ALBINARITUL PE TERITORIUL ROMANIEI
IN MILENIUL 1

e.n.
de MARIA COMŞA

Privit prin pri� actuală, albinări bul ar purea apare ca o ocupaţie
seowlldară . Dacă ţinem oont insă că in trecut mierea de a�bine .ţinea locul
zahărului, iar li\JmÎnările de ceall'"ă erau folooite pentru iliUminat, aJbi
năritul avea un rol deosebit, pe-ntru a se pll'tea obţine aceste produse.
Cind anlUlle au inoeplllt preocupări sistematice de .allbinărit pe te
ritoriul ţă.rii noastre este greu de. spus.
O primă ştire despre ml8re'le număr de albine oare existau in teri
·toriul de La nord de Dun ăre ne-o dă Herodot care afiTmă în Istoriile
sale că "Ta9Cii spun că ţinutul de dinrolo de lstru e ocupat de albine
şi mn oaum lo.r nu se .poate păta-unde mai de�. Oei care povestesc aşa
ceva, spun lucruri de necrerut. Căci se ştie că V·ietăţi.le acestea i ndură
greu frigul ; iiBII" eu sînt de părere că ţinuturile de sub constelaţia U.z-sei
nu pot fi locuite diln cauza frri·guhri. 1131tă prin 'llln1181re
1
, ce se spune despre
această ţlari, ta'le cărei coaste le...a supus pe�ilor Megabazos" 1• Afirmaţia,
fără indo:ială exagerează, in legă!fluni cu mulţimea aLbinelor în nordul Du
nării, in oare nici Herodot nu crede, reflectă to�i silbulaţia că albinăritul
e.na •'Ullla din ocupaţiile principale ale populaţiei getioe oare lo cuiau pe
-

aceste meleaguri.

Faptul

ceare, alături de peştele sălmt au constiltJUi,t
pri n cetăţile pontice ereu trimise grecilor şi mai
tîrziu !I"omanilor, confilnmă in plus această sitbuaţie.
In secolul al II-lea ·i.e.n., Po:lybiu ne ifllformeaJZă că "dintre arttico
lele de lux (ţinl\l'turile pontire) ne procură din belşug miere, ceară, peşte
sărat" 2.
In ciuda izvoarelor sonise care amtă claJr preocupările intense de
alhinărit La ge.to-dlaci, in numeroasele d epozite de obiecte dacice nu apar
unel1e oare să indice preocupări de albinărit.

că

mierea şi

artioole de export,

oare

1 Herodot, Istorii, V, 10 in Izv. Ist. Rom. 1, Bucureşti, 1964, p. 67, cf. şi Clau
rlius Aelianus, De natura antmalium, II, 53, Izv. Ist. Rom., I, p. 643.
:1 Polybiu, IstorU, IV, 38,4, In Izv. Ist. Rom., 1, p. 161.
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Nu au apărut asemenea un:elte pînă acum nid
nici d·n cea mai mare rpa�rte a mileniului 1 al e. n.

în epoca

romană şi

O lopăţkă penrtlr>u cură'9at stupul a fost desooperiltă doar la Slon in
clădirea cnerria:lă nr. 1 , dabalbilă 1a sfm? itul seoolullui al X..Jea. şi incepu
tul secolu'lui urmăltor. Lopăţioa are 1ama ltriun•ghiu1ară, coada ltmgă ră
sucită, termilnată 'in pamea. superioară •CU -un dispozitiv pentru agăţare
(f.i.g. 1).

Pireoc:upările d e a.lbinărit, in decursul mileniului 1 al e.n., oa şi fa
cerea m.i.erei şi a cerei sîrut atestate de dateil.e li ngvistice şi etnogra
fice, deşi în izvoarele scrise care menţionează preocupări in tense de al
binărit 1Ja rdaci. n u ffireiri a1ies·ba{ âooumen•tar nifii( Un CU'V�nt sigur dacic
referitor La această ocupaţie.

Cuvintele de bază :referi1:ioalre la al!binărrit sîni de aroigine latină 3•
AS>tre1, stup, derivă din 'lia!tinesouJ. stypus sau stups oore provi ne din ·gre
cescu l -r L u 1t o (=tiupo) 4. De 1a ouvî ntu l stup au derivat num ill"ile de
stupa:r (= omul care se ocupă de albi năl"'i·t) şi stupină (= locul u nde
sint aşemţi stupii}, stupărie {= o construcţie în oare stl1't aşezaţi. stupii),

stupă-rit.

Cuvintul stup înseamnă, pe de o pa.Iie, comuni·1latea de albine; pe
de altă · parte, oasa sau lăoaJ7ul albinelor, oare pUtea să fie dintr'-o bucată
de ·rtrunch'i. de copac putrezită sau soobită specilal pe -dinăuntru, din co
Şil.Jlri oc>nice 'Î.mpleti•te din n'llliele, 'lipite ·cu lut, sau coşuri împletite din
papură.

Un alt cuv int de baZă �feritor la albinărit este albină > lat.
alvina, > alvus = stup 5.
.
De la cuv:inlflul albină _pe ltn.rgă unele dimim..rtive ca albiniţă sau .al
binu,ţă ne-<au mai rămas albi.nar, (oel care se ocupă cu allbinăritul), albi
nărit, albinărie� (cuvintul U'Ltim înseamnă pe de o parrte mulţime de al3 Asupra cuvintelor de origine latină referitoare la albinărit şi asupra ve
chimii acestei. ocupaţii la români a atras atenţia încă in secolul trecut B.- P. Haş
deu, Istoria critică a Românilor, Il, ed. 2-a, B ucureşti, 1878, Gr.. TQcilescu,
Dacia
Î1Ulinte
de
romani,
Bucureşti,
1880,
p.
400;
T.
Pamfile,
Săr
bătorile de vară ! a români, Bucureşti , 1910, p. 2 1 1 . In secolul nostru · această
problemă a fost tratată de N. Iorga, Istoria comerţului românesc; Il, Bucureşti; 1930,
p. 71 ; C. C. Giurescu, Formarea poporului român, Craiova, 1973, p. 97-99. Mai re
cent de Gh. Bartoş, Vechimea albinăritului la români, Terra nostra, I, .Bucureşti,
1 969, (care pe lîngă cuvintele de origine latină din l. română, analizeaZă şi pe
cele aromâne şi cuvintele de origine slavă) p. 123-131 şi Terra · nostra, II, 1971 , p.
225.-226 ; Valeriu Butură, Etnograjia poporului rom4n., Cluj-Napoca, 1978, p. 242·
253 Şi bibliografia indicată acolo.
4 Nu ar fi exclus ca şi in limba dacică să fi existat un cuvint care insemna
.�tup apropiat de cuvintul grecesc Ttulto
oare apoi a fost inolcuit cu cuvintul de
origine latină stups sau stypus din care derivă şi cuvintul românesc.
5 Originea cuvintelor am luat-o din Dicţoinarul e:cplicativ al l.· române mo
clerne ( = DELRM), Bucureşti, 1958, şi Dicţionarul explicativ al limbii române
( = DEX), Bucureşti, 1975, la vocile respective. Ţinem să precizăm că in lucrare fo
losim semnele convenţionale utilizate in lingVistică şi anume. semnul < '=· derivă
riin... semnul >
a dat in (de ex . .in L rom.) ; şi semnul
= cuvint neatestat scri11,
presupus.
=

•
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bine, dar şi loaul unde se află albinele
stupină, sbupărie), precum şi
verbul a albini (= a fugi foar'be Tepede, a fugi ca o al1bină) 6.
Stu:pul fără mamă sau fără regină se numeşte stup orfan (orfan
ci. neogr. orfanos), stup sterp '(sterp lat. sterp (i) dus) sau stup văduv
(văduv > lat. viduus).
Celelalte cuvinte legate de albinărit care au .tot migine latină sînt
fagure < favulus diminuti'V de la favus ; păstură < l at * pastula (= po
l eill\.11 adus de albine, �elucrat �i depozi1iat apoi în celulele fagurelui
numilb şi pîinea albinelor) i < lat. pastus (
hrană, mincare) ; miere
lat. pop._ *
mele ( < lat. el. mel.) ; c·eară < eera < greacă XYJpo� ) R.
S1lupul are o mamă ( < l·at. mamma) LSiaJU regină ( < lat . regina) 9.
AlV'eola in care ore�te mama sau 1-egLna se numea tiţă < tetia sau
botcă 10• Mama saJU regina depune ouăle în (căslrlii (
cel ulel e fagure
lui). Ou provine din lat. ovum. Căsulie este un dianinutiv de la casă <
1att. casa (
casă modestă, colibă). l.Jai.vele ieşi:be d i n ouă se nume:>c
verm.uleţi ( < vierme oreg. verme, gherme < lat. vermeis) ; pui ( < lat.
pop. pulleus
lat. d. pullus) sau căţei ( < căţel< l:at. catellus). Lal"V\a
se preface apoi în ·gogoaşă oare după fonn·ă e numită în po.por păpuşă
(
lat. puppa, -ae).
O serie de alţi -termen i referit:iori la albi nărLt a111 dri:g in e slavă rol
< roj; a roi < roiţi ; trîntor < trontu ; matcă < matka· (-mamă, sau
famli.ile de albine, oomWlita:tea albinelor) ; priseacă< preseka. Iniţial
ouvintiul priseacă înseamnă looul unde se ţi n stupii vara , oare eii"a întăTit
�pre a-i feri de animale (urşi) cu trunchiuTi de -copaci, în oazul cî nd a
ceştia se aflau în luminişul une i păduri, soau cind stupii emu a-şezaţi la
şes, pril9ea'oa ern î ngrădită ou un g-aJI'Id de nuiele 11.
Pentru s:tupul fără matcă (mamă regină) există �i nwnkea s lavă de
bezmetic cf. uor. bezmetoc. Termenul de baştină, voştină sau reg. hoştină
(=· rămă.şivele f�il'()[" fierţi, după ce · s--a stors din ei m ierea) provine
=

=

=

=

=

vostina.
Mied (= viniUl de miere), provine de 1a sl. miedii.
In oe ne pM·veşte încli năm să credem că ta e:xlis:1Jat un cuvînt daci>e,
Ori.gine indo-europeană, apropiat de CUVintul Vechi grecesc M E a O �

din sl.

de

6 Gheorehe Bartoş, op. cit., p. 127.
7 I bidem. p. 128.
8 E posibil .oa în limba dacică să fi existat pentru ceară un cuvîn t apropiat
de paleogrecescul XlJpoc; (= km-os) care apoi a fost înlocuit de cuvîntul latin eera.
Unele cuvinte de bază referitoare la albinărit ca
albină, miere. p ăstură , ceară se
intilnesc in toate limbile romanice apusene (franceză, italiană, sjXlniolă, portu
gheză) cf. Gheorghe Bartoş, op. cit., p. 126-128. Faptul că numirile de stup şi fagure
nu se întîlnesc in ce l e l al te limbi romanice ne-ar putea indica şi existenţa unor
r.uvinte de un fonetism asemănător traco-dacice, oare mai tirziu au fost înlocuite
de termeni latini cu un sens apropiat.
9 In Oltenia mama (albinelor) e ra numită şi mumă sou mumină. Mama regina
sau, după cum vom vedea mai tirziu, matca era numită şi împărăteasa albinelor cf.
la Gheor11he Bartoş, op. cit., p. 129 cuvintul împărăteasă< împărat < lat. impe"Fator.
10 Numirea botcă ar putea proveni eventual de la botă, vas de lemn înalt ca
o cofă, avind partea superioară căpăcuită, in acest capac fiind o mică gaură. Vasul
St'rvea la transportatul apei.
11 Gheorghe Bartoş, op. cit .. p. 129.
,
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care rare aoel:aşi sens ca şi ouvintul mieei in l. română. Acest cuvint
de origine dac.iJCă a tfiost i nlocuit mai •tilrziru de cuvîn1Ju.l de ori·gine slavă
oare avea o pron'UIIl.ţie şi un sens apropi�t.
ln afn de cuvintul stup de origi ne �atrl.nă (cu sensul de casă sau
lăcaşul allbinelor), de oare am porne n•tt mai sus, cuvîntul general întîl
ni t pe i n treg teritoriul ţării, in unele regiuni se cunosc şi alte numiri
penti"u stup ·ca de exemplu : coş (de albine) < sl. kosu, coşniţă (de al
biine) < sl kosnioa ('în TtmnsHV'aillia, Crişana şi Ba111at) ; ulei (= trunchi
de copac go-l pe dinlă'Wlltru .şi astupat [n ·partea superiOOJră) ci. bg. uleju (in
Oltenia de nwd şi in zona Muscel) ; ştu b sau ştiubei (care de asemenea
estle o bucată de trunchd de copac ·goliită pe dilnăutntru şi astupată la ca
pătul de sus), ci. ucr. stovb, stub (in MoldOVia).
·ln ci·udo numkHor slaV'e aceste "case" ·pentru stupi (= comu n i tatea
albinelor) au aV!lllt fără îndoială o tradiţie ma:i veche pe teritoriul ţării
noastre.
Astfel Varro in lucrarea sa Res rusticae •arotă că stupii (= ,.casele"
albinelor) puteau fi oonfecţi0111aţi din nruiele, din trunchiuri de copaci
scobile, din lut şi ma!i i11alr chiar diJn bronz. ln in1teriorul acestor stupi
putea exista unul sau două complalrtlimente. ln ultimul oaz despărţitu.ra de
sus em r-ere.rv.BJtă exclusiv pe111bru m�ere. ln unele cazuri s-a ajuns şi
La forme mai evoluate prin regl•area spaţiului din interiorul stupului in
iiuncţie de num.ăr"Ul albinelor .şi de oon.tilta!tea fagurilor cu miere. In
trorea sau eventual :iJn:trlmiJ.e (căci Ulneori erau două sau lbred) erau mici.
pentru :a 1mdpedioa intmrea ld�ilor (a şoarecilor, Uutu<rdloo- de noapte
etc.) in stup. Uneori spaţiul de 1a intNIII'e ern m!i!c.şarat prin ast'\.lpa!N!a
pa1rţială cu ceară chilalr de almne 12.
Din •cere ară<tate mai sus reiese că stupii confecţionaţi din nuiele
Îlmpletite , Jipilte cu rut ca şi cei co n fecţio111aţi din 1Jrunchiruri de copaci
d�i de Varro, îşi găsesc an131logii 1n materi�alul etnografic de pe te
ritori ul ţăr-ii noastJre 13 (fi•g. 2 ; f.ig. 3/2, 5, 7, 1 1 , 1 2). Numirea de origine
la1Jină de stup oonfi!Irnă e x isten va lor incă diln epoca romană. Stupi i con
fecţionaţ i in acel-aş fel , avem in vedere pe rei di-n nuiele impl'e'tite sau
din trunchiuri de oopac scob�te, au putut ·avea mai îna�nte .şi dacii , după
cum n umi ri le slave de uleie l5laiU ştiubeie pentru aceste "oase" de albine
indică foloskea lor şi de către slavi .
Se pare însă că co�uri le sau ooşniţele 1mpletite ditn papură au fost
i n1lrodu� de slavi, dar ,nlJ! ar fi e:x.clus oa ele să fi fost :ful�ite şi de daco
geţi). La romani însă a•cest fe'l de ooşuri nu sint menţionate.
12 Nicolae Lascu, Cum trăiau romanii, Bucureşti, 1965, p. 45. După părerea
l u i N. Lascu, coşuri de albine din nuiele de salcie împletite şi lipite cu lut sau din
scoarţă de plută au folo'>it ţăranii români şi mai inainte. Ibidem, p, 44.
13 Valeriu Butură, op. cit., p. 247 ; Tereza M6zeş şi Ioan Godea, Muzeul Ţării
Crişurilor, Ghidul secţiei de Etnografie, Oradea, 1973, p. 36 ; Rozalia Poli ş , Din ex
perienţa unor expoziţii temporare, Rev. Muz, Il, 2, 1965, p. 143-144 ; Gh. Bulei,
Forma de mobilier ţărănesc din zona nordică a jud. Dim boviţa, Arhiva Valachica,
8, 1976, p. 336 şi pl. 1 A ; DEX, pl. Ocupaţii şi unelte tradiţionale româneşti,
după p. 642.
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Mierea eoo sepaNltă de fagllll"e cu un cl�te (fig. 3/4), iar cea.<ra era
apoi presaltă ou ajrurtorul unriJii. scaun pentru stors ceara (scaun < lat .
.�camna
bancă ; a stoarce < 1alt. extorquerc ; ceară < 'lat. eera, cf. mai
sus) sau cu aj;uboflul unui teasc (
sl. tesku) tt,.
=

Este neindoilos că romanii alU in1lrodus �i în Dacia 'teascul de stors
'cu •tipuri de instalaţii mai vechi fo losite
de daci (scaunul pentru stors OOalfla de o trradi·ţie străveche), pentru se
parorea mierei de ceară şi presarea fagurilor, maJi .Urziu, s-a adăugat
şi u n tip de tJerasc nou introdus prin intenmediul slavilor, de la care
s�a pă.•;tra't şi numirea în 1. română.
Di n reziduurile de faguri cu miere, .amestecate cu apă ·că lduţă, se
făoea încă dtin vechime o băutură du!loe, un fel de sirop numit mursă
( < l.at. mulsa
apă ·indulciltă cu miere) 15• Păstmrea la români a nu
mirii )atineşti dovedeşte facerea aces tei băuturi încă din vremea roma
oearn (mierea), oore a ooex istat

=

nilor.

Mursa rennentată după circa 6 săptămîni devine mied, băutură s pe
ai{kă popoarelor indo�uropene 16• La români mdedul e o bătură tradi
ţio nală, moşrtenită, după părerea noastră de la tNIICO-'Claci .
Datorită al:b1nărHu1ui �ncă din vechime s-<a pract i cat boştinăritul
(adunatul bo�inei) 17 şi farerea lum înărilor de ceară . Mad a:les facerea
1uminărilor de oeari "prin imbăilere " este fără îndoială un procedeu
străvechi, că:ruila i-a ua-mat apoi şi ( elălalt procedeu prin turnare

în

rorme 18.
ln >afară de albinărit ca o ocu paţi·e sistematici, �-a practicat de-a
l ungul veaotJ!I'!i lor ad'Unmea mderii de lJa albine1e s ă lbati-ce ·care se afl a u
in SIOOrburile copacilor, în zonele 1mpăduri·te 19. De asemenea din tim
pwri străvechi pină raproape de zilele noastre ,s_,a practicat "vînătoarea"
�tupHor sălbatici sau de pă!dure "hălrcuiltul", 'În vederea Obţineri i mi.erei.
Băroui1tul se făcea ou unelte speci.a·l e, printre care o atenţie deo
�ebită meriltă cornul de băreuit, unealtă de tradiţie străveche care a
pen;istat ptnă nu de mult in 21ema Năsăruldului 20 (fig. 3/8).
Bărcuitul in vechime fusese practicat fără ind10ială atit pentru prin
derea �i dome5'ticirea alb i ne lo r de pădure cit şi ra aJhi nelor sălbăticite,

14 Pentru chipul in oare erau făcute şi folosite aceste instalaţii de tehnică
populară cf. Valeriu Butură, op. cit., p. 248-249.
15 Valeriu Butw-ă, op. cit., p. 250.
16 Ibidem, p. 251 ; I. Chelcea. Albinăritul în Moldova, Studii şi cercetări. Mu
�oeul Sa tului, Bucureşti, 1971, p. 155-156.
17 Gh. Reteganul, Căianul Mic, un sat de voştinari şi strîngătoare de lînă din
Munţii Someşului, in 60 de sate româneşti", V, Bucureşti, 1942, p. 54-59 ; Ileana
Diaconescu, Citeva sate de băştinari in Oltenia, Rev. Muz. I l , Bu c w-eşti , 1965. 2, p.
165-166 ; Valeriu Butură, op. cU., p. 252.
18 Hedviia Ruşdea in Ghidul Muzeului Tehnkii Populare, Muzeul Bruckenthal,
Sibiu , 1974, p. 33-38.
19 Această indeletni cire am surprins-o, e adevărat practicindu-se doar spora
dit, in S..'ltul Slon, corn. Ceraşu, jud. Prahova, in anul 1979.
20 T. Onişor , Vînătoare de albine sau .,bărcuitul" in regiunea Năsăudului, Car
paţi, an. X III, 7, Cluj, 1945, p. 98-127.
,,
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datorti!ă fugii roim-il.or � wbine in pădm-e, în carul cinld acestea m1

prinse 1Ja tim p.

erau

Din dlaitele C<llle
lliJll xe rpreZJenbate mai SUJS putem deduce unm ăltoare1e
ooncluZ'ii.
Persistenţa stupilor (
"oasele " albinelorr) confecţionaţi din bu
că ţi de 1\ru nchdlllci de copaci, COŞIOCi impletilte di n n'llielie sau papură,
"bă.mui1nll " şi adiunalrea primiti•vă a m ieri.i de •La albi nele de pădure do
vedesc con1tinui.tlart:.ea acestei ocupaţii pe teritoriul 1;ării noastre din tim
pUri străvechi.
In epooa ·traco-.dacică albină.rttul a l uat o � wn·plome. In seco
lele V-I î.e.n., mierea şi •ceara prodlUSă de rtmaco-<iaiCi constittui18JU arti 
col e de export de lux pentru lumea medioteraneeană.
=

Totuşi judecind după documentarea iBIC1:nJa:}ă traco-geţii au practicat
doar un albinărit primitiv.
Romanii erou buni api1culttori , după cum dovedesc numeroasele tra
tate de apicul·1lură. Aopicuhlrura ·la 100mani devenise o necesilbate, datorită
consumului matl'e de miere, şi folosirea cerei penltru ihpnilnat. �istau
la Roma şi negl.lL9tori spadalizaţi 1n oomerţul ct.i m iere �a numi ţii
mellarii 21, după CU!m exisbau fără îndoi·ală şi negustori oare se ocupau
cu IOO.Ilci
llelr aliZiarroa cerei.
Pe o1Jeri;toriul ţăJrii noastre boştinăritu_Z şi oomerţul � miere ş i ceară
a inceput fără îndoiwă încă la lbraoo-daci, în seooliul al V-lea i . e . n . , con

tinuind apoi şi •În epoca roman ă.

Este neîndoios că romanii IB!U 001lls un aport Slllbsotanţial ş.i in ceea
priveşte albi năr.Hul in Dada, �ntroducind instalaţid otehnice mai per
fecţiona'te şi metude noi 1n ceea ce priv•e.şte obţinerea mierei. Ei ajun.o<;e
seră să separe mierea după oali·tlate, anotimpuri şi floci 22, îndeletnirice
pe oare o in1i1nim mai tîrziu şi la st upari i români .
, In perioo.oda migrnţi,ei popoarelor deşi a avuot loc un regres al albi
n ă ritul u i pe ter�!Joo:lirul ţării noa:sllre, această ocupaţie nu a dispărut, ea
reuşind să se menţină în regiuni•le mai ferite de �a:baourile popullaţiilor
in migu-aţie. Cu excepţia sla'VIilor de loa ni•oi o altă popul:arţ.ie in mig�ra
ţie n u s-<a păstrat ruvi nrte lr!e!feritoafle lia albin,ărlt. Cu ltooate aoestea este
g.fleu ode presupus că slavii la venii!'OO lor au adu.<; cu ei l?i stupi. T�i
existenţa unei rtetrminologii slave impm'tante referitoare la lalbinărit, din
oare unii te.nnen� au pătruns şi i n 1. română, dovedeşte că ei au prac
ticat lalbinăritnll in forma sa primiotvă în teritoriul lor de baştin ă şi au
continuat să-1 prnctice şi în no ile .teri1o.rii prin d<>mesticirea albi nelor
de pădure. Daltorită contactulru'i cu populaţia :autohto nă din Dacia şi din
celelaHe foote provincii, slavii au 'inceput să praoti·ce şi alobinări tul sis
temati•c, introdus de .romani 1n provinciile dunărene.
Că.tre sf�M mileniului I al e . n . , se pare că a1lbinări;tul sistematic
ia a.mpltoore pe teritoriul ţării noastre mai a!les in zonele piemon.bane. In
acest timp se fiBIC prezente şi uneltele de fier (lopeţi mici) pentru Clllră oe

21 Nicolae Lascu, op. ctt., p. 226.
"-2 Ibidem.
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ţlabul stupul·tii 2.J care · se vor · menţine .aproape neschimbate ptnă aproape
i n zilele .noostre ·24•
'fut in 181Ce5t timp se V'a · doezvol1:Ja �?i oome� cu miere şi cu ceară
crure in evul mediJU dezv.o1tat va •lua d!in nou amploare 25.
In sl'li"ŞH, .tr�bulie să sulbliniem faptul că menţinerea in 1. română a
ouvintelJOr ode bază referitoare 1:a albinălrit dovedesc continu:iltatea pe te
ri t.oriuJ. tării noastn-e, atit. a ooupa.ţiei, cît şi a populiaţiei lati:nofone, care
a procticai-<> in mileniul I e.n.
\

.

..

L' ELf:VAGE DES ABEILLES SUR i.Jţ ŢERRITOIRE
DE LA ROUMANIE AU I-BRE MILLENAIRE: _DE N. B.
.
R

esum e

L'autrice montr.e que l'elevage des abeilles est atteste par les sources ecrltes en
corc a u V -1• ss. av. n.e., chez les Thraces et les Getes qui habitaient en ce temps
au nord du Danube (Herodot, V, 10 ; Polybe, IV, 38, 4).
Les romains ont introduit des methodes plus perfectiones dans l'aplculture de
la Dacie, d'ou sant influences aussi les territorires voisins, habites par les Daces
et les Carpes.
La terminologie principale concernant l'apiculture s'est garde dans la languc
roumaine du latin : stup ( < stypus = ruche) ; albind ( < alvina
abellle) ; ja
gur(e} ( < • favulus = ooyon de mei) ; miere (
• mele < mel
mei) ; cearil
( < eera
ci re) ; păstură ( < • pastula < pastus = aliment) ; mursil ( < mulsa
eau
adouci avec mel).
Plus tard dans la roumaine ont entres aussi quelques termes slaves : roi
(= essaimage) ; baştină ou voştină (= pied de cire) ; coş, coşniţil, ulei, ştub, ştiu
bei (
different noms d'origine slave pour la ruche
habitation des abellles).
A leur arrivee au VIe s. les Slaves n'ont pu aporter avec eu:z: des abeilles,
mais purce qu'ils ont pratique auparavant l'elevage primitif des abeilles, ils ont
C"ontinue cette ocupation dans le nouvel territoire aussi, soit par la chasse des a
beilles, soit grâce au contact avec la population autochtone de la Dacie et des terri
toil'{'.s avoisinants.
=

=

=

=

=

=

23 Nu ar fi exclus ca asemenea unelte să fie existat ş i mai inainte, dar nu au
fost descoperite pînă acum, sau eventual ele fuseseră confecţionate exclusiv din
lemn şi nu ni s-au păstrat.
!!4 Lopăţele pentru curăţat stupul din epoca medievală s-au descoperit la Bucu
reşti - Străuleşti cf. Panait 1. Panait in Cercetări arheologice in Bucureşti , Il, Bucu
l'eşti, 1965, p. 203-204 şi fig. 103, p. 204 ; Nicolaie Constantinescu, Coconi. - Un sat
din Cîmpia Romană in epoca lui Mircea cel Bătrîn. Studiu arheologic şi istoric,
Bucureşti, 1972, p. 92-93 şi pl. Vl/1-4 (sec. XIV-XV), pe care autorul le con
sideră impropriu răzuitori. O lopăţică de fier pentru curăţat stupul de pc la incepu
tul secolului, am văzut expusă in Muzeul de Arheologie din Govora, colecţia Gh. 1.
Petre. Asemenea lopăţele existau şi in alte zone apicole ale ţării.
25 Ioan Ciută, Indeletniciri apicole in Moldot'a feudală cu privire specială CI
supra zone i Bacăului (sec. XIV-XVIII), Carpica, VIII, Bacău, 1976, p. 225-233 ; R.
Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşo vul (sec. XIV-XVI),
Bucureşti, 1965, p. 125-126 ; Valeriu Butură, op. cit p. 242-244 ; p. 250-252 şi bi
bliollrafia indicată acolo.
.•
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La persistance, dans la Jangue roumaine des principaux tennes d'oriline latine
concernant l'1Hevage des abeilles, temoigne la continuite de cette occupation, ainsi
que de la population latinophone qui l'a pratiquee, sur le territorie de la Rouma
nie, pcndant le 1 er millenaire de n.e.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 Slon (Dept. Prahova) Edifice knez&a.l nr. 1. Pelle en fer pour rendre propru
les f'ljches (fin du Xe
commencement du XIe siecle).
Fig. 2 Ruches conjectionnees des fragm.ents des tronc des orbres de Der�ido {1) d
-

Gropşeni (Dept. de Bihor).
Fig. 3 Di!ferents twes des ruches (1, 2, 7 d'osiers nattees et enduits arvec de la

terre glaisse ; 3, 6 natees du jonc ; 5, 11, 1 2 confectionees des fragments des
troncs d'arbres et 9, 10 en planches), pincettes pour presser les rayons de mel (4)

et corne pour chasser des obeiUes sauvoges

Butură et Dici. expl. du langue romaine, 1 975) .

ou

devenus sauvages (8). (D ' pres

•
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V.

Fig. 1 Slon-Prahova (Clădirea cnezailă nr.

1).
stupul (sfirşitul sec. X inceputul sec. XI).

Lopăţică

de fier
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pentru

curăţat

Fig. 2 Stupi din trunchiuri de copac de la Denida (1) şi Groşeni (2) (jud. Bihor).

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

4
�.

Fie. 3 DifPrite tipuri de stupi ( 1 , 2, 7 din nuiele de salcie î mpletite şi lipite cu lut ;
,,, 6 din papură împletită ; 5, 1 1 , 12 din trunchiuri de copac ; 9,10 din scîn
duri), cleşte pentru stors mierea (4) şi corn de "bărcuit" (8), (după V. Butură
si Dcxl
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