ECOURI
Sisteme tradiţionale ale construirii
învelitorii - ateliere de lucru din Muzeul „ASTRA” Sibiu, 2019

I

nstitutul Național al Patrimoniului, având ca partener Complexul Național Muzeal „ASTRA”, a organizat în perioada 3-5 decembrie
2019, la Sibiu, ateliere de meșteșuguri ale construirii tradiționale în cadrul Programului Protejarea patrimoniului cultural imaterial, ce
conţine Proiectul Repertoriul meşterilor şi practicilor tradiţionale ale arhitecturii. La atelierele organizate în Muzeul în aer liber al civilizației
tradiționale ASTRA din Dumbrava Sibiului au participat meșteri, muzeografi, restauratori, conservatori, arhitecți, etnologi și studenți la
arhitectură și istoria artei, care au făcut demersuri pentru salvarea și reactivarea meșteșugurilor învelirii caselor, anexelor gospodărești și a
instalațiilor tradiționale cu paie, șiță/șindrilă și stuf.
Scopul atelierelor constă în asigurarea transmiterii cunoștințelor și perpetuarea practicilor referitoare la aceste meșteșuguri, într-un
cadru formal și informal. Relaționarea unor domenii și zone de acțiune diverse este necesară pentru a putea readuce în actualitate sfera
tradiției cu un impact deosebit asupra societății contemporane în ansamblul ei. Astfel, atelierele de lucru sunt parte constitutivă a proiectului
Institutului Național al Patrimoniului, Repertoriul meșterilor și practicilor tradiționale ale arhitecturii, ce își asumă printre obiective recuperarea,
reactivarea și promovarea meșteșugurilor construirii tradiționale, înțelese ca parte integrantă a fenomenului arhitecturii vernaculare și ca
precondiție a conservării și restaurării
acestei arhitecturi.
Grație directorului general al
Complexului Național Muzeal „ASTRA”
Sibiu, dr. Ciprian Ștefan, echipa de
cercetare a Institutului Național al
Patrimoniului - alcătuită din conf.
dr. arh. Ștefan Bâlici (manager INP
și coordonatorul proiectului), dr.
Corina Mihăescu (cercetător ştiinţific
I, coordonator PICT), Mirela Mihăilă
(șef Oficiu Evidenţă PICT) și Anamaria
Stănescu (consilier PICT) - a investigat
metodele de realizare a învelitorilor,
Alexandra Cioară, studentă la Facultatea de Arhitectură
Colac din paie de secară umede răsucite împletit
și Urbanism din Cluj-Napoca și voluntar INP, realizează materialele de lucru şi uneltele folosite
de Iov Tolomeiu în fața gospodăriei-atelier de
schița gospodăriei de vărar, Dragu-Brad, Hunedoara din de meșterii tradiționali. Au fost analizate
spătari, Râșculița, județul Hunedoara
din perspectivă etnologică și s-au
Complexul Național Muzeal „ASTRA”
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repertoriat cunoștințele și practicile unor meșteșugari din județele Hunedoara, Maramureș
şi Sibiu: Traian Ștefan, Sorin Dan Duma, Ion Trinu, Mihai Dragomir, Stan Severin, Ioan Ciprian
Avram, Ioan Topăran etc.
Pentru formarea unei concepții tehnice și pentru cultivarea intuiției constructive prin
contact direct cu materialele și metodele de punere în operă, caracteristice patrimoniului
construit tradițional în condiții profesionale de lucru, echipei de cercetare a Institutului
Național al Patrimoniului i s-au alăturat studenții voluntari ai Facultății de Arhitectură din Sibiu specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură, sub coordonarea conf. dr. arh. Liviu Gligor.

Învelirea casei cu paie călcate - gospodăria-atelier de spătari, Râșculița, județul Hunedoara din Complexul
Național Muzeal „ASTRA”
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Atelierele de lucru legate de sistemele
tradiționale de construire a învelitorii
le-au oferit prilejul să experimenteze
metoda observării nemijlocite, care
este indispensabilă corelării gândirii
arhitecturale cu principiile de lucru ale
meșterilor populari și aflării unor soluții
particulare, cu specificitate locală de
proiectare și execuție. În demersurile
de protejare a patrimoniului cultural
imaterial, echipa Institutului Național
al Patrimoniului a fost secondată de
voluntarele:
Adelina-Maria
Caragață
(Constanţa), Alexandra Cioară (Abrud, jud.
Alba), Ioana Cristina Ilie (Râmnicu Vâlcea,
jud. Vâlcea), Laura Jimbu (Mangalia, jud.
Constanţa), Cătălina Maria Popa (Alţâna,
jud. Sibiu) şi Mădălina Dana Varga (Supuru
de Sus, jud. Satu Mare).
Astfel,
echipa
de
cercetare
pluridisciplinară a observat direct și a
documentat, pe baza interviurilor din
cadrul atelierelor, tipologia cerealelor,
metodele de însămânțare și recoltare
ale acestora, principiile confecționării şi
utilizării snopilor de paie şi șiței, metodele
și tehnicile montării de învelitori din
paie călcate şi din snopi de paie, precum
şi a celor din șiță și stuf. Studentele la
arhitectură, istoria artei și arte plastice au
realizat relevee şi schițe ale locuințelor,
anexelor gospodărești şi instalațiilor
tradiționale aflate în Muzeul „ASTRA”.
Vizitele documentare au fost mediate
mulțumită domnului director Lucian
Robu, domnului muzeograf Cosmin Ignat,
domnului restaurator în piatră și lemn Iov
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Pentru a ilustra parte din rezultatele
demonstrațiilor de lucru ale meșterilor
constructori de învelitori colaboratori ai
Muzeului „ASTRA”, am să dau drept exemplu
interviul obținut de la meșterul Sorin
Duma în urma completării fișei de meștertip necesară introducerii acestuia în baza
de date online Repertoriul meșterilor și
practicilor tradiționale, în categoria meserii,
meșteșuguri și practici asociate arhitecturii
tradiționale.
Sorin Duma construiește acoperișuri
pentru locuințe, anexe gospodărești, ateliere
meșteșugărești și instalații tehnice tradiționale, prin intermediul tehnicii de realizare
a învelitorilor din paie călcate sau scărmănate2. Respectă integral tiparul tradițional

Sorin Duma din Blăjeni, județul Hunedoara, practică meșteșugul învelirii caselor cu paie călcate

Tolomeiu, doamnei inginer Camelia Galatîr și doamnei director al Centrului „ASTRA” pentru
Patrimoniu, conf. univ. dr. Geanina Ionescu.
Construcțiile anexe ale gospodăriei, atelierele meșteșugărești și instalațiile tehnice
populare conservă trăsături străvechi de arhitectură, în comparație cu cele ale locuințelor
construite tradițional. Din acest motiv, în bibliografia de specialitate, materialului și
tehnicilor de construcție a acoperișurilor anexelor li s-a rezervat un număr sporit de
informații în comparație cu al locuințelor. Astfel, printre materialele folosite la construcția
învelitorilor se numără paiele, stuful, trestia, papura, cocenii, șindrila, șița, dranița etc. elemente identificate și analizate comparativ la nivel sincronic și diacronic în cadrul
atelierelor1.
Harta materialelor de construcție pentru învelitori și Harta tehnicilor de construcție ale învelitorilor din paie
și stuf realizate de Monica Budiș în Atlasul Etnografic Român, vol. I: Habitatul, Coord. Ion Ghinoiu, Institutul
1
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Laura Jimbu, studentă la Facultatea de Arhitectură
și Urbanism din București și voluntar INP
completează fișa de meșter a lui Ioan Pascu în
Complexul Național Muzeal „ASTRA”
de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Editura
Academiei Române, București, 2003.
2
Inf. Sorin Duma, meșter din satul Blăjeni, judeţul Hune-
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specific patrimoniului construit din Munții
Apuseni în privința tipurilor de paie, perioadelor de cultură și de recoltare a secarei și
alacului, a standardelor de calitate a acestora
etc. Meșterul este originar din Blăjeni, județul Hunedoara. A învățat meserie de la tatăl
său, Gană Duma, meșter rotar și dulgher. Pe
lângă învelirea caselor cu paie de secară călcate cu piciorul, Sorin Duma se mai ocupă, la
nevoie, cu dulgheritul și zidăria. Face parte
din echipa de lucru a vechiului și bunului colaborator al Muzeului Civilizației Tradiționale
ASTRA, meșterul Traian Stanciu, originar tot
din Blăjeni3.
În contextul conservării și restaurării
învelitorilor caselor nelocuite din Muzeul
„ASTRA”, meșterul hunedorean folosește
paie de cultură și recoltare specifice zonei
de unde gospodăria este originară. Materia
primă este plantată, recoltată și utilizată
în spiritul și în litera legilor nescrise ale
meșteșugurilor tradiționale, datorită eforului
echipei de muzeografi de a iniția culturi
de cereale (alac, secară etc.)4, pe lângă
achiziționarea acestora.
Repararea și reconstituirea clădirilor de
patrimoniu arhitectural construit tradițional
în cauză sunt efectuate în raport cu principiul
prototipului. Pentru gospodăria-atelier de
spătari din Râșculița, pentru gospodăriaatelier de dogari-rotari din Obârșa și pentru
gospodăria de vărar din Dragu-Brad din
Hunedoara, meșterul Ștefan Duma și colegii
săi folosesc paie de secară din zona Munților
Apuseni. De asemenea, meșterii cunosc
tehnica învelirii caselor în snopi de paie (jipi),
doara, Complexul Muzeal Național „ASTRA”, Sibiu, 2019.
3
Inf. Sorin Duma, meșter din satul Blăjeni, judeţul Hunedoara, Complexul Muzeal Național „ASTRA”, Sibiu, 2019.
4
Inf. Lucian Robu, director Muzeul în aer liber, Complexul Național Muzeal „ASTRA”, Sibiu, 2019.

însă acesta este subiectul unei alte expuneri.
Cerealele sunt recoltate toamna când
se vădește spicul în pârg, deoarece atunci sunt
proaspete, foarte tari, groase, lucioase, lungi
și, implicit, rezistente la uzură în timp și la
infiltrarea apei5. Un aspect foarte important
constă în plivirea recoltei, în măsura în care
este posibil, deoarece ierbicidele afectează
pelicula de ceară naturală a paielor6. După
secerat, snopii de paie sunt ridicați în claie,
stând astfel la uscat aproximativ o lună. Pe
timp de iarnă, cerealele sunt îmblătite în
șură. Separarea boabelor se face cu îmblăciul
prin loviri manuale succesive ori sunt călcate
în picioare7, deoarece în acest mod, spre
deosebire de mașina de treierat, boabele
de secară sunt folosite într-o formă optimă
pentru hrană și pentru însămânțare agricolă.
De asemenea, eliminarea boabelor din spice
e imperios necesară deoarece prezența lor pe
acoperiș nu ar face decât să atragă dăunători
naturali (păsări, rozătoare etc.).
Primăvara, după semănat, paiele de
secară golite de boabe se aşază cu furca pe
coama abruptă și înaltă a construcțiilor din
Țara Moților de către o echipă de meșteri
formată din patru-cinci oameni știutori,
învelirea sau repararea acoperișului durând
aproximativ trei-patru săptămâni. Pentru a
înveli un acoperiș cu paie călcate este nevoie
de trei-patru clăi. Mai întâi, se pun lăturoaiele8
pe acoperiș din 30 în 30 de cm, apoi adăugarea
5
Inf. Iov Tolomeiu, restaurator-conservator obiecte de
patrimoniu din piatră și lemn al Complexului Național
Muzeal „ASTRA”, Sibiu, 2019.
6
Inf. dr. Ciprian Ștefan, director general al Complexului
Național Muzeal „ASTRA”, Sibiu, 2019.
7
Inf. Sorin Duma, meșter din satul Blăjeni, judeţul Hunedoara, Complexul Muzeal Național „ASTRA”, Sibiu, 2019.
8
Scânduri cu o latură convexă și una plană, ce pornesc
din marginea grinzii.
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paielor pornește de la streașină alegându-le
pe cele mai fățoase pentru partea cea mai
vizibilă a acoperișului. Paiele de la bază
trebuie să formeze o linie dreaptă impecabilă.
Sunt legate de acoperiș cu funie răsucită din
paie umezite. Când acestea se usucă, nodul
este dificil de desfăcut, ancorând temeinic
acoperișul de structura casei9.
După ce snopii sunt secționați uniform
și drept la capete, paiele se aşază în pale a
câte două-trei șiruri pe un rând. Sunt necesare
aproximativ opt șiruri pentru fiecare pantă
a acoperișului. Pentru armătură se adaugă
jneapăn, elasticitatea tulpinilor pinului
târâtor oferind rezistență învelitorii în caz
de viscol. Uneori, mai este întrebuințată și
cetina de brad. Ulterior, se pune un alt rând
de paie. Procesul continuă similar până ce
paiele de secară, alternând cu jneapănul,
depășesc coama casei, susținută de țăpurile
înalte de trei-patru metri. Coama casei se
închide cu pâzdările de la cânepă (material
rezidual rezultat în urma meliţatului cânepei
- n.r.), fixate tot cu funii din paie răsucite
în formă de cerc, numite colaci10. Resturile
lemnoase ale tulpinii de cânepă rămase
după melițare și scărmănare bătătoresc
și solidifică structura acoperișului. Peste
acestea se aștern iarăși paie, iar la final se
pieptănă cu grebla pentru a arăta frumos. De
asemenea, fumul ce se revărsă în podul casei
în urma arderii frunzelor verzi de fag fortifică
paiele rapid. Rămășițele de paie slujesc
pentru umplerea coamei gardului.
Deși învelitorile din paie de secară
ale caselor de moți sunt eficiente împotriva
9
Inf. Sorin Duma, meșter din satul Blăjeni, judeţul Hunedoara, Complexul Muzeal Național „ASTRA”, Sibiu, 2019.
10
Inf. Iov Tolomeiu, restaurator-conservator obiecte de
patrimoniu din piatră și lemn al Complexului Național
Muzeal „ASTRA”, Sibiu, 2019.
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frigului, a vântului, a ploilor și ninsorilor,
volumul acestora se diminuează peste
iarnă din cauza condițiilor de climă11. Prin
adăugarea de paie noi în coama casei,
învelitorile sunt reparate în primăvară de
meșteri precum Sorin Duma.
În concluzie, cunoașterea și transmitea
savoir faire-ului meșteșugului învelirii cu
paie călcate a construcțiilor din gospodăriile moților contribuie benefic la conservarea și promovarea peisajelor culturale
caracteristice Munților Apuseni. De aceea,
ceea ce lăsăm moștenire urmașilor trebuie
fundamentat, inclusiv legislativ, pentru garantarea trăiniciei.

Studenții Facultății de Arhitectură din Sibiu, coordonați de conf. arh. dr. Liviu Gligor, analizează
biserica de lemn din Dretea, Cluj din Complexul Național Muzeal „ASTRA”

Text şi foto:
Drd. Anamaria Stănescu
Consilier,
Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională

În vechime, paiele din învelitoarea casei scădeau și
din cauza faptului că în condiții de criză alimentară
erau folosite pe post de hrană pentru animalele domestice.
11
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