populare din Bihor. Bm:ureşti,
Ed. Sport-Turism, 1977, (în continuare: I. Godca. Caracteristici .... ) p.48: Barbu Ştefănescu
( coordonator) şi al\ii. Agrirnltură, meşteşug şi comerţ la loc11itorii zonei Beiuş11l11i în secolele XI "fi/XX. Oradea. Editura Umversită\ii din Oradea. 2001. (in continuare. Barbu Ştct"ănesi:u (wun.lumtlm)
şi alt ii. Agric11/t11ra ... ). p.161-168
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Din Munţii Apuseni, moţii coborau la târguri cu scânduri, ciubere, buţi.
dulgheri din Marghita, făceau acoperişuri de case, porţi şi fântâni, pe
drumurile cunoscute din vechime pc baza unor documente cunoscute în Evul mediu
sub numele de Passuale.
Alături de amploarea luată de meşteşugul prelucrării lemnului în secolele
XVIII-XIX, întâlnim o marc varietate de produse, datorată cererii dar şi marii
diversităţi a esenţelor lemnoase utilizate - gorun, fag, brad, salcâm, paltin, alun
etc.~ 0 •
Lemnarii trebuiau să cunoască toate tainele lemnului, de la anotimpul potrivit
tăierii până la esenţele lemnoase şi proprietăţile lor, care să corespundă cu necesităţile
obiectului creat. Gorunul, spre exemplu, lemn cu esenţă tare, se folosea la tălpile
casei şi pentru părţile componente ei. Gorunul era rezistent în timp, chiar dacă se
afla în pământ. Tot din gorun se făceau spiţele de roţi. Butucul roţii se făcea din
ulm, dar şi din.frasin. Tălpile săniilor se făceau din păr sau cer. Din jugastru se
executau jugurile pentru că era lemn uşor şi rezistent. Din frasin şi salcâm se
confecţionau zapii de la şireglă sau de la loitre. Bradul era folosit la scări, cozile de
sapă erau din fag, iar cele de secure din carpen.
Dulgheritul, bărdăşitul sau cioplitul, este un meşteşug vechi al unor
construcţii diverse şi al confecţionării de unelte ţărăneşti. Dulgherii erau simpli
ţărani, fără carte, care, cu unelte simple au ştiut să ridice case, biserici de lemn,
rezistente şi annonioase. Au ridicat anexe gospodăreşti, stâne, au confecţionat grinzi,
şindrile, precum şi unelte agricole şi obiecte de uz casnic. Practicat iniţial în familie,
pentru nevoile proprii, atelierul, era într-un şopron sau aer liber. Uneltele erau toporul
de cioplit, securea, firezul,jilău, mezdreaua etc.
Dulgherii, care lucrau în echipe, erau solicitaţi la ridicarea construcţiilor pe
domeniile feudalilor.
Din lemn de foioase, în special fag, confecţionau şi mobilier, numit mobilier
dulgheresc. Acestea erau cioplite cu securea şi cuţitoaia. Erau încheiate în "pană şi
uluc", cu cepuri şi cuie de lemn sau în coada rândunicii.
Meşterii

Lădăritul

Ţăranii din Budureasa, sat care în secolul al XVIII-iea devine unul din
centrele cunoscute în Transilvania în meşteşugul lădăritului, confecţionau lăzi de
zestre, lădoaie pentru făină, hambare etc~ 1•
20

A. Chiriac, op. cit .. p.441
Ioan Godea. Zona etnoKm./ică Beiuş,
1.ona ...• ). p.45
21

Bucureşti.

Ed. Sport-Turism, 1981 (în continuare: Ioan Godea,
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Acest meşteşug, în secolul al XIX-iea, se practica şi în Derşida, Preuteasa,
Borozel. Vârciorog, Serghiş, Nermiş, Camna, Nadăş, Călăţea.
Fagul, o esenţă tare, cu duritate mijlocie era folosit pentru confecţionarea
lăzilor. Se putea omamenta destul de uşor. Unde numărul lădarilor era mare, lemnul
se tăia fără a se ţine cont de anotimp. În mod normal lădarii îşi alegeau lemnul iama,
când era în repaus vegetal, iar seva era puţină în trunchiul copacului. Copacul trebuia
să aibă în jur de o sută de ani, să fie gros şi cu coaja netedă şi albă, să nu prezinte
noduri~~Meşterii din Budureasa folosind tehnica afumării, prin care o cantitate
importantă de umiditate se evapora şi din această cauză îşi permiteau să taie copacii
şi în alte anotimpuri.
Debitarea lemnului se făcea în scândură la dimensiunile cerute. Operaţiile
de tăiere şi confecţionare a lăzilor aveau loc în pădure. Meşterii din secolele XVIIIXIX, se mutau cu întreaga familie în pădure şi se reîntorceau în sat când terminau
comenzile de lăzi.
Când scândurile erau gata cioplite, se aşezau la uscat, la soare, cam 4-5
zile; alţii aşezau scândurile la afumat, pe ·'pălitoare". Prin afumare, se grăbea uscarea
lemnului dar se şi trata împotriva cariilor sau a altor microorganisme~ 3 • De asemenea,
stratul uniform de cărbune care se depunea, contribuia la conservarea lemnului.
Avea şi o contribuţie în ornamentare.
Şindrilitul

Meşteşug

care s-a dezvoltat şi a luat amploare când cererea de şindrilă,
draniţă sau şiţă, a crescut, cu deosebire în arhitectura orăşenească, şi era folosită la
acoperişul caselor, a bisericilor de lemn etc. În secolul al XVIII-iea, iobagii
meşteşugari din zona munteană, erau obligaţi să confecţioneze şindrilă pentru
construcţiile feudalilor.
Şindrila se confecţiona din lemn de brad, care era despicat cu securea şi
fasonat cu cuţitoaia sau mezdreaua. Pe latura groasă era scobit cu horjul în aşa fel
încât să se îmbine una cu cealaltă pentru a opri pătrunderea apei în pod" 4 •
Tâmplă ritul
Apare ca meşteşug specializat odată cu dezvoltarea arhitecturii. Uşile,
ferestrele şi mobilierul nu mai sunt confecţionate în tehnica dulgheritului, şi se
22

Ibidem
Barbu ~tcfăncscu (coordonator) şi alţii, Axric11lt11ra .... p. I J8
Maria Bocşe. Tradiţional şi contemporan in organi=area interior11/11i locuinţei bihorene. Zona văii
s11perioare a Criş11/11i /\"e,::ru. în Bihurea, XVI, Oradea. 191!6. p.170-171
2

'
11
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folosesc unelte speciale ca strungul, sfridele de diferite dimensiuni etc. Aceste unelte
erau folosite şi de rotari la confecţionarea şi repararea căruţelor şi trăsurilor, mijloace
de transport ce cunosc o evoluţie în secolul al XVIII-iea.
Butnăritul sau dogăritul era o specialitate a satelor moţeşti. Presupunea
confecţionarea vaselor de mare capacitate: butoaie, căzi, buţi, piue, traci, doniţe
etc. Lemnul folosit la doage era dudu I şi stejaru I. Doagele erau cioplite cu mezdreaua
pe scaunul de cuţitoit. Doagele lungi se ciopleau pe un scaun special cu o unealtă de
forma unei rindele cu gura cristurei întoarsă în sus. Pentru însemnarea fundurilor
butnarii foloseau compasul, pentru tăiat firezul; rindeaua pentru finisat. Produsele
lor erau solicitate pentru păstrarea fructelor, a vinului şi ţuicii.
Spătărit ul
Unii locuitori din Valea de Jos se ocupau cu făcutul spetelor de războF 5 •
Utilizarea spatelor era foarte importantă ţinând cont de faptul că
îmbrăcămintea se făcea în gospodărie. O parte din locuitorii din Valea Neagră de
Jos, Cusuiuş şi Rieni s-au specializat în confecţionarea lor:<>_ Lemnul se folosea
verde pentru că se prelucra mai uşor. Lemnul rămas se îngropa la umbră. Lemnul se
tăia în ''dupi" de I Ocm lungime. Confecţionarea dinţilor ocupa cel mai mult timp.
"După cioplirea lor. dinţii erau grupaţi în ''numărători'' de câte trei, zece numărători
formau o "păpuşă" sau "jirebie". Aceste "păpuşi" în număr de 12 se legau şi se
puneau la uscat pe sobă 27 .
Cei mai buni dinţi erau din lemn de corn. Erau tari şi elastici. Fiind o muncă
migăloasă şi nu necesita o specializare anume, dinţii erau confecţionate în cadrul
şezătorilor, iarna, de toţi membrii familiei, de vecini şi rude.
Dinţii erau fixaţi în fălcele din lemn de măcieş. Aceste nuiele erau crăpate
şi grupate pe "spete•·. Asamblarea cuprinde mai multe faze, ultima fiind finisarea:
tăierea cu cuţitul a capetelor de dinţi ieşiţi în afară, nivelarea suprafeţei de spată.
Pentru îndreptarea tuturor asperităţilor de pe dinţi se "răzuiau" cu "ciontul": 8 _
Rotăritul

Rotari existau şi la Budureasa şi la Tărcă iţa, Mierag sau Topa de Sus. Rotarii,
executau butucii pentru roţi şi toate celelalte componente ale carului: roata, osiile,
inima carului, furca carului, fălcelele, loitrele, pentru care meşterul trebuia să deţină
un atelier bine utilat, nelipsindu-i, în primul rând, strungul. Roţile se făceau din
'' Ioan (iodea. Zona .... p.44
''' B. ~telancscu (coordonator) ~i
27
ibidem. p.142
'" Ibidem, p.144

alţii,

.'1.xricultura .. , p.140
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diferite esenţe de lemn şi anume, butucul se executa din frasin sau păr sălbatic,
spiţele din stejar iar pentru obede ulmul. Mai executau sănii, pluguri de lemn. grape
etc. Tălpile de sanie se confecţiona din păr sălbatic. ruda de car din gorun. În Tărcă iţa
se făceau juguri, foarte frumos ornamentate~ 9 •
Scărăritul

Scara, ne fiind un obiect complicat s-a făcut în curtea fiecărui gospodar.
Treptat s-a desprins ca un meşteşug specializat, Cresuia fiind unul din satele
specializate în confecţionarea scărilor.
În contul robotului, ţăranii din secolul al XVIII-iea confecţionau şi scări' 0 •
Scările erau făcute din brad şi molid. Lemnul trebuia să fie tânăr, drept,
lung şi subţire, fiind foarte greu de procurat din cauza locurilor greu accesibile. Din
aceste trunchiuri se confecţionau perechi de ,,suii'', care, după uscare se fasonau cu
mezdreaua sau „cuţitoaia", după care se găureau la intervale egale. În ele erau fixaţi
fuşteii scării, confecţionaţi din esenţe mai tari. Se fasonau toate pe scaunul de
mezdrit 31 •
Văsăritul s-a dezvoltat ca meşteşug specializat în zonele cu păduri de
conifere din Munţii Apuseni. Se confecţionau vase mai mici de uz gospodăresc.
Meşterii rudari foloseau lemnul moale pentru a confecţiona linguri, căuce.
troace, fuse etc.
Dogăritul. Se confecţiona şi vase unităţi de măsură, foarte importante în
schimburile comerciale. Putem exemplifica cu vasele de lemn confecţionate în Gurani
de pe unna cărora meşterii câştigau bani. Sau cei din Cociuba Mică şi Pietroasa
unde iobagii vând vasele de lemn şi şindrilăn.
Cărbunăritul s-a dezvoltat pe lângă centrele de prelucrare a fierului, mai
cu seamă în zona Beiuşului.
În funcţie de meşteşugurile practicate, de aria de desfacere a produselor, la
contribuţia dezvoltării relaţiilor cu alte aşezări din diferite zone etnografice, putem
numi sate cu meşteşuguri de interes:

l'J
'

0

Ibidem. p.140
Ibidem. p.145

'' Barbu Ştclănescu. Câtern aspecte ale practiccirii ··.H·circirit11/11i ·· la ( 'res11ia. în Biharea, XIX-XX.
Oradea. 1994. p. 79-80: B.
tradi/ionale - spătărit

~tcfăncscu.

şi olării

A. Chiriac. FI. Goi na. FI. Costin. Lom/ 111eşteş11g11rilor
în via/a satului I alea !VeaRrci de .Jos. în Biha rea ( extras din Crisia),

XV, I 988. p.480-488
n Virgil Maxim şi Gheorghe Mudura, l'âlori/icciri etnoj!ra{ice din/cmd11rile arhivistice. în Hiharea,

Oradea, 1974. p.60-61
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-local
-zonal
- interzonal
- naţional.

III. Lemnul În viata omului
Lemnul a fost folosit într-o perioadă lungă de timp şi datorită diferitelor
esenţe lemnoase existente, a prelucrării destul de uşoare, a destinaţiei lui începând
de la prelucrarea şi cultivarea pământului, la păstorit, în gospodărie - prin obiectele
de uz casnic şi diferite unelte.
Lemnul a fost folosit şi la confecţionarea mobilierului, în domeniul
construcţiilor, la confecţionarea instalaţiilor ţărăneşti.
Uneltele folosite erau barda, securea, fierăstrăul, briceagul, cuţitul, compasul,
horjul, scoaba etc.

I. Arhitectura tradiţională
Materia primă
Având o privire de ansamblu asupra materialelor şi tehnicilor de construcţii
din Transilvania vom observa trei inele: în centrul ţării, Podişul Transilvaniei este
dominat de construcţii din nuiele împletite. Pc inelul zonei muntoase, carpatice,
vom întâlni construcţii din bârne. Inelul exterior din zona de câmpie predomina
construcţia din pământ.
Bihorul îşi etalează de asemenea relieful, începând cu Munţii Codru Moma,
Pădurea Craiului şi Plopişului, dealurile piemontane terminându-se cu o largă
deschidere spre vest cu Câmpia Crişuri lor, tot acest ansamblu geografic semănând
cu un amfiteatru.
Tinând cont de relief putem să susţinem că lemnul este pentru arhitectura
tradiţională materia de bază folosită în construcţie. "Materia primă - elementu I
principal care a permis, pornind de la spaţiu geografic bine conturat, cristalizarea
unei experienţe constructive. şi, ca atare, a unor modele definitorii diverselor
teritori i" 1:s.
Documentele atestă că "în Bihor, până spre sfărşitul secolului al XVIII-iea,
casele de lemn cuprindeau aproximativ 70% din suprafaţa teritoriului actual al
judeţului, restul de 30% formându-l grupa caselor din chirpici ori pământ bătut
( ... ). Sub aspect geografic în partea de răsărit a zonei, predominantă a fost arhitectura
"A. Chiriac, Arlritect11ra tradiţionalei din Bihor. Jlateria primă, în Biharea, Oradea, 1981. p.63
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lemnului, pe când în partea de vest în multe sate, până în urmă cu 4-5 decenii
predominau casele din pământ bătut şi chirpici"J 4 _
Preferinţa pentru lemn îşi are explicaţia în răspândirea lui în întreaga zonă
a Bihorului.
"Alături de lemn, construcţiile din lumea satelor s-au ridicat şi din alte
materiale, diversificarea datorându-se atât unor soluţii de ordin tehnic,
corespunzătoare, acestea din urmă contribuind la surprinderea unei unităţi în varietate,
proprii arhitecturii ţărăneşti româneşti apreciată din acest punct de vedere, ca una
din cele mai interesante din Europa şi chiar pe plan mondial" 15 .
Dacă folosirea lemnului ca materie primă în construcţii este un lucru obişnuit
în zonele de deal şi munte ale Bihorului, lemnul din pădurile de câmpie a constituit
şi aici, în mare măsură materia primă la construcţii de locuinţe, până când, acesta a
fost înlocuit treptat de pământ şi cărămidă. Construcţiile de lemn erau des întâlnite
în secolele XVI-XVIII în satele româneşti din Câmpia Tisei, podurile de stejar fiind
răspândite 'in această zonă •
Modelul tradiţional din zonele vechi româneşti ale Bihorului s-a simţit şi în
zona de câmpie. Diferenţele au început să apară în secolul al XVIII-iea, atât în
planul caselor, a materiei prime folosite, dar şi a influenţei arhitecturii baroce
orăşeneşti, dând naştere la "barocul rustic" specific acelei epoci. În Câmpia Crişuri lor
erau răspândite în secolul al XVIII-iea casele semi-îngropate din potici - lemn
despicat în două şi aşezat pe verticală.
În unna defrişărilor masive care au avut loc până în secolul al XV!II-lea,
regimul habsburgic impune măsuri drastice în ceea ce priveşte pădurea. Se interzic
tăierile necontrolate a pădurilor şi limitarea folosirii lemnului în construcţii. În
regiunile montane, unde lemnul era la îndemână, arhitectura lemnului a rămas
predominantă. Limitarea lemnului ca materie primă în construcţii s-a datorat şi
tragerii la linie a satelor, în secolul al XVIII-iea de către habsburgi. "Pentru ca să se
păstreze pădurile în viitor nu i se va admite nimănui să-şi ridice case din arbori
tăiaţi sau din paiantă bătută cu pământ ori îngrăditură de nuiele'' 17 •
În cazuri rare, când se obţinea o aprobare pentru lemn de construcţie, acesta
trebuia transportat din locuri greu accesibile. De obicei Capitlul " ... răspundea printro cerere care stipula că ( ... ) pereţii caselor să fie construiţi din cărămidă nearsă,
10

'" I. Godca, Caracteri.1·1ici .... p.60
"Puul Petrescu. Arl1itec11u·u ... , p.54
3
'' P. li. Stahl. Casa ţârcinească la români. în seco/11/ al XJX-lea. Aspecte unitare. caracteristici
unitare, în A1111ar11/ M11ze11/11i Etnografic al Transilvaniei. pe "nii I 959-1961. Cluj. 1963. p.129-130
" I. <,udca. Biserici .... p.61
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lemnele din casele demolate să fie întrebuinţate pentru casele noi, aprobându-se din
pădurile domeniale numai lemne pentru acoperiş dar şi acesta nu din arbori glandiferi
(ce dau ghindă saujir), adică stejar şi fag";M_
Specia cea mai întâlnită este gorunul, având o structură unifonnă şi
rezistentă 39 • Gorunul a fost folosit la talpa casei şi la pereţi în combinaţie cu fagul,
bradul, carpenul, plopul, cireşul etc. Îl vom întâlni în construcţiile din Criştiorul de
Sus, Valea de Jos şi de Sus, Giuleşti, Hinchiriş. Budureasa, Ceişoara, Topa de Sus,
Chioag etc.
În satele Remeţi, Ponoare, Ferice, Chişcău etc., vom întâlni construcţii unde
s-a folosit fagul, amestecat cu gorun, brad etc.
Talpa casei a fost construită întotdeauna din lemn de esenţă tare şi rezistent
la factori climatici ca fagul şi gorunul.
Din lemnul avut la îndemână se făceau cursurauă, jugurile şi pereţii.
Căpriorii erau din lemn de brad, uşor şi moale. Se mai folosea şi
lemnul de fag, gorun şi carpenul. Cuiele se făceau din lemn de tisă, foarte rezistent,
şi, mai rar din altă esenţă lemnoasă avută la îndemână.
În locurile unde, prin defrişare, gorunul a dispărut (ex. dealurile din jurul
Vârciorogului), a fost utilizat plopul, combinat cu carpenul, mesteacănul, cerul etc.
"Pentru Câmpia Crişurilor, lemnul de carpen, cer, frasin, ulm, stejar, gorun'' 40 a
constituit, până la începutul secolului al XIX-iea principala materie primă în
construcţii.

Caracteristice pentru arhitectura tradiţională de lemn din România, ca şi
bârne orizontale, sunt şi construcţiile din nuiele." ... tdmil:a nuielelor
se întâlneşte mai mult în zonele deluroase, ale văilor largi şi ale bazinelor, deci în
regiunile nu aşa de apropiate de zona muntoasă şi împădurită, unde tufişul de nuiele
se găseşte mai uşor decât lemnul masiv al caselor din bârne 41 •
Înainte de a fi defrişate în favoarea terenurilor arabile, pădurile de stejar şi
alte foioase, dominau Câmpia de Vest. Unnele codrilor se văd şi azi sub fonna unor
pâlcuri de stejari, fagi, frasini sau ulmi, întrerupând întinderea unifonnă a terenurilor
agricole. Vechea „Silvanie" asigura pentru satele româneşti din zonă un mediu
favorabil traiului 4 ~.
construcţiile din

'"ibidem, p.61
39
P. N. Suciu, St11di11I lemn11l11i şi al materialelor auxiliare. Bucureşti. Ed. Didactică şi Pedagogică.
1969, p.25
0
•
P. Petrescu. op. cit.. p.54
41
R. Vuia, Sat11I românesc din Banal şi Transilvania. în Studii etnografice şifolclor. li. Bucureşti,
Ed. Minerva. 1980. p.89
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Având darul unei ambiante naturale propice, ţăranul român a ştiut să aleagă
lemnul şi momentul prielnic tăierii acestuia. Toamna şi iama era momentul optim
pentru tăiere, când lemnul era în repaus vegetal şi era mai rezistent la atacul
dăunătorilor. Tăiat, lemnul era adăpostit în gospodăria ţăranului şi lăsat la uscat
până spre vară.
Meşterul popular îşi alegea şi pregătea lemnul pentru construcţii într-o strânsă
legătură cu ciclul cosmic al astrelor, cunoscut din vechime. Luna, bunăoară, a ocupat
un segment important în conştiinţa ţăranului român, nu numai spiritual dar şi legat
de ciclurile vegetale 43 •
şi

2. Gospodăria tradiţională. Tipologia caselor în secolele XVIII-XIX.
Tehnici de construcţie
Paul Petrescu sublinia în Arhitectura ţărănească de lemn din România, că
dintre cele două semnificative tipuri de tehnică a construcţiilor în lemn folosite în
Europa, cea a cununi lor de bârne orizontale - BLOCBA U, şi ca a unui schelet de
lemn umplut cu diverse materiale - FACHWERK. prima este dominantă în România.
Se înscrie în arhitectura nord-europeană, din Scandinavia. Bazinul Mării Baltice,
zonele împădurite ale Rusiei, străbate Europa de la Marea Neagră la Atlantic, Carpaţii,
Alpii, Pirineii.
FACHWERK-ul domină Europa Centrală şi Occidentală, urcând spre Scoţia,
Danemarca şi sudul Suediei, Germania şi Franţa.
După unele informaţii de arhivă din secolul al X Vlll-lea, casa din Bihor era
bine determinată. Pe fondul tradiţional se fac simţite elementele arhitectonice
europene. Astfel întâlnim "barocul rustic"' într-o bună parte a construcţiilor din
Bihorul secolului al XVIII-iea, începutul secolului al XIX-lea 4 ·1•

Casa
a. case din cununi de bârne orizontale
b. case cu şoşi (paiantă)
c. case cu pereţi din nuiele
d. case cu pereţi de stinghii
e. case cu pereţi din pământ bătut
f. case din chirpici
g. case de zid
.i ibidem. p.152
"A. Chiriac, op. cit., p.72

" Ibidem, p.69
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Primul tip de casă -din cununi de bârne orizontale-este întâlnit şi răspândit
în zona montană. Bârnele orizontale ale cununi lor suprapuse se prindeau la colţuri
în sistemul cheotorilor rotunde, la bârnele nefasonate şi cheotori drepte la bârnele
cioplite în patru feţe. Acestea erau tăiate pe linia peretelui.
Casele construite în tehnica nuielelor împletite le întâlnim pe suprafeţe întinse
în ţara noastră, inclusiv în ţara Crişuri lor.
Această tehnică, a nuielelor împletite pe un schelet de "furci'" înfipte în
pământ, este străveche, dovedită de săpăturile arheologice. era folosită în epoca
neolitică, având din acest punct de vedere o importanţă istorică deosebită.
Furcile sunt stâlpi groşi din stejar, gorun, cer, lemne de esenţă tare, care
susţineau pereţii casei. Între stâlpi se prindeaujurdele, nişte grinzi printre care se
împleteau nuielele de diferite esenţe lemnoase numite lese, care formau pereţii
propnu-z1ş1.

Tehnica construcţiei în potici se realiza prin aşezarea pe verticală a unor
lemne crăpate în fâşii subţiri şi late din gorun, cer, frasin şi împletite în pereţii casei.
Împletitura pereţilor, în ambele tehnici, era muruită, măldărită, lipită pe
dinăuntru şi afară cu mai multe straturi de lut amestecat cu pleavă sau paie zdrobite
mărunt, şi apoi văruiţi.
Talpa casei era aşezată pe pietre mari, câte una la fiecare colţ a casei, pentru
ca lemnul tălpii să nu fie în contact direct cu solul ca să nu putrezească. Aceasta era
prima fază în construcţia locuinţei. Talpa sau stupuaia era din bârne lungi şi groase,
cioplite în patru feţe şi aşezate de la un capăt la celălalt al casei, dintr-o bucată. Pe
tălpi se ridica construcţia din bârne rotunde sau cioplite, până la înălţimea dorită a
pereţilor. Capetele bârnelor se încheiau în cheotori "româneşti" sau "nemţeşti" ori
în cheotori crestate complicat.
Casa construită în tehnica şoşilor era cea mai răspândită. Bârnele scurte se
îmbinau în sistemul "limbă şi uluc·• în stâlpii verticali numiţi şoşi. Şoşii erau bârne
lungi, ciopliţi în patru muchii, cu şanţuri săpate în ei. Se fixau la colţurile casei:
între ei, la distanţe se clădeau bârne nefasonate, sau lemne crăpate din gorun sau
cer, în lungime de 1,50-2 m puse orizontal, până sus la cununa casei. Aceste bârne
erau fixate de şoşi cu "căţei" formând astfel pereţii casei, la colţurile casei se fixau
contraşoşii pentru a întări construcţia. Pereţii se lipeau cu amestec de lut cu pleavă,
adică ciamur.
Răspândirea acestui tip de casă s-a datorat defrişărilor masive de păduri din
secolul al XVlll-lea.
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Oamenii au folosit şi bârne mai scurte obţinute din crăci, un sistem mai
economicos folosindu-se astfel şi esenţe de lemn mai moi ca plopul, teiul, salcâmul.
salcia etc.
Casa tradiţională ţărănească din Bihor avea trei încăperi: tinda, casa şi
cămara. Târnaţul sau '"sub părete" cum i se mai spune în unele locuri, este orientat
spre sud şi era locul unde era depozitat hambarul. Stâlpii târnaţului se numeau săgeţi.
Anexele gospodăreşti
Sura - avea în general, dimensiunile casei. Materialele şi tehnicile de
construcţie erau identice cu ale casei.
Poiata, era combinată cu şura, fiind o construcţie masivă şi cu funcţii
multiple. Într-o parte se afla o încăpere ce adăpostea animalele mici sau păsările;
într-o altă încăpere se păstrau uneltele agricole. În podul construcţiei se păstra fânul.
Acoperişul şurilor era foarte înalt pentru a opri pătrunderea apei pluviale şi pentru a
putea adăposti o cât mai mare cantitate de fân.
Sunt des întâlnite şurile cu pereţii din împletituri de nuiele. Între parii fixaţi
în pământ - furci - se împleteau crengi şi nuiele. Nu erau tăiate la colţuri şi se
împleteau în continuarea peretelui următor, obţinându-se un plan oval. Învelitorile
erau din paie, rareori folosindu-se şindrila. În zonele montane paiele erau amestecate
cu cetină de brad şi ferigă.
Şura poliK<mală, era legată de ocupaţia de hază a locuitorilor şi anume
agricultura. În încăperea opusă poiatei, vara şi toamna se îmblăteau spicele de grâu.
Acest tip de şură a apărut datorită folosirii în construcţie şi a bârnelor scurte, în lipsa
celor lungi. Acoperişul era în patru ape.
Porţile şi gardurile Împrejmuitoare
În timp, dintr-un element secundar, poarta s-a transformat într-un element
de arhitectură principal, în înfrumuseţarea gospodăriei.
Poarta tradiţională avea doi sau trei stâlpi masivi de 3-4 m înălţime din
lemn. Întâlnim poarta simetrică cu doi stâlpi sau poarta cu trei stâlpi ce cuprinde o
poartă mică şi o poartă mare. Deasupra porţii se fixa un acoperiş în două ape cu
învelitoare de şindrilă.
Tehnica decorării. Ornamente
"Elementele decorative ale caselor din secolele XVIII-XIX demonstrează
preocupări artistice mai reţinute.
În ornamentarea caselor, decorul în lemn a fost cel mai vechi; frontonul din
leasă de mesteacăn, împletită în tehnici diferite şi subliniată cu fire din nuiele de
salcie roşiatică. însemnând o primă dar reuşită realizare artistică" 45 •
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Cele mai des folosite erau următoarele categorii de decoruri: crestăturile,
traforajul şi ciopliturile.
Ciopliturile obţinuţi prin fasonarea lemnului cu barda şi securea, constituie
prima formă de împodobire a lemnului. Un prim element decorativ obţinut prin
cioplire sunt "aripile" de la colţurile casei, o prelungire a bârnelor din partea de sus
a peretelui. Aceste prelungiri de sub streaşini au şi funcţie constructivă, şi anume
sprijinirea fruntarului prispei şi a cosoroabelor, obţinându-se o lărgire apreciabilă a
streaşinii. Astfel se protejează prispa casei.
Aceste prelungiri ale bârnelor numite "aripi" formează trei variante:
- capetele bârnelor fonnează o scară de unghiuri drepte;
-capetele bârnelor sunt retezate oblic, dând naştere unei linii oblice continue;
- capetele bârnelor fonnează o serie de arcuri de cerc concave.
Tot prin ciopliri sunt ornamentaţi şi stâlpii de la târnaţ, numiţi "săgeţi".
Aceşti stâlpi erau confecţionaţi din lemn de stejar, fag sau pin. Aveau formă zveltă,
îngustaţi către capete, semănând cu un fus alungit sau se compuneau dintr-o
succesiune de romburi prismatice. Contrafişele care fixau stâlpii de cununa
acoperişului, erau prinse între ele cu cuie de lemn, care dădeau un plus de estetic
construcţiei.

Traforajul sau "tăiatul formelor cu firizul", era tehnica prin care se decora
friza de sub streaşină, scândurile târnaţului şi coama acoperişului.
Crestciturile, printr-o repartizare sobră şi nu într-o abundenţă obositoare,
obţin un maxim de efect estetic.
Prin eliminarea unei cantităţi de lemn, pornind de la suprafaţa lemnului în
raport cu înălţimea şi adâncimea reliefului, se obţine un relit:f pronunţat. Acest
procedeu se foloseşte la stâlpii de porţi şi monumente.
Un alt procedeu de decorare se foloseşte la grinzile din interior prin crestarea
în adâncime a lemnului ce porneşte de la suprafaţa lui. Rezultă un decor regulat şi
mărunt.

Tâieturile - se realizau din bucăţi de lemn subţiri care împodobesc doar
"ciocârlanii'" şi pălimarul caselor.
Ornamentarea lemnului, materialele folosite, motivele decorative, felul în
care a fost decorat, este o tradiţie în arhitectura populară. Elementele decorative
specifice, statornicite de veacuri sunt: motivul solar, figura umană, pomul vieţii,
cercul, rombul, dintele de lup, bradul, funia şi altele. Unele se leagă de lumea casnică
altele reflectă schematic plantele şi animalele. După varietatea lor, putem vorbi de

„ Maria Bocşe. op. cit.. p.414
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elemente decorative geometrice şi naturaliste, ultimele fiind: fitofonne, zoomorfe,
antropomorfe etc. Cel mai des uzitate sunt elementele geometrice precum: cercul,
dintele de lup, funia, soarele, crucea, rombul .
Cercul apare ca figură simplă sau concentrică. Iniţial a simbolizat soarele.
Soarele, este cel mai reprezentativ şi des întâlnit. Este un motiv universal, întâlnit în
toate civilizaţiile, pornind din India, Orientul Mijlociu, Egipt, Europa şi până în
America de Sud şi Centrală; era un semn al binelui.
Crucea este întâlnit la casele vechi, fiind reprezentativă în ornamentica zonei
ca şi în întreaga Transilvanie, ca un semn distinct al etnicităţii româneşti. Ea apare
şi singură, dar şi alături de brad sau semnul solar.
Dintele de lup este un motiv cc apare într-o formă triunghiulară şi este
dispus pe mai multe rânduri pe marginea unei linii de bază. Efectul artistic este
obţinut prin repetarea elementului. Apare combinat cu frânghia pe care o încadrează
de o parte şi de alta. ÎI mai întâlnim alături de elementul solar.
3. Bisericile de lemn

Pentru bisericile de lemn din nord-vestul Transilvaniei şi implicit pentru zona
Bihorului, secolul al XVIII-iea a fost punctul culminant din punct de vedere al
construcţiei, proporţiilor şi decoraţiei lor. În aceast secol satele bihorene în marca
lor majoritate erau sub stăpânirea Episcopiei Romano-Catolice de Oradea sau a
Capitlului de pe lângă acea episcopie. În 1781, domeniul de Beiuş va trece în
stăpânirea Episcopiei greco-catolice.
După înfrângerea otomană din 1692, habsburgii preiau puterea şi la începutul
secolului al X V Iii-lea îşi consolidează puterea în vestul Transilvaniei. Tot acum,
catolicismul încearcă să se impună spiritual şi material.
Satele din Bihor aveau construite biserici de lemn şi înainte de 1781.
În satele din Bihor, şi nu numai, se fac simţite numeroase cereri de renovare
şi construire de biserici, aprobate cu obligaţia, din partea sătenilor, la diferite munci
şi taxe. Această perioadă a însemnat pentru arhitectura populară în lemn apogeul
artei populare româneşti.
Fiind în stăpânirea Episcopiei Romano-Catolice şi a Capitlului, satele din
Bihor nu aveau ctitorii de seamă ci biserici de lemn, mici ca dimensiuni, dar adevărate
bijuterii arhitectonice dovedind existenţa şi puterea de secole pe aceste meleaguri
în a construi frumos şi trainic.
Tehnici de construcţie
În secolul al XVIII-iea. odată cu dezvoltarea meşteşugului în prelucrarea
fierului, au loc preocupări pennanentc pentru fabricarea mangalului. Cu bocseritul
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se ocupau atât locuitorii din zona Vaşcăului, cât şi cei de la câmpie, din zona Marghitei
şi Sălardului. Pădurile de la câmpie au fost defrişate ca urmare a necesităţii de
mangal dar şi datorită extinderii terenurilor arabile.
Ridicarea unor biserici de zid la era interzisă românilor. Oficialităţile
imperiale nu puteau admite ridicarea unor construcţii trainice atâta vreme cât nici
biserica ortodoxă nu era privită cu înţelegere.
Biserica catolică la rândul ci, nu era de acord cu construcţiile de zid, pentru
că toată atenţia ei era îndreptată împotriva "schismaticei'' Bisericii româneşti. De
asemenea, mai ştiau că pe timp de război o biserică de lemn lua repede foc, sau
putea fi înlăturată foarte uşor. Şi totuşi românii, n-au încetat să-şi ridice lăcaşe de
cult, mai ales din lemn.
Cum se construiau aceste biserici?
Prima fază a construcţiei era schiţarea de către dulgher a planului direct pc
pământ. Săpa, apoi, cu hârleţul sau sapa un şanţ nu foarte adânc, care se umplea cu
bolovani. Aceştia erau legaţi între ei cu un fel de mortar numit ciamur. Peste această
fundaţie se aşeza talpa bisericii. În funcţie de ce lemn dispuneau se stabilea tipul de
construcţie. Dacă bârnele erau groase şi lungi se folosea sistemul cununilor de bârne
orizontale, prinse în cheotori, sau se folosea sistemul paiantei, dacă bârnele erau
scurte şi esenţa lemnului mai slabă.
Măiestria şi ingeniozitatea meşterului dulgher consta în ridicarea turnului,
care depăşea uneori 20 m înălţime. Turnul este direct proporţional cu corpul bisericii.
El a apărut ca o necesitate, treptat trecând de la funcţional la decorativ. Erau amintite
în secolele al XVII-iea şi XVlll-lea nişte construcţii modeste lângă biserici, numite
"companule'' sau "svonitc". care adăposteau clopotele sau toaca.
Turnurile erau în partea de vest a bisericii, deasupra tindei. Ridicarea turnului
începea prin plasarea a două grinzi paralele la o distanţă de 1,5-2 m una de cealaltă,
care se intersectau la mijlocul tindei cu două grinzi transversale. Apoi se înălţau
cele patru grinzi verticale ale colţurilor, înalte până la streaşina coifului. Bârnele
verticale erau consolidate prin bârne orizontale şi oblice. Rolul de contrafişe era
preluat de nişte bârne lungi ce porneau din capătul de sus al verticalelor şi se fixau
în grinzile orizontale. Din grinzile şarpantei porneau bârnele oblice cc constituiau
scheletul săgeţii turnului. Când scheletul turnului era terminat se trecea la acoperirea
lui cu şindrilă, de jos în sus.
În interiorul bisericii punctul de maximă atenţie o constituia iconostasul,
nu înainte de a te închina în faţa unui portal jos, situat pe latura de vest.
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Ornamentica
În zona Bihorului nu vom întâlni pereţi ridicaţi din bârne rotunde prinse în
cheotoare românească. Bârnele bisericilor de lemn sunt întotdeauna cioplite cu barda,
în patru muchii. În cazul bisericilor în paiantă bârnele sunt tăiate pe lung în jumătate.
Bârnele masive ale pereţilor se îmbină la colţuri în:
cheotoare în unghi obtuz sau coadă de rândunică;
cheotoare dreaptă;
cheotoare cu mai multe crestături;
cheotoare în cârlig, care se întâlneşte mai cu seamă la absidele
semicirculare sau la bisericile cu încăperi poligonale.
Portalurile au diferite forme. Măiestria artistică a formelor şi motivelor
decorative, atestă sensibilitatea profesională a meşterului. rigurozitatea şi eleganţa
simetriei bilaterale a compoziţiei ornamentale.
Meşterii populari au adoptat mai multe tipuri de portal, cum ar fi:
cadru rectangular;
în arc bombat;
în arc eliptic;
cu arc în plin cintru;
cu arc supraînălţat;
cu arc în acoladă.
Câmpul ornamental este dominat de brâul reliefat sau.funia răsucită, singură
sau dublă, răsucită. Acest element apare singur sau, de multe ori, în combinaţie cu
zig-zagul, rombul, soarele, dintele de lup. Frânghia înconjoară construcţia ca un
brâu. "Ne gândim la motivul atât de des întâlnit al meandrului sau la acela al liniei
şerpuitoare, care aminteşte( ... ) curgerea continuă a vieţii spre moarte şi a morţii
spre viaţă" • La români acest element decorativ înseamnă unirea familiei, perpetuarea
acesteia.
Soarele, element cosmic foarte des întâlnit în lume este prezent în
ornamentică prin cerc, rozetă sau vârtej.
Se întâlnesc, de asemenea, o mulţime de alte motive, cc personalizează creaţia fiecărui
meşter popular, cum ar fi: stelele, motivele treflate, romburi şi pătrate, flori, vrejuri,
floarea de crin, "bisericuţa" etc. Elementele decorative tradiţionale, dispoziţia lor,
au rămas statornice în arhitectura populară românească. Meşterul popular nu copiază
natura ci o interpretează propriei sale înţelegeri asupra frumosului.
46
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"În transcrierea realităţii, poporul a dovedit o mare putere de abstractizare şi
sinteti;,are. Unele din imaginile întâlnite în natură şi anume acelea care au impresionat
puternic imaginaţia omului. şi care influenţează direct viaţa sa - soare, lumină, om,
copac, animal - au fost transformate în cadrul unui lung proces de stilizare în semne
ce au fost adoptate ca simboluri" 47 •
Uşile Împărăteşti sunt compuse din două părţi, fără stâlp la mijloc. Fiecare
uşă este cioplită din lemn (de brad, plop, tei sau molid, adică esenţă moale, uşor de
ornamentat) semănând cu cele văzute de meşteri la bisericile de zid de la oraş.
Ornamentele nu de puţine ori erau de inspiraţie barocă. Întâlnim vrejul şi voluta, cc
închid între ele un oval în care va fi pictată Bunave.'itirea.
Fere.'itrele erau mici, simple şi dreptunghiulare. Cu vremea ele s-au mărit,
cu geamuri şi zăbrele în cruce.
Acoperişul bisericilor de lemn păstra forma tradiţională a caselor, în patru
ape. Forma lui se modifică odată cu planul bisericii.
7i,rnul adăpostea clopotul sau toaca, semne de comunicare vitale pentru
locuitorii satelor. Plasarea turnului pe latura vestică a bisericii este de influenţă
apuseană. J. Strzygowski pune originea în legătură cu turnului bisericilor turnul de
apărare. Meşterii populari puteau transpune aceste turnuri, văzute prin Europa sau
în Ţările Române.
Ca element decorativ, în interioru I bisericilor de lemn din Bihor nu va apărea
sculptura figurativă. Ea era socotită păgână. Meşterul popular îşi exercită măiestria
artistică prin combinaţii de figuri geometrice. Apar astfel. câmpuri decorate cu ro7..ete
înscrise în cercuri, brâuri reliefate, semicercuri sau triunghiuri. Apar casete octogonale
sau cercuri care întrerup din loc în loc continuitatea frânghiei din naos. Peretele
aflat deoparte şi alta a intrării în naos, dinspre tinda femeilor, construit din bârne
orizontale masive, are nişte "străvăz.ături"48 -deschideri ca nişte geamuri, care permit
femeilor să urmărească slujba.
În bisericile de lemn nu vom întâlni mobilier identic cu cel din casele
ţărăneşti, doar câteva elemente comune, cum ar fi lada de zestre, în care se păstrau
veşmintele preoţeşti. Mesele de altar nu au forma şi modele asemănătoare cu cele
din locuinţele ţărăneşti. Rămâne însă caracterul popular al mobilierului.
Bisericile ortodoxe de lemn nu erau prevăzute cu scaune precum cele
catolice. Existau strane pe lângă pereţi folosite în anumite momente ale slujbei de
către bătrâni.

"P. Petrescu, op. cit., p.29
'" Tancred Bănăteanu. Arta populară hucovineanâ. Suceava. 1975. p. 93
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4. Mobilierul
Interiorul bihorean a evoluat, în timp, odată cu arhitectura şi planul locuinţelor.
Organizarea armonioasă şi echilibrată a interiorului are "aceleaşi condiţii de
dezvoltare istorică, un mod de trai similar. aceeaşi concepţie de viaţă şi gândire
datorită unităţii etnice"49 •
Indiferent de planul locuinţei, interiorul bihorean este organizat practic şi
funcţional. Viaţa familiei se desfăşura în jurul vetrei, sursă de lumină şi căldură,
unde se prepara hrana.
Tinda era o încăpere rece, de trecere. dotată cu mobilier simplu - laviţă.
ladă, cuier şi podişor de vase.
Camera de locuit era spaţiul în care se desfăşura activitatea familiei; era şi
loc de odihnă. Încăperea era judicios împărţită în sectoare funcţionale şi estetice.
Întâlnim partea destinată activităţilor cotidiene în care vom întâlni podişorul, coltarul,
cuierul. Pe peretele lateral, spre uliţă, se afla patul, iar deasupra lui ruda de culme cu
ştcrgure. Lângă pat este aşezată lada de zestre. Lângă fereastră, laviţele erau dispuse
în unghi drept, mai târziu acestea fiind înlocuite cu lădoaie. "Mobilierul este, şi el,
în măsură să ne vorbească despre "tăcuta lume ţărănească" - Jacques Le Goff -,
despre acest segment intim de viaţă rurală, de viaţă familială, derulată în spaţiul
"privat" al casei. Piesele de mobilier nu reprezintă numai funcţionalităţi distincte ci
şi o anume spiritualitate, o anumită concepţie despre organizarea spaţiului casei
care trece cu mult deasupra materialului, o anumită concepţie despre bine şi frumos,
despre viaţă şi moartc" 50 •
Spaţiul interior, personalizat cu masa, laviţele, paturile. colţarul, podişorul,
ruda, creează, împreună cu aceste piese de mobilier simplu dar cu încărcătură
spirituală şi estetică deosebită, un loc de linişte şi confort, necesar existenţei umane.
Indiferent că este la munte, deal sau câmpie, ţăranul român a beneficiat de
lemnul pădurilor, cu nenumăratele esenţe lemnoase, materie primă fără de care nuşi poate concepe existenţa. Lemnul, i-a dărnit locuinţă, acareturi. unelte, mobilier şi
obiecte de uz casnic etc.
Bihorul, dăruit cu o variată formă geografică, a beneficiat de păduri întinse,
de la munte şi până la câmpie. Păduri, în special de foioase. cu lemn de esenţă tare
ca stejarul, fagul, frasinul. carpenul, esenţe moi, ca bradul, pinul, salcia, salcâmul,
nucul. cireşul, părul era folosit la confecţionarea mobilierului.
,., lhidem

'" Rartiu
p.6

Ştetănescu.

Mobilierul

ţârănesc

din

Crişana.

Oradea. Ritilioteca revistei ·Tamilia'". 1997.
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Primele piese de mobilier. până târziu, la sfărşitul secolului al XIX-iea, sau confecţionat în tehnică dulgherească, tehnică la îndemâna oricărui sătean şi îl
putem întâlni în toate casele locuite de români.
Acest meşteşug specializat pe confecţionarea mobilierului, şi nu numai, a
luat o amploare deosebită în satele montane şi de deal, unde, din cauza condiţiilor
de reliefnu s-a putut practica o agricultură intensivă şi un păstorit, din care muntenii
să-şi poată întreţine familiile. În aceste condiţii sătenii îşi căutau de lucru în zonele
de câmpie sau îşi procurau cele necesare hranei prin schimb de mărfuri. Iar, mărfurile
de schimb erau, pe lângă altele şi produsele din lemn: lăzi de zestre, ciubere, obiecte
de uz casnic, scânduri. grinzi etc. Aceste sate meşteşugăreşti, apărute din nevoi
economice, au cunoscut un avânt deosebit în zona Beiuşului, Valea Crişului Repede,
în Munţii Zărandului, şi-au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea culturii
populare bihorene.
În marea lor majoritate ţăranii aveau în gospodăria lor unelte necesare
confecţionării mobilierului. Cu un inventar tehnic minim, ei şi-au confecţionat în
întregime în propriile gospodării scaunele, mesele, paturile, podişoarele şi blidarele,
şi au transmis, din generaţie în generaţie atât meşteşugul lemnului cât şi uneltele.
Unele piese de mobilier, în special lăzile de zestre, care necesita o tehnică
mai sofisticată, cu pretenţii estetice şi exprimări artistice deosebite, se lucrau în
ateliere specializate şi de meşteri cu faimă din satul respectiv.
Esenţele folosite în Bihor, la confecţionarea mobilierului au fost şi cele tari
(stejar, fag, frasin, nuc, salcâmul) şi cele moi (bradul, salcia, paltinul sau alunul).
Din esenţele tari se confecţionau părţile de rezistenţă a mobilierului, iar din cel
moale părţile din mobilier care nu necesita o mare rezistenţă, dar, care se puteau
prelucra şi ornamenta mai uşor.
Fagul a fost folosit pentru că era foarte răspândit în zonă şi pentru unele
calităţi pe care le are în prelucrare, şi anume este elastic, cu duritate potrivită, este
durabil, are culoarea uniformă şi rezistă la dăunători, în special la carii.
Gorunul ern şi el frecvent folosit, mai ales la părţile mai dure ale mobilierului,
care cerea o rezistenţă mai mare, cum ar fi picioarele de laviţă şi scaune, la lăzile de
zestre etc.
Nucul, o esenţă nobilă din cauza esteticii pe care o are, frecvent mai ales în
partea de sud a Bihorului, era folosit la confecţionarea tăbliilor de masă, a scaunelor,
în special a spătarelor, unde aplicarea decorului se exploata la maxim.
Tot datorită frumuseţii şi eleganţei se folosea şi cireşul.
Unele tăblii de scaune se făceau din lemn de măr şi păr, esenţe care erau
rezistente la crăpare, datorită fibrelor lor sinuoase.
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întrebuinţat mai des pe Valea Ierului, se folosea ca element de
la mobilierul împletit.
Bradul- lemn de esenţă moale, a constituit materia de bază pentrn mobilierul
tâmplărese, cu precădere în satele ungureşti, care foloseau mobilierul pictat.
Din cauza greutăţii uşoare, paltinul şi salcia erau folosite în special la
mobilierul suspendat.
Alunul având tulpina dreaptă era folosit pentru picioare la scaune sau ca
nuiele de legătură la spatele de laviţă sau a blidarelor.
Tehnicile de confecţionare a mobilierului
Tehnica dulgherească sau tehnica de tâmplărie erau cele două tehnici folosite
în gospodăria ţărănească sau în satele specializate, tehnici strâns legate şi de esenţele
lemnoase folosite.
Din tehnica dulgherească face parte tăierea, despicarea, cioplirea, fasonarea,
afumarea, scobirea, găurirea, îmbinarea şi crestarea.
Punctul de pornire era tăierea copacului cu securea sau firezul, după care,
trunchiul era tăiat la dimensiunile dorite.
Urmează operaţia obligatorie în confecţionarea mobilierului şi anume
cioplirea cu securea sau cuţitul.
Fasonarea consta în uniformizarea suprafeţelor cioplite, punându-se în
valoare textura şi culoarea lemnului. Această operaţie se făcea cu mezdreaua, pe
scaunul de mezdrit. Acest procedeu este folosit în cazul lăzilor de zestre şi a meselor
şi poate lipsi la unele piese cum ar fi blidarele, scaunele etc.
La lăzile de zestre, în special, se folosea afumarea scândurilor, care dă o
rezistentă mai mare la carii. Unele unelte de lemn se uscau deasupra hăburii în pod.
Lădarii din Budureasa afumau scândurile de fag pe "'pălitoare'". Efectul artistic era
deosebit prin contrastul dintre fondul roşiatic şi albul ornamentelor.
Pentru a obţine locaşurile de îmbinare din tăblia în care se îmbină spătarele
scaunelor sau laviţelor, se folosea scobirea cu dalta. Tot prin acest procedeu
complementar se obţineau locaşurile în care îmbină părţile laterale ale lăzilor, sau
locaşurile de îmbinare ale stinghiilor care formeAză scheletele podişoarelor sau
blidarelor. Prin găurire se obţineau locaşurile pentru picioarele scaunelor sau
laviţelor, pentru îmbinarea în cuie de lemn sau pentru obţinerea găurilor ornamentale.
Strunjirea- se folosea la rotunjirea tăbliei scaunului cu spătar. Se folosea
strungul de rotar.
La lăzile de zestre, în special, se folosea crestarea pe muchie cu horjul de
şindrilit. Prin "horjire", muchia inferioară, mai lată, care unnează să se îmbine, este
prevăzută cu un şănţuleţ în care întră partea subţiată a scândurii unnătoare.

Salcâmul,

rezistenţă
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fmbinarea În cui de lemn este frecvent folosite la toate formele de mobilier.
Îmbinarea în coadă de rândunică este în schimb mai rar folosită în cadrul mobilierului.
Mobilierul tâmplărese este executat din lemn de brad, la confecţionarea
căruia se folosesc unele procedee din tehnica dulgherească, dar, acum, se foloseşte
din cc în ce mai des strungul cu care se obţin fonne şi mărimi diferite. Acum se
foloseşte rindeaua la fasonarea scândurilor, obţinându-se suprafeţe mult mai fine,
scobirea se face cu dalta, iar găurirea cu sfredelul. Îmbinările se fac şi în coadă de
rândunică, dar este înlocuită cu îmbinarea tâmplărească, adică prin întrepătrunderea
părţilor componente, încheierile fiind consolidate şi cu cuie metalice.
Din multitudinea de piese de mobilier, ne vom opri asupra acelora care au
excelat prin fonnă şi măiestrie artistică.
Scaunul este confecţionat frecvent din esenţă tare cum ar fi stejarul, fagul,
gorunul, frasinul, salcâmul şi mai rar din esenţe moi. Culoarea natura lemnului este
cea dominantă. "Scaunul este prin excelenţă o mobilă legată de scopuri utilitare" 51 ,
precum împletitu! torsul, prepararea hranei. sau operaţii legate de agricultură sau
păstorit, care s-a pe1fecţionat odată cu trecerea timpului. Utilizarea lui se leagă
obligatoriu de activităţik sedentare.
Având o predispoziţie spre perfecţionare a tehnicilor, a uneltelor, a
ornamenticii, meşterii căutau crearea unor fonne cât mai plăcute pentru mobilierul
conceput.
Dulgherilor şi tâmplarilor se datorează ridicarea bisericilor şi caselor, dar
"şi mobila din ac-este biserici sau din casele feudalilor, se datorează tot meşterilor
lemnari sau Lâmplarilor"52 •
Gospodăria ţăranului era locul unde s-au lucrat majoritatea scaunelor, pentru
nevoile proprii. Dar, observăm cu precădere pe spătarele lor, influenţa
mobilierului orăşenesc. Putem împărţi scaunele, după spătar, în două categorii:
scaune antropomorfe;
scaune cu spătar în volute baroce.
Acest tip de scaun a fost răspândit în secolul al XVJII-lea, când satul
românesc intra în contact frecvent cu oraşul, astfel motivele baroce, cu precădere au
fost astfel răspândite pe scară largă. Aceste motive au fost prelucrate şi adaptate la
gustul fiecărui meşter popular, scaunul fiind unul din piesele de mobilier care a
preluat cel mai mult influenţa barocului.
" G. Stoica. M. Văgân. Arta populară în Câmpia ,H11nteniei, Bucureşti. 1969, p.24
" Şt. Pascu, Meşteşugurile în Transilrnnia până în secolul al XVI-iea. Bucureşti. Ed. Academiei
R.P.R., 1954, p.31
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Scaunul nu avea un loc stabil, el fiind mutat acolo unde era nevoie de el,
lângă vatră, lângă uşă, în grajd, la tors etc. La şezătoare fiecare fată sau femeie se
ducea cu propriul scaun. Acesta era şi unul din motivele pentru care gospodarii se
întreceau în decorarea spătarului, pentru că fiecare vroia să aibă scaunul cel mai
frumos şi comod. Găurile din spătar erau făcute pentru a fi mai uşor de transportat.
Scaunele tâmplăreşti erau produse de tâmplari specializaţi care se foloseau
de unelte perfecţionate. Ei creau forme complicate cu contur traforat, îmbinările
erau ingenioase. Ornamentele erau de inspiraţie orăşenească. Din această categoric
făceau parte scaunele cu spătar şi fără braţe. Scaunele care aveau şi braţe mobilau
interiorul bisericilor de lemn.
O altă piesă importantă în desfăşurarea vieţii cotidiene era ma.w. După formă
distingem masa simplă şi masa dulap. Masa cu ladă sau "cu sanie", mai frecventă
în Moldova şi Muscel, o întâlnim şi în Bihor.
Masa simplă arc o ramă de lemn sprijinită pe patru picioare, iar deasupra o
tăblie, dreptunghiulară sau pătrată. Era ornamentată în partea inferioară a picioarelor.
Masa dulap - arc aceeaşi construcţie doar că rama se dublează, formând un
spaţiu folosit pentru păstrarea pâinii sau a unor obiecte de uz casnic. Ca formă mai
putem aminti masa dreptunghiulară înaltă şi joasă şi rotundă.
Lariţa sau banca, era o scândură la care se aplicau picioare şi spetează. Era
folosită şi la dormit. Erau dintre cele mai vechi piese de mobilier ţărănesc tradiţional.
Prin secolul al XIX-iea laviţa este prevăzută cu ladă dedesubt.
Patul- mobila pentru dormit, aşezat de-a lungul peretelui din spate, constituia
colţul cu maximă importanţă decorativă a camerei, el fiind acoperit cu textile şi
perini frumos ţesute sau cusute şi împodobite cu motive decorative viu colorate.
Deasupra patului era ruda cu şterguri. Cu timpul şi acest tip de mobilier s-a modificat,
a evoluat ca formă. S-a înălţat tot mai mult de la pământ. Mai târziu apare o formă
de pat cu baldachin sau "pat cu capre··. Este întâlnit multă vreme în satele mai
bogate.
Blidarele şi podişoarele aveau rostul de a păstra vasele. Tot acelaşi scop îl
aveau şi colţarele. Erau confecţionate din lemn de fag.
Pentru confecţionarea lăzilor de zestre, a hambarelor şi a lădoaielor meşterii
alegeau în primul rând lemnul din pădure, care. după tăiere cu firezul se debita în
lungimi de l,5-2 m. Aceste bucăţi erau crăpate cu securea în "cruce''. Fiecare
"scloafă". patru la număr, era tăiată în lungime cu fierăstrăul. Scândurile obţinute
erau cioplite cu barda şi fasonate cu mezdreaua. Urma, apoi, croirea în bucăţile
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componente ale lăzii respective. Se horjeau pe latura mai groasă o scândură care se
îmbina cu partea îngustă a următoarei scânduri. Scândurile se uscau şi afumau 53 •
În interiorul ţărănesc lada "nu se găsea în situaţia de a fi utilizată numai
parţial sau la răstimpuri" 54 • Ea apare ca o necesitate, în ea păstrându-se hainele
familiei.
"Lăzile din Ţara Crişurilor ne îngăduie o clasificare pe mai multe
considerente: După forma capacului: lăzi cu capac plat; lăzi cu capacul circular sau
ascuţit; lăzi având capacul în coamă ( două ape). După căpătâi: cu latura superioară
dreaptă şi cu un capăt mai lat şi cu altul mai îngust; cu latura superioară dreaptă;
ambele capete de aceeaşi grosime şi latura de jos uşor rotunjită; cu latura superioară
rotunjită, capetele egale şi latura de jos uşor ro tunj ită"' 55 •
După funcţionalitate putem întâlni hambare, lăzi pentru acte, lăzi pentru
podoabe, lăzi pentru odoare bisericeşti, lăzi de zestre, lăzi cu spătar sau "lădoaie".
Văsarul, îl întâlnim lângă uşă şi pe el se aşeza canta de lut cu apă.
Pe lângă mobilier în orice gospodărie întâlnim obiectele de uz casnic cum
ar fi lingurile, sărăriţele, blidele, crucile etc. Nu lipsesc uneltele agricole de lemn:
plugul de lemn, grapa, tăvălugul, tileaga, confecţionate în întregime din lemn, fără
cercuri metalice pe roţi.
Ciobanii îşi confecţionau singuri cele necesare din lemn: bâtele de păstori,
"surcelele" pentru măsurat laptele, cântarele ciobăneşti, căucele de lemn, dovedesc
spiritul inventiv. gustul pentru frumos al ciobanilor. Găleţile, cupele de muls,
bărbânţile erau din lemn de cireş, păr, prun, uşor de prelucrat şi încrustat. Tiparele
de caş sau păpuşarele erau rotunde sau dreptunghiulare şi decorate cu figuri
geometrice.
Furcile de tors, făcute din lemn de alun, folosite la şezători la torsul lânii,
erau decorate pe toată suprafaţa. Contrastul între brunul-roşcat al lemnului afumat
cu albul motivului geometric scobit era de un rafinament aparte.
Crucile de cimitir, care păstrau amintirea celor morţi, crucile de eroi şi
cenotafele, aşezate pe pereţii exteriori ai bisericilor de lemn, erau din lemn, de mici
dimensiuni; troiţele de la marginea satelor, erau făcute de meşteri lemnari sau
dulgherii mai pricepuţi din sat. Motivele predominante care ornamentau aceste cruci
era pomul vieţii, Soarele, Luna, alăturate unor mici iconiţe zugrăvite. Cele două

" Tancred Bănătcanu, op. cit., p.218
,., Idem. Arta pop11/arci în 11ord11/ Transilmniei,
"Ibidem, p.116

Bucureşti.

I 968, p.218
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motive - Soarele şi Luna - antropomorfizate, ne întăreşte în plus viziunea cosmică
a meşterului popular, viziune ce o întâlnim numai la civilizaţii de tip agrarian.

Ornamentica
ţăranul român, împodobeşte obiectele de ]emn într-o perfectă armonic cu
destinaţia lor. Această legătură organică între latura estetică şi cea practică-trăsătură
generale a artei noastre populare - se oglindeşte în faptul că anumite genuri şi
categorii de obiecte sunt mai bogat ornamentate, în decorul lor predominând anumite
motive, precum şi prin faptul că suprafeţele decorate (câmpuri ornamentale) sunt
condiţionate de funcţia obiectului respectiv.
Bogata gamă a motivelor şi compoziţiilor decorative, ca şi varietatea
efectelor plastice obţinute î11 prclu1.:rarea lemnului sunt rezultatul aplicării separate
sau în combinaţie a diferitelor tehnici decorative: cioplirea, sculptura, crestarea,
scrijelirea, traforajul, pirogravarea etc." 50 •
Tehnica ornamentelor depinde şi de esenţa lemnoasă folosită, depinde de
fonna şi dimensiunile piesei, de destinaţia ei. "Păstrând culoarea şi calitatea lui
naturală, lemnul constituie unul din cele mai decorative materiale prin însăşi structura
lui. Meşterii români recurg de aceea foarte puţin la acoperirea cu straturi de lacuri
sau vopsele, evitând de asemenea şi prelucrarea la strung'' 57 •
Ca tehnică de ornamentare întâlnim, mai des, crestarea cu cuţitul sau cu
horjul. Cu cuţitul se conturează anumite linii, iar cercurile se trasează cu compasul.
Prin traforare se conturează şi decorează spătarele la scaune. Prin sculptură sau
cioplire se modelează mânerele leagănelor, picioarele de masă sau laviţe etc. La
conturarea unor forme se foloseşte, mai rar, incizia. I'iroKravarea apare în decorarea
spătarelor de scaune. Strunjirea reutilizează pentru a modela unele volume circu lare.
Pictarea se foloseşte în decorarea mobilierului maghiar şi slovac.
Motivele ornamentale care apar pe mobilierul dulgheresc, executat din lemn
de esenţă tare, sunt dominate de elementele geometrice. Motivul liniei, linia dreaptă.
sinuoasă, dreptunghiul, rombul, dintele de lup sau dinţii de fierăstrău, apar pe scaune,
laviţe, blidare şi podişoare. Motivele geometrice circulare ca cercul, semicercul,
arcul de cerc, rozeta, vârtejul, care la origini au fost semne solare, apar în special pe
lăzile de zestre. Pe unele spătare de scaun apare Soarele ca motiv central, sub formă
de vârtej sau prin rozeta cu cinci sau şase petale. Gama de elemente decorative cum
" ...

''· Boris Zdcn:iuc, Cicorgcta Stoica. Crestă111ri in lemn in arta populară românescă. Bucureşti. Ed.
Meridiane. 1967. p.6
7
' P. Petrescu. C. Irimic. Meşteşuguri artistice in Rumânia. Bucure~ti. Ed. Meridiane. 196 7. p.14
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ar fi liniile în zig-zag, semicercurile, potcoava, crucea, liniile paralele, întregesc
ansamblul decorativ al scaunelor de lemn din Bihor.
Motivelefitomorfe, puternic stilizate apar sub forma bradului sau a pomului
vieţii. Pe mobilierul pictat maghiar şi slovac apare laleaua, trandafirul, crizantema
etc.
Scaunele cu spătare antropomorfe sunt socotite ca fiind cele mai frumoase
piese din creaţia populară a genului. Silueta omului este reprezentată într-o stilizare
de un mare rafinament artistic, "aproape întotdeauna este reprodus simbolul sau
ideea de om şi nu imaginea unui anumit om. Iar acest simbol este cel mai adesea
construit din linii şi puncte ce transformă imaginea realistă într-un semn făcând
parte dintr-un cod al reprezentărilor schematice proprii unei anume mentalităţi" 58 •
În forma şi decorarea mobilierului ţărănesc îşi face simţită, în secolul al
XVIII-iea, prezenţa motivelor baroce, din mediul orăşenesc. Aceste motive păstrând
în satele româneşti prin legăturile directe pe care le au ţăranii cu orăşenii, în cadrul
schimburilor economice dar şi culturale, prin publicaţiile secolului al XIX-iea, care
pătrund şi în casele ţăranilor, a desenelor care răspândeau noile modele.
Decorul lăzilor de zestre, prin crestături cu motive geometrice, apar liniile
drepte sau întretăiate alături de motivul solar sub diferite forme. La lada de zestre se
ornamentează capacul, faţa lăzii, lateralele şi picioarele. Partea frontală fiind cca
mai decorată.
"Remarcabilă în arta lemnului la români este şi adecvarea ornamentului la
fiecare categorie de obiecte şi faptul că fiecare obiect îndeplinind o anumită funcţie
beneficiază de însemne ale împodobirii, fără ca asemenea elaborări de ordin estetic
să jeneze însăşi funcţionalitatea obiectelor" 59 •

'" P. Petrescu, Motive decorative celehre. ( ·ontribuţii la studiul ornamenticii româneşti, Bucureşti,
Ed. Meridiane, 1971, p.69
,., C,. Stoica, N. Ungureanu. Crea/ia populară in lemn la români. Catalog de expozilie, Oficiul de
Expozilii. Bucureşti, 1974. p.7
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METIERS RURAUX DE L'USINAGE DU BOIS
RESUME

L' ouvrage ci-present essaie de mettre en evidence Ies metiers concemant
l'usinage du bois. II a trois chapitres :
I. La forţt et le habitat humain ;
2. Metiers concernant l'usinage du bois.
L'occupation de base Jt::s Roumains ct implicitcmcnt des habitants des
villages du district de Bihor rcste l'agriculture et l'elevage du betail.
Dans quelques zones ayant une importance agricole reduite, par exemple la
zone de sud-est de Bihor, mais avec un potentiel forestier riche, un nombre important
de la population rurale est devcnu des artisans capables: charpentiers, charrons,
menuisiers etc.
Le troisicme chapitre traite le bois, la vie de l'homme sous !'aspect de
l'architecture traditionnelle : le menage traditionncl, Ies eglises en bois, Ies techniques
de la construction, de la decoration et celles de la confection du mobilier.
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