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MUZEUL ASTRA
MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE

TRAD�ONALEDmRO�
1. La început a fost MUZEUL ASTREI
"Muzeul e arsenalul cel mai putemic
cu care un popor Jşi apMtl originea, identitatea
şi tot ce a moştenit de la strtJbuni".
(losifŞterca Şuluţiu)

În anul 1963, după doi ani de la elaborare a "Proiectului
tematic" (aprobat de Academia României, în anull962) şi a "Proiectului
de o:rganizare expozitională", initiate, sub îndrumarea ştiinţifică a lui
Cornel Irimie, de către un colectiv entuziast, avându-i în frunte pe
Herbert Hoffmann şi arh. Paul Niedennaier, debutau lucrările de
o:rganizare a MUZEULill TEHNICII POPULARE, care, prin terenul
arondat (96 ha) şi prin ambitiosul său proiect tematic (146 monumente)
se anunta a fi cel mai mare muzeu în aer liber din România şi unul din
cele mai mari din Europa.
Cum s-a născut această idee, care au fost antecedentele ei şi
chiar initiativele antemergătoare?
Mult timp, despre aceste lucruri nu s-a afirmat nimic. Astăzi,
suntem în măsură să formulăm întreaga istorie a acestei institutii,
răspunzând întrebărilor: când şi cum a apărut ideea unui "muzeu al
creatiei tehnice populare româneşti", de ce s-a putut o:rganiza acest
muzeu în România şi tocmai la Sibiu, cine au fost promotorii ideii şi
autorii initiativelor ce au condus la realizarea acestei opere culturale,
care au fost etapele desăvârşirii ideii, în cadrul unei conceptii tematice
riguros ştiintifice şi cele ale înfăptuirii muzeului prin constituirea
colecţiilor şi organizarea expozitiei, ce fel de metode şi mijloace au
fost utilizate, de-a lungul anilor, pentru a se asigura, într-un timp atât
de scurt Qucrările de transferşi�onstructie a monwnentelor au început
abia în anul 1963), succesul unei întreprinderi atât de vaste, iar din
perspectiva zilelor noastre, pentru ce s-a realizat, în deceniile şapte şi
opt ale secolului al XX-lea, această importantă investitie culturală şi
ce reprezintA Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale "ASTRA"
pentru istoria culturii poporului român, iar, prin integrarea sa, în reteaua
intematională a muzeelor, pentru istoria culturii universale, deopotrivă
pe plan docwnentar-istoric şi instructiv-educational ?
11
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în istoria culturii. este dificil a depista, cu exactitate, momentul
naşterii unei idei şi, uneori, Ia fel de greu este să stabileşti legătura
dintre evenimente, aparent fără nici o relatie între ele. Deşi Muzeul
Tehnicii Populare a prins contur, pe planul conceptiei tematice, abia în
anii 1961-1963, este greu de crezut că el ar fi putut lua naştere rară
temeinice traditii şi valoroasele initiative mult antemergătoare.
La fel cum însăşi creatia tehnică populară este rezultanta finală
a unui îndelungat efort colectiv şi a transmiterii, de la o generatie la
alta, a celor mai valoroase achizitii ('Traditia - afirma C. Noica - este
păstrarea întru spirit a ceea ce a fost bun în trecut"), tot astfel şi Muzeul
Tehnicii Populare nu putea să apară decât ca rodul unor strădanii
colective a mai multor generatii de gânditori - oameni de ştiinţă şi de
cultură - şi de muzeografi, din întreaga ţară.
1.1 Începutul - chiar dacă este numai convenţional - îl
identificăm cu initiativa ASTREI ("Asociatia pentru Literatura Română
şi Cultura Poporului Român", înfiinţată în anul 1861, cu sediul la Sibiu),
din deceniile şapte - nouă ale secolului al XIX-lea, de a organiza, în
oraşele T ransilvaniei, cele dintâi expoziţii publice cu "productele"
industriei casnice textile şi ale meşteşugului ţărănesc, din ratiuni de
necesitate a promovării industriei naţionale ("Industria - afirma la
vernisarea expozitiei din Sibiu, din anul 1881, Partenie Cosma - este,
în timpul de astăzi, măsura cu care se cumpăneşte valoarea unui popor').
Cele organizate în anii următori, în oraşele Haţeg, Hunedoara, Cugir şi
Brad, aveau să creeze climatul cultural favorabil ideii că "s-ar putea
înjgheba, rând pe rând, un muzeu de lucrun· de industne n aţională"
(cum scria Daniil Barcianu, în "Foaia Pedagogică" din 1897).
La Adunarea generală a
ASTREI din anul 1897, tinută la
Mcdiaş, Cornel Diaconovici (care
avea să fie numit, pentru meritele
sale deosebite în organizarea
expoziţiei inaugurale a Muzeului
Astrei, din anul 1905, "urzitorul
intelectual şi înfăptuitorul principal
în afacerile expoziţiei") formu
lează, pentru întâia oară, ideea
necesitătii imperioase a construirii
la Sibiu a unui muzeu naţional

"adăpost pentru păstrare a cle 
doniilor trecutului său( . ), pentru
.

Cornel Diaconovici

.

monumentele culturii sale şi pentru
toate produsele valoroase ale
muncii sale naţionale" (s.n.).

12
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în "Apelul pentru întemeierea unui muzeu istorico-e tnografic
române sc la Sibiu", apărut în anul1904, se afirmă cu privire la viitorul
acestuia: "trebuie să afle aicia loc tot de ce se referă la traiul original şi
patriarhal al poporului nostru şi mai ales, uneltele, sculele şi obiectele
cari încep să dispară, făcând loc înnoirilor influentate de civilisatiunea
care străbate în cele mai ascunse colţuri ale vietii poporului"
Proiectul tematic ("Programa") al expozitiei inaugurale
rămâne, până astăzi, un model prin conceptia sa larg cuprinzătoare şi
prin viziunea sa sistemică. Sectoarele expozitiei tratează întreg universul
culturii tehnice populare româneşti, începând cu mediul natural,
aşezările, gospodăria şi locuinta, continuând cu ocupaţiile de bază şi
auxiliare, cu îndeletnicirile, meşteşugurile şi industriile populare prezentate prin machete ale instalatiilor, păstrate până astăzi în colecţia
Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale "ASTRA", şi încheind cu
creatiile artistice şi portul. Contingenţele sale cu viitorul "Proiect tematic
general" al Muzeului Tehnicii Populare, sunt frapante.

Clfldirea "Muzeului Asociaţiunii'; inaugurat in 1905
Prezentarea în cadrul "Muzeului Astrci", inaugurat în19 august
1905 (în clădirea ridicată preponderent cu acest scop, prin subscriptie
publică, în parcul din centrul oraşului), pentru întâia oară în tara noastră,
a celor mai diferite mijloace de muncă din toate domeniile, are
semnificaţia majoră a pătrunderii ireversibile în muzeografia
românească, alături de creatiile artei populare, a însuşi atelierului de
creaţie tehnică, cu întreg instrumentarul său. Acesta este momentul

13
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istoric din dezvoltarea muzeogyafiei româneşti, care anunţă viitorul
muzeu naţional al civilizaţiei tehnice populare din România, momentul
revelaţiei- şi al demonstrării- în spiritualitatea românească, a necesităţii
definirii propriei culturi din pen�pectiva cea mai generoasă şi elocventă,
aceea a foiţei progresului tehnic, considerat a fi însăşi "foiţa obiectivată
a cunoaşterii".
Deceniile care au urmat au fost o cwgere inexorabilă a timpului
spre săvârşirea acestei opere de cullură naţională, cu dificultătile
inerente unei asemenea înfăptuiri, ceea ce nu diminuează cu nimic
efortul celor care şi-au asumat san:ina implinirii acestui deziderat al
culturii româneşti şi nici meritul initiativei de a continua, în forme şi
cu mijloace specifice noii epoci, începuturile datorate Astrei şi
devotatilor ei cărturari - patrioţi.
Expunerea, tot atunci, în parcul din fata muzeului, a unei stâni
originare din Poiana Sibiului. cu întreaga recuzită funcţională, alături
de atelierul demonstrativ al unor meşteri aurari din Munţii Apuseni,
prefigurează metoda expunerii unor monumente în muzeele etnografice
în aer liber, aceasta fiind o adevărată premieră naţională în domeniu.
1.2 În lucrările lor, exponenţii Şco liigeografice româneşti din

primele decenii ale secolului al XX-lea (Simion Mehedinti, Vintilă
Mihăilescu, Geo:rge Vâlsan ş.a.) aveau să accentueze preocuparea pentru
cunoaşterea, cât mai amănunţită, a manifestărilor economice tradiţionale
şi, totodată, să sugestioneze muzeografia etnografică românească, în
legătură cu formarea unor colectii cât mai complete, de unelte de muncă
din toate domeniile activităţii lucrative, singure capabile să descifreze
demen;ul milenar al umanităţii, de la natură spre cultură, progresul său
istoric, din stadiul de culegător, spre stadiul superior, de producător.
"Acela care vrea să-şi dea seama ştiinţific despre elementele
civilizaţiei unui popor şi să cerce a-l caracteriza ca o variantă a omenirii,

trebuie să culeagă cu cea m aimare îngnjire, toate uneltele mu ncii sa le
$i anume, în exemplare autentice care săpoarte semnul muncii" afirma
Simion Mehedinti în lucrarea sa "Caracterizarea etnografică a unui
popor prin munca şi uneltele sale", la 1920, idee ce devine, peste patru
decenii, motto-ul Muzeului Tehnicii Populare.
Orientarea cercetării etnografice româneşti în directia
descifrării diversităţii tematice $i tipo/ogice a instrumentarului tehnic
traditional, păstrat până în zilele noastre în civilizatia populară
tradiţională, a oferit cea dintâi dimensiune a cunoaşterii patrimoniului
instrumental, cea factologică, ea singură suficient de grăitoare pentru
evidenţierea impresionantei investitii de inteligenţă şi creativitate a
românilor, de-a lungul istoriei lor, în procesul făuririi unei civilizaţii
proprii, distincte de a celorlalte popoare de pe continent.
Rezultat al viziunii şi cercetării sincronice a realităţii complexe
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a culturii populare, cantonată Ia nivelul înregistrării faptelor pe baza
observatiei, a analizei particularitătilor lor morfologice şi stilistice
(tehnic - constructive şi functionale, în cazul uneltelor), a înregistrării
ariilor de circulatie, frecventă şi maximă densitate, a compa1atiei cu
fapte similare din alte culturi - dar din acelaşi orizont tempornl - sau
din propria cultură - dar din orizonturi tempornle diferite - acest nivel
de cunoaştere se cerea depăşit printr-o

ccrr:ctare diacronică a realitAtii

culturnl-istorice. Aceasta pentru a oferi noi argumente peremptorii în
demonsuarea străvechimii civilizatiei autohtone pe acest teritoriu, a
autohtoniei şi continuitAtii de viată şi creatie a românilor de-a lungul
unei istorii de peste două ori milenară, în va tia carpato-ponto-dunăreană,
a "custării" (lat. consto,-are) fiintei lor etnice, în pofida tuturor
vicisitudinilor istorice cunoscute, a caracterului agrarian al civilizatiei
lor traditionale.
Este meritul

Şco liisociologice de la Bucureşti (Dimitrie Gusti,

Henri H. Stahl, Traian Herseni ş.a.) de a fi inaugurat, prin metoda

investigarea
diacronică a fenomenelor şi faptelor de cultură şi civilizatie populară
românească. "În perspectiva timpului - scria Traian Herseni, încă în
cercetării interdisciplinare şi a "arheologiei sociale",

anul 1939 - fenomenele populare nu sunt, decât foarte

rar,

creatii ale

prezentului; ele sunt, de cele mai multe ori, fenomene tiaditionale.
Aceasta înseamnă că nu le putem explica fără raportare la trecut. A
explica, în cazurile acestea, înseamnă nu numai a stabili functiile şi
intelesurile, ci mai degrabă,

geneza $1. dczvoll3rea lui".

a sl3bili originile $1. evoluţia fenomenului,

Această dimensiune secundă a programului cercetării
patrimoniului culturnl national,

a istoricitAtii lâptclor de civilizap.e, a

evaluării etiologice (cauzale) şi axiologice (valorice), odată relevată,
putem considera deplin formată ideea cunoaşterii creatiei tehnice
populare din toate timpurile, pentru a sluji la o cât mai dreaptă
caracterizare culturnlă a poporului nostru. Transpunerea ei în muzeele
de etnografie sau de istorie a presupus aceeaşi evolutie în timp, repetate
încercări, la scara unor simple expozitii tematice sau muzee provinciale
(tinutale), desăvârşirea conceptiei şi a metodologiei, toate servind, în
final, definitivării proiectului tematic a ceea ce s-a numit conventional
Muzeul Tehnicii Populare, dar în realitate, în conditiile înfăptuirii
întregului program propus - expozitia în aer liber urmând a fi completată
cu o expozitie pavilionară de esentă interdisciplinară - se defineşte ca
fiind un muzeu naţional al istorici civilizaţiei tehnice populare din
Rom5nia.

1.3. Dincolo de contributiile ştiintifice şi metodologice, este
meritul reprezentati]or celor două şcoli mai sus mentionate de a fi fondat
cele mai mari muzee etnografice din România, atât cu expunere în aer
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liber. cât şi cu expunere pavilionară, în ambele ipostaze, exponatele de
tehnică populară, instrumentale şi monumentale, găsindu-şi o
reprerentare corespunzătoare, atât ca propotţie şi diversitate tipologică,
în cadrul colecţiilor, cât şi ca prezentă efectivă, în cadrul expoziţiilor.
La Cluj, Romulus Vuia
organizează, în anul 1927, Muzeul
Etnogt;afic al Transilvaniei, secţia
pavilionară, completată din anul1932,
cu sectia în aer liber de la Hoia, în timp
ce la Bucureşti, în anul1936, Dimitrie
Gusti fondează Muzeul Satului.
Discipolii
celor
doi
întemeietori de şcoală etnografică şi
sociologică românescă preiau şi duc
mai departe această ştafetă culturală,
contribuind decisiv la constituirea unei

reţele naţionale a muzeeloretnografice
în Rom§nia, fie desăvârşind opera
începută de înaintaşi, cum a fost cazul
lui Gheorghe Focşa, la Bucureşti şi a

Romulus Vuia
lui Valer Butură, la Cluj, fie întemeind
institutii noi, cum este cazul lui Ion Chelcea, la Iaşi, în anul 1940, al

lui Cornel Irimie, la Sibiu, cu Sectia de artă populară din cadrul
Muzeului B:rukenthal, în anul 1956, şi Muzeul Tehnicii Populare, în
anul 1963, sau cel al lui Francisc Nistor, la Sighet, întemeietor, între
anii 1960 şi 1980, al Muzeului etnografic al Maramureşului. Datorită
initiativelor lor a fost păstrată vie flacăra salvării patrimoniului naţional
etnografic, prin organizarea unor mari colectii muzeale şi p rin
valorificarea acestora în cadrul unor expozitii cu certă ţinută ştiintifică.

2. Preliminarii la apariţia

MUZEULlli TEHNICII POPULARE
'

'Muzeele etnogra5ce sunt nu numai "olecţij de material ştiinţi5c,

ci şi un fel de scarl1 intuitiv// de proporţii a civilizaJiei omeneşti. "

(Simion Mehedinti)

Desfiintarea abuzivă a Muzeului Astrei din Sibiu, în anul 1950,
şi integra-rea colecţiilor sale, mai putin numeroase, în bogatul patrimoniu
al Muzeului Brukenthal, a marcat sffirşitul unei epoci din istoria culturii
şi a muzeografiei sibiene, dar şi începutul alteia noi.
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în cadrul noii etape istorice, o primă iniţiativă valoroasă a
fost aceea a creării Secţiei de artă populară în cadrul Muzeul.ui
Brukenthal, în anul1956, de către Cornel Irimie.
După organizarea propriei
expozitii de bază pavilionare, în
Palatul Brukenthal, l a etajul 1,
tânărul, dar inimosul colectiv
muzeografic porneşte actiunea, care
pe atunci a părut multora o utopie,
de organizare a celui mai mare muzeu
etnografic în aer liber din România,
acolo unde îl "văzuse", cu aproape
două decenii în urmă, şi R. Vuia,
devenit colaborator temporar al
Muzeului
"Asociaţiunii", în
Dumbrava Sibiului.
După obtinerea terenului, în
anul 1960, prin transfer, din partea
Cornel Irimie
Primăriei oraşului, în anul următor a
fost convocat la Sibiu, un colocviu al celor mai valoroşi cercetători şi
lucrători din institutele Academiei şi muzeele mari din tară (metodă
care avea să se permanentizeze în stilul de muncă al Muzeului Tehnicii
Populare), în scopul dezbaterii problematicii noii institutii muzeale,
pentru stabilirea profilului său tematic şi a caracterului de reprezentare
teritorială.
După îndelungi dezbateri, s-a stabilit ca la Sibiu să se
organizeze un "muzeu al meşteşugurilor şi indust:ri.ilor populare " de pe
întreg cuprinsul României, profil aprobat în anul 1962 de către
Ministerul Învăţământului şi Culturii şi definitivat, în anul următor,
sub denumirea de 'Muzeu al Tehnicii Populare din România·: denumire
aprobată de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.
În anii 1961 - 1963 a fost elaborat "Planul tematic şi de
01ganizare a Secţiei etnografice în aer liber din Dumbrava Sibiului",
sub îndrumarea ştiinţifică de specialitate a lui Cornel Irimie, document
programatic important care a prefigura! modul de organizare tematică
şi teritorială a Muzeului Tehnicii Populare.
Pe baza prevederilor sale, în vara anului 1963, au început
lucrările de demontare, transferare şi reconstructie a primelor
monumente de tehnică populară, cel dintâi fiind moara hidraulică din
Dăbâca, jud. Hunedoara, datată în anul 1848.
Cea dintâi problemă, hotărâtoare pentru bunul mers al
lucrărilor de organizare a muzeului, a fost aceea a depistiim: Ia scara
întregii ţări, a celor mai valoroase şi reprezentative monumente de
arhitectură şi tehnică populară. Metodele şi tehnicile folosite de
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specialiştii Muzeului Tehnicii Populare au fost variate, apelându-se,
deopotrivă, la cercetarea indirectă (informaţia de arlrivă, chestionarul
tematic sau "fişele semnal"), dar şi la cercetarea directă (periegheză în
colective, la care au participat, îndeosebi între anii 1961 şi 1963,
cercetători şi muzeografi din numeroase instituţii din ţară).
O primă sursă de informare a fost arlriva de date constituită
prin Ancheta Comisiei de Stat a Apelor, din anul 1957.

Şteampuri penlru minereu. Valea- Vinului, MunJii Rodnei

Pe apele curgătoare din România, existau, la acea dată, un
număr de 5518 instalatii hidraulice traditionale de industrie populară
reprezentând: 4479 instalatii de măcinat cereale, 446 vâltori, pive, dârste
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şi dance, 424 fierăst.raie şi circulare, 30 uleinite şi 139 alte diverse
instalatii. Cifra lor totală (diminuată chiar faţă de realitatea constatată
cu prilejul unor cercetări ulterioare anchetei, in anumite zone), ca şi
repertoriul tipologie, de o impresionantă varietate, au constituit
argumente hotărâtoare in sprijinul ideii oportunitătii, posibilităţii şi
chiarnecesitătii organizării unui muzeu naţional având ca profil creaţia
tehnică populară, pentru salvarea de la dispariţia definitivă a acestor
martori originali ai vredniciei, iscusinţei şi spiritului iscoditor al
neamului nostru.
O asemenea arhivă vie a zestrei tehnice traditionale a unui
popor, sporită însutit, inmiit poate, prin inventarul instrumental mărunt
al atelierelor meşteşugăreşti de pe intreg cuprinsul ţării, păstrată
nealterată, in timp ce patrimoniul similar al altor popoare europene a
dispărut cu mai multe decenii in urmă, datorită condiţiilor istorice
diferite de dezvoltare, conferea actiunii începută la Sibiu, in anul 1963,
calitatea şi valoarea unui act cultural de importanţă universală.
O altă modalil3te tehnică de sondare a patrimoniului virtual
cu caracter tehnic, indiferent de calitatea fenomenului (ocupational,
meşteşugăresc, industrial sau apazţinând transporturilor populare), a
constituit-o lansarea, in toată tan. a caietelor-che stionargeneml, precum
şi a chestionarelor tematice {de exemplu, cel al transporturilor) şi a
fişelor semnal de monument. Răspunsurile primite din toată tara, din
partea cadrelor didactice antrenate in acţiunea de completare a acestor
surse documentare primare, au oferit numeroase informaţii de cel mai
real folos pentru intocmirea unui program prioritar de ce rretăn"
pcnegheză întreprinse de colective lărgite de cercetători ai muzeului
sibian. Pe baza rezultatelor finale ale tuturor acestor modalităţi de
investigare a realitătii etnografice din teren, a fost posibilă intocmirea
Listei de monumente anexată "Proiectului tematic" şi "Proiectului de
organizare" (in teren, a monumentelor), prin gruparea lor, după criteriul
tipologie, in cadrul a patru mari sectoare tematice, fiecare dintre ele
structurate pe grupe de fenomene, după materia primă, tehnologia şi
instrumentarul specifice fiecăruia in parte şi a fiecărui monument vizat·
a fi transferat. Cercetările s-au soldat cu o voluminoasă documentaţie
ştiinţifică şi tehnică formată din filme, diapozitive, fotografii, planşe,
relevee de monumente, grafică documentară, statistici documentare,
parte din acestea fiind valorificate in cadrul "dosarului de monument':
În ceea ce priveşte metodologia lucrărilor muzeotehnice, in
organizarea Muzeului Tehnicii Populare s-a ţinut seama de intreaga
experienţă naţională in domeniu, cât şi de experienta altor ţări europene
cu realizări de prestigiu in acest sens, personalul de specialitate al
muzeului beneficiind de numeroase călătorii de documentare in
străinătate, iar după constituirea Asociaţiei Europene a Muzeelor in
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A er Liber, organism afiliat I.C.O.M., participând reg ulat l a
simpozioanele organizate î n diferite tări din Europa.
Ca o modalitate de mare eficienţă şi cu rezultate optime pe
planul cristalizării şi generalizării experientei pozitive la nivelul tuturor
muzeelor în aer liber din reteaua naţională, Muzeul Tehnicii Populare
a organizat periodic sesiuni de comunicări, de analiză şi dezbatere, ale
Consiliului Ştiinţific, prilej de confruntare a experientei diferitelor
colective, de estimare a realizărilor în fiecare etapă, faţă de prevederile
proiectului tematic general, de lansare a unor noi metode de lucru.

Aspect de la Se:iunea Consiliului Şllinţific al Muzeului Tehnicii Populare, 1971
Pe

măsura

progresării

cercetării

ştiinţifice

asupra

instrumentarului tehnic tradiţional sau asupra istoriei fenomenelor de·
tehnică populară, aceste manifestări au fost completate cu Colocviile
naţionale de istone a civilizapeipopulare din Romfinia (inaugurate în
anul 1979, sub egida Academiei Române şi Ministerului Culturii
CCES) şi cu Consfătuin'Je naţionale pe problema tipologizării
mijloacelor de muncă tradiţionale ale poporului rom§n, inaugurate în
anull982.
Promovând cele mai noi metode de cercetare şi valorificare a
rezultatelor dobândite în cadrul expoziţiei de bază în aer liber, privind
întreaga civilizaţie tehnică populară din România, Muzeul Tehnicii
Populare a devenit, în scurt timp de la înfiinţare, o instituţie naţională
specializată în cercetarea ştiinţifică, formarea, conservarea şi
valorificarea expoziţională a patrimoniului naţional privind creaţia
tehnică populară tradiţională din România.
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Publicaţiile ştiinţifice editate de muzeu, începând cu periodicul
bilingv "Cibinium", din care au apărut cinci editii, continuând cu
volumele speciale

şi pliantele destinate muzeelor etnografice în aer

l iber din România, cu seria de broşuri destinate prezen tării
monumentelor transferate în Muzeul Tehnicii Populare şi încheind cu
recentele volume despre istoria civilizaţiei populare din România,
investigată din perspectivă modernă, interdisciplinară, constituie o
contribuţie de seamă la cunoaşterea, în ţară şi peste hotare, a
patrimoniului cultural naţional, a eforturilor pe care le face statul român
pentru conservarea acestuia în muzeele etnografice în aer liber, în
general, şi în Muzeul Tehnicii Populare, în special.

3. MUZEUL TEHNICII POPULARE:
conceptia ştiinţifică, structura tematică
şi organizarea expozitională
"Tehnica, din punct de vedere etnografic, este inţe/eas/J aici,
in sens mai larg, ca fenomen de culturiJ, precum şi ca mijloc de
caracterizare a modului de trai şi a specificului naţional, totodat/J."
(CornelIrimie)

într-o accepţiune pluridisciplinară, conceptul de civilizaţie se
raportează, primordial, la ansamblul achiziPiJor tehnice ale omenirii
de care s-a slujit, în efortul său multimilenar, de transformare conştientă
a categoriilor naturale în valori culturale, în bunuri de consum, devenind
prin aceasta, cum scria A. Malraux, �altceva decât un simplu accident
al universului".
Făurirea civilizaţiei a început în mijlocul naturii, prin
activitatea demiurgului "homo faber",

pe planul cunoaşterii, prin
descoperirea

iscodirea atentă a acesteia pentru desluşirea tainelor sale şi

legilor care guvernează existenţa regnului animal, vegetal şi mineral,
iar pe planul

creaţiei, prin producerea întâilor mijloace de muncă, a

în tâilor valori

instrumentale,

a vând

o

importantă

funcţie

antropogenetică, urmată de un şir de invenţii care au perfecţionat bagajul
său de procedee tehnice şi instrumentarul folosit, având valoarea unor
praguri calitative în progresul general social, pe plan istoric.
Prin aceste necontenite (oricât de lente, uneori) acumulări de
cunoştinţe, formări de deprinderi şi patrimoniu instrumental, prin
continua pe rfecţionare, diversificare tipologică şi extindere a ariei
funcţionale a mijloacelor de muncă, prin extinderea capacitătii
energetice şi exploatarea benefică a forţelor naturii (ale focului, apei,
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vântului), omenirea şi-a durat, în timp, propriul univers cultural,
concretizat, pe planul civilizaţiei, prin acel patrimoniu colectiv milenar,
dobândit, îmbogăţit şi transmis de la o generaţie la alta, în structuri şi
fonne distincte pentru fiecare comunitate etnică. Căci, "nu există scria

Mihai Eminescu -

o civilizaţie umană general-accesibilă tuturor

oamenilor în acelaşi grad şi în acelaşi chip, ci fiecare popor îşi are
civilizaţia sa proprie, deşi în

ea

intră o multime de elemente comune şi

altor popoare."

Inaugurarea Muzeului Tehnicii Populare
Împărţirea considerabilei suprafete de teren afectate organizării
expoziţiei permanente în aer liber a Muzeului Tehnicii Populare, în
cadrul a patru sectoare tematice de bază şi a acestora, la rândul lor, în
numeroase grupe , fiecare tratând un anumit fenomen de civilizatie
populară tradiţională, s-a făcut din considerentul delimitării cât mai
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exacte a proceselor de muncă, în ordinea detaşării lor ca forme specifice
de organizare a productiei, pe baza unor procedee şi a unui instrumentar
propriu fiecăruia, a evolutiei istorice a omenirii din stadiul de "culegător"
la cel de "producător'', a perfectionării continue a structurii ocupationale,
prin perfectionarea însăşi a procedeelor şi inventarului tehnic.
S-a pornit de la ocupaţiile de achiziţie din natur.J, devenite
treptat, din cele mai importante în zorii civilizatiei omenirii, ocupaţii

auxiHare (cu foarte putine exceptii. când factorii naturali au provocat o
specializare în această directie), trecând apoi la ocupaţiile de producere

în natur.J a unor materii agro-alimentare, devenite, la scurt timp după
sedentarizarea comunitătilor umane, neolitice, ocupaţii principale sau
de bază, evoluind, în continuare, pe planul transformării materiilor
prime de cea mai diversă natură, pentru confectionarea celor mai variate
bunuri de intrebuintare, de la faza generală, nespecializată a
îndeletnicirilor. la meşteşugurile producătoare de marfă destinată
schimbului şi, în final, la cea superioară, a mecanizării tehnologiilor
de productie, prin utilizarea unor energii natlrnlle care modifică statutul
creatorului popular, din cel de realizator nemijlocit, în conducător şi
supraveghetor al procesului muncii, adică cea a industriilor populare.
Cum cin:uitul productiei presupune, în mod obligatoriu, pe
cel al circulatiei şi transportului mărfurilor sau al materiilor prime, a
fost integrat, în structlrnl tematică a muzeului, şi un sector al mijloacelor

de trilnsport popular traditionale.
Un alt criteriu al departajării grupelor tematice a fost cel al
speciei cultivate, în cazul ocupatiilor, al matenei prime prelucrate
(lemnul şi textilele) sau chiar cel al produselor realizate, în ceea ce
priveşte meşteşugurile ori, aşa numita "industrie casnică textilă". În
sfârşit, în cazul transporturilor, criteriul sectorizării tematice 1-a
constituit sistemul funcţional al fiecărei grupări de mijloace: plutitoare,
purtate, tânlte, rulate, glisate.
Cu privire la succesiunea monumentelor, în cadrul aceleiaşi
grupe, criteriul expunerii a fost acela al progresulw" planimetriei şi

tehnicii de construcţie, în cazul monumentelor de arllitectură, sau cel
al progresului tipologie, în cazul monumentelor de tehnică populară.
Cât priveşte succesiunea sectoarelortematice, o singură licenţă,
determinată de configuratia terenului: sectorul transporturilor populare
ocupă locul secund, după alimentaţie şi înaintea meşteşugurilor de
prelucrare a lemnului şi materiilor prime anorganice, deşi, în mod ideal
poate, s-ar fi cuvenit ca acesta să încheie expozitia.
Păstrâ.nd această ordine riguroasă a planului tematic de
organizare a M.T.P., s-a făcut efortul, încă de la început, prin conceptia
generală, dar mai ales pe parcursul lucrărilor, să se asigure, în cazul
fiecărui monument în parte, o integrare peisagistică fidelă aspectului
originar al locului de provenienţă, să se facă o prezentare cât mai
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"naturală " a monumentelor prin amenajări de teren sau hidrotehnice,
ori chiar prin lucrări de sistematizare peisagistică.
În cazul instalatiilor hidraulice, s-a mers până acolo încât, cu
exceptia a două monumente, toate celelalte au fost expuse în conditii
de functionare, mai multe dintre ele fiind prezentate periodic în
func�iune, cu ocazia unor manifestări internationale, activităţi cu
caracter demonstrativ, filmări etc.
Cu privire la categor.iile de monumente prezentate în acest
muzeu, credem cuvenit a face sublinierea că orientarea organizatorilor
în selectia tematică şi categorială s-a făcut după criterii mai generoase
decât cele aplicate, în acest domeniu, până la noi, urmărindu-se a fi
reprezentate nu numai atelierele meşteşugăreşti şi inc;talatiile de industrie
populară, ci totalitatea monumentelor de tehnică populară care inc1ud
constructii cu caracter general sau specializat într-o activitate
productivă, din domeniul obtinerii de materii prime, al prelucrărilor
manuale sau industriale, al depozitării şi transportului, şi, fireşte,
instrumentarul specific fiecărui proces.
Urmare unei asemenea orientări, patrimoniul muzeului în aer
liber dinDumbravaSibiului se compunea, în anull986, din următoarele
categorii de monumente: 15 constructii specializate cu profil
ocupational, din principalele domenii ale civilizaţiei populare (cherllana,
colibi pastorale, staul şi stâni, crame pomicole şi viticole, galerie de
mină auriferă), 32 gospodării, din care: 3 cu profil pastoral, 2 agro
pastoral şi 28 cu profil meşteşugăresc, 2 ateliere meşteşugăreşti fără
gospodărie anexă, 61 de instalatii de industrie populară (aici inc1uzându
se şi cele câteva monumente din această categorie care sunt integrate
gospodăriilor, cum este cazul morii de vânt din gospodăria de pescar)
şi, în sfârşit, 2 monumente în sectorul transporturilor populare.

Mori de vânt în Basarabia
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Dintre toate acestea, colectia cea mai reprezentativă pentru
muzeul etnografic sibian şi, in acelaşi timp, cea mai completă din toată
tara, este cea a instalatiilor de industrie populară. Ea se compune din:
34 instalatii de industrie alimentară, 6 de industrie forestieră, 1 minieră,
1 metalmgică, 17 de industrie textilă, 2 fiind adevărate complexe de
industrii populare.
Păstrate in economia tradit.ională a satelor tării noastre până
in contemporaneitate, aceste monumente de tehnică populară se
constituie in martori originari a ceea ce am numit "întâia revolutie
tehnică de natură energetică şi de origine medievală", dovedind, prin
transferarea lor in Muzeul Tehnicii Populare şi prezentarea pc serii
evolutiv-tipologice, nivelul european de dezvoltare a tehnicii populare
pe teritoriul României.
.
În legătură cu originea lor $1 direcţia difuziunii (dinspre oraş
spre sat), în cursul secolelor XI-XVI, trebuie spus că, dacă până nu
demult, a mai persistat, in literatura istorică şi etnografică, falsa teorie
potrivit căreia, pe motivul supravietuirii până astăzi a instalatiilor
hidraulice, in mediul rural, dintr-un conservatorism energetic şi
instrumental, caracteristic, s-ar putea afirma intâietatea satului in
promovarea energiei hidraulice Ia instalatii de utilitate publică, ca
urmare a cercetărilor ştiintifice întreprinse de specialiştii muzeului
sibian, a fost dovedit, în cazul tuturor categoriilor de "mori de apă", că
aparit-ia şi difuziunea lor, la nivelul economiei medievale a intregii
societăt.i româneşti, a fost o problemă de prioritate tehnică a oraşului.
Promovarea unornoi surse de energie, de-a lungul timpului, a
apărut ca o necesitate fundamentală dictată de rezolvarea nevoilor in
continuă creştere, ca urmare a sporului demografic, net superior în
lumea oraşelor fată de cea a satelor, transferul de tehnici superioare
fiind direct-ionat, prin dinamica progresului tehnic, Ia nivelul intregii
societăti, dinspre oraş spre sat, acesta rămânând mai conservator, prin
structurile sale fundamentale socio-economice, devenite sau considerate
anacronice în mediul urban.
Circulatia aceloraşi valori instrumentale in ambele medii
culturale - urban şi rural - conferă conceptului de culturii şi civilizaţie
populară sensul unei sinteze istorice reprezentative pentru creat-ia
intregului popor şi nu numai, aşa cum s-a afirmat decenii Ia rând, pentru
lumea satului.
Mai mult decât atât, in cazul civilizat-iei româneşti se poate
aprecia că aceasta a apărut, s-a dezvoltat şi a dat forme specifice
etnosului românesc, printr-o osmoză permanentă a valorilor urbane şi
rurale, prin circulatia necontenită a materiilor prime, a produselor, cât
şi a creatorilor şi - deci, a ideilor - intre cele două medii care constituie,
de fapt, cei doi poli ai aceluiaşi univers cultural românesc. Abandonul
brutal alsistemelortehnice tradiţionale de către oraş, după descoperirea

25

https://biblioteca-digitala.ro

şi aplicarea practică a sunelor noi de energie, mai întâi puterea vaporilor
- "morile de foc" - la noi după 1 840 (cea dintâi, amintită la Iaşi, în
1842, fiind a domnitorului M. Sturza), unnată de energia motoarelor
cu explozie şi, la începutul secolului XX , de cea a electricitătii, a creat
brusc un decalaj valoric între civilizatia rutală şi cea urbană, pe care
eforturile contemporane de diminuare a diferenţelor dintre sat şi oraş,
de emancipare şi modernizare a vietii satului, caută să-1 atenueze.
Dintr-o asemenea perspectivă de istorie a cultmiişi civilizaţie1:
colecţia de monumente de tehnică popula!ă a muzeului din Dumbrava
Sibiului se constituie în cel mai preţios material documentar cu privire
la o importantă etapă istorică, de aproape un mileniu, din viaţa poporului
nostru, evidenţiind eforturile şi investiţia de inteligenţă şi geniu tehnic
pentru asigurarea progresului social-istoric şi, în ultimă instanţă,
cultural.
Cunoaşterea acestui patrimoniu, unic pe plan european, oferă
cea mai temeinică şi obiectivă bază ştiinţifică în efortul de caracterizare
etnografică (deci cultural-istorică) a poporului român, de relevare a
originalitătii şi universalitătii civilizaţiei sale tradiţionale.
Muzeul Tehnicii Populare s-a impus pe plan naţional şi
internaţional prin: uniciutea profilulw· său tematic (nicăieri în lume
nu mai există un alt muzeu naţional destinat prezentării creaţiei tehnice
populare preindustriale a unui popor - în cazul de faţă, a românilor),
prin originalit:ltea concepP"ei organizării sale (fundamentală pe ideea
progresului tehnic - "însăşi urzeala istoriei", cum il numea V.G. Chil de),
prin caracterul grandios al muzeului, a!At ca suprafaţă ( 96 ha, din care
42 ha rezervate expoziţiei, aleea de vizitare având 6 km.), cât şi prin
patrimoniu (proiectul tematic general prevede 146 monumente, din
care au fost transferate până în 1 989, 93 monumente, însumând peste
250 constructii şi aproximativ, 16000 obiecte de inventar) în sfârşit,
prin caracterul de reprezentare naţională (monumentele provenind de
pe întreg cuprinsul României).
Dorind a ne confrunta propriile opinii, la încheierea acestei
etape din istoria muzeului, să :răsfoim Cartea de impresii a muzeului,
spicuind doar câteva dintre acestea:
"Vizitând Muzeul Tehnicii Populare, suntem cu adevărat
surprinşi cât s-a realizat, în mod practic, pentru etnografie ca ştiinţă."
(Bilka Stankova, Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei
Cehoslovace de Ştiinţă).
"Minunat, desăvârşit, acest Muzeu al Tehnicii Populare în care
organizatorii s-au dovedit, deopotrivă, oameni de ştiinţă şi de artă, lăsând
să străbată, cu îndemânare, un discret, dar cald fluid de mândrie
patriotică." (prof. dr. doc. Richard Wolfram, Univen;itatea din Viena).
"O mulţumire sinceră organizatorilor muzeului pentru munca
uriaşă de culegere şi renaştere a creaţiei populare în care s-a întruchipat
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înţelepciunea de veacuri a poporului român. " (acad. P. Dunaev,
Academia "Timiriazev" din Moscova, U.R.S.S.).
"Am văzut Muzeul Tehnicii Populare. E extraordinar!
Niciodată n-arn văzut aşa ceva. Aţi făcut muzeul atât de curat ştiinţific,
atât de bine reprezentat, încât este un unicat." (prof. univ. Walter M.
Bacon, Universitatea Nebraska, S.U.A.).
"Suntem uimiţi de concepţie şi de realizare. Este unul dintre
cele mai interesante muzee în aer liber din Europa, care şi-a îndeplinit
şi sarcina pedagogică." (dr. Helga Gerndl, Universitatea din Miinchen,
Gennania).

lama in muzeu

"Este un muzeu extraordinar, care nu are asemănare în Europa.
bogăţia patrimoniului său, are o importanţă fundamentală pentru
istoria culturii europene." {dr. Bruno Condari, Universitatea din Roma).
La început a fost doar o idee: "caracterizarea etnografică a
unui popor prin munca şi uneltele sale" (S. Mehedinti).
La sfârşitul anului 1 98 9 ne aflam în faţa unui proeminent
monument al culturii naţionale, indispensabil cunoaşterii ştiinţifice a
locului pe care îl ocupă poporul român - prin valorile fundamentale ale
civilizaţiei sale preindustriale - în cultura universală.

Prin
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4. Tranzitia de la Muzeul Tehnicii Populare la
MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE

TRADIŢIONALE "ASTRA"
"Colecţii}e unui muzeu oricari ar fi ele, nu reprezintb
adevllratul scop al muzeului, care este ştiinţa, cultura, educaţia.
,

"

(Grigore Antipa)

Discipol al Şcolii sociologice de la Bucureşti, fondatorul
Muzeului Tehnicii Populare, Cornel Irimie a avut intuitia, încă de la
inceput, de a depăşi, prin conceptia sa, limitele strict etnografice ale
unui muzeu in aer liber.
Colocviile nationale interdisciplinare privind istoria civilizatiei
populare româneşti aveau să pună in evidentă catacterul limitat al
conceptului de "muzeu al tehnicii populare", imposibil de reprezentat
expozitional in aer liber fără riscul de a deveni un simplu "muzeu
politehnist".
încă din1969, cu toată opozitia unor lideri ai şcolii româneşti
de muzeologie in aerliber(Gh. Focşa, V. Butură), preluând conducerea
muzeului in aer liber, am lansat o nouă conceptie privind necesitatea 
deopotrivă ştiintifică şi culturală (muzeografică) - integrării aspectelor
tehnic - specializate (ateliere meşteşugăreşti, industrii populare) in
contextul social de apartenenţă (gospodării, locuinte, complexe
habitationale).
Prin tr.msferul celor dintâi gospodării cu un complex profil
ocupational, integrând însă şi atelierul de creatie tehnică - comun sau
specializat - a devenit explicită tendinta muzeului sibian de a deplasa
accentul dinspre procesualitatea tehnică (obiectivată muzeografic prin
instalatii, unelte, spatii specializate de productie), spre complexita tea
fenomenelor cuprinse şi ilustr.Ite de triada: habitat (locuire) - trăire
(vietuire) - tehnică (creatie tehnică).
După mai multe asemenea experiente care au inceput să
contureze un nou model cultural in muzeele in aer liber din România

(gospodăriile-atelier specializate tehnic: de boştinar-lumânărar, de
fierar, de olar, de cojocar, de dogar, etc.), a devenit evident faptul că
muzeul sibian, prin profilul său tematic şi prin noua viziune ştiint.ifică
şi muzeologică adoptată, nu numai că putea, ci chiar trebuia să abordeze
o asemenea conceptie globală, vizând reprezentarea nu doar a creatiei
tehnice populare, ci a însăşi civilizaţieipopulare tr.Idiţionale româneşti,
care integrează şi creatia tehnică.
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Evident, noua conceptie ridică cel putin două probleme de
mare dificultate, aparent insunnontabile:

cea dinmi viza dezvolt3.rea

acestei noi conceptii, respectând "croiul" (structura) tematic initial, a
cărui aplicare riguroasă în practică a condus la o configurare materială
în teren, întru totul fidelă proiectelor de sistematizare a terenului şi de
organizare expozitională initială.

Cea de a douaproblemă viza co sturile

mult superioare ale aplicării noii viziuni muzeologice.
Transferarea succesivă a numeroase gospodării cu cel mai
diferit profil tehnic-ocupational - fapt care avea să rotunjească, din ce
în ce mai mult, expozitia, adăugând variilor "scenarii " tehnice, inefabilul
variabil al specificitătii etnografice locale, pusă cu măsură (şi nu cu
ostentatie) în evidentă de valorile utilitare şi decorativ-artistice ale
inventarului fiecărei gospodării, al fiecărei locuinţe şi fiecărei anexe au demonstrat,

fără putintă de tăgadă, câştigul imens, în plan cultural,

oferit de solutia aleasă.

Reconstrucţia
morii de vânt
din FreciJfei

iii
�:!lltlt!

Departe de a rămâne un muzeu tehnic şi, ca atare, rezervat
doar specialiştilor în domeniul tehnologiei, cum risca să se configureze
Muzeul Tehnicii Populare (oricare ar fi fost bogăţia şi varietatea
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tipologică a acestuia, deopotrivă monumental şi obiectual), muzeul
sibian evidenţia, în egală măsură, virtuţile creaţiei arhitectonice şi
tehnic-constructive, pe lângă cele tehnice. De asemenea, se vădea a fi,
deopotrivă, un muzeu al ocupaţiilor şi transporturilor, al meşteşugurilor
şi industriil or, tot atât cât şi unul

al habitatului şi modului de viaţă (de

Iocuire), al culturii artistice (artei populare) şi vieţii spirituale.
Toate aceste aspecte se completau şi se echilibrau reciproc,

un mare muzeu "specializat" al
civilizaţieipopulare tradiţionale a unui popor european (al românilor).
Deplasarea accentului dinspre tehnic (unealtă-instalaţie) şi
obiectual, spre antropologie (omul cu necesităţile sale complexe şi
modul de soluţionare a lor specific, local) şi fenomenologic, invedem

anunţând, în premieră europeană,

caracterul modern al noii concepţii, întrezărind marele succes public
al muzeului sibian, in noua alcătuire.
Şi aceasta, fără

să se modifice nimic din structura tematică

iniţial ă, gratie rigurozitătii ştiinţifice a conceptiei şi structurării
originale, dar şi generozităţii spaţiului afectat, încă de la început, fiecărei
grupe tematice, fiecărui fenomen ce urma a fi prezentat.
S-au exprimat şi opinii contmre acestei noi viziuni (considerată
"megalomană"), argumentându-se chiar şi inutilitatea unei asemenea
abordări generoase, pe considerentul existentei deja a unui asemenea
muzeu la Bucureşti.
Astăzi, Ia conturarea definitivă a muzeului sibian din
perspectiva viziunii atât de îndiăznete, creionate încă din

1 971,

avem,

prin comparaţie, imaginea reală a apropierilor şi deosebirilor dintre
cele două muzee nationale, unul realizat, aproape definitiv, în anul

1 936,
1 971.

celălalt, început în anul

1 963

şi modernizat, esenţial, din anul

În timp c e muzeul din Bucureşti Iămâne, in pofida eforturilor
de reprofilare tematică a sa, din ultimii ani, un muzeu predominant al

arhitecturiipopulare, prin prezentarea covârşitoare a tipurilor regionale
(şi specific zonale) de gospodării şi locuinte, aşezate pe criterii
geogmfice, în sectoarele expoziţionale reprezentând marile provincii
istorice ale României,

muzeul sibian,

avantajat imens de conformaţia

variată a terenului şi variabilitatea vegetatiei (ce fac extrem de credibilă
relaţia monument-mediu) prezintă, intr-o evolutie istorică, exprimată
prin tipologii riguroase, intr-o configurare tematică proiectată
documentat şi chiar intr-o perspectivă sistematică (iniţial prin 4, astăzi

6 sectoare tematice, cuprinzând, initial 32, astăzi 35 grupe
tematice), 1 15 unităţi muzeale însumând 27 9 construcţii care acoperă,
în mod proporţional, cele mai numeroase tipuri de monumente de
arhitectură şi de tehnică populară. Astăzi, sunt expuse aici 33 gospodării
cu 115 constructii, 16 poJfJ monumentale şi 15 tipuri diferite de !antâm;
5 case făiă anexe gospodăreşti şi 2 ateliere me$lC$Ugăre$ti izolate, 27
prin
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construcţii specializate (cnune, stâni, cherhana, colibi, staule, poduri
plutitoare, cuptor de uscat prune), in sfârşit, 76 monumente de industrie
populară (dintre care: 17 tcascun" de mari dimensiuni, 22 de mon· de
cereale, 9 pive de postav, 7 vâlton: 5 foagăre, 4 dârste, 8 uleiniţe, 1
povamă, 1 ciocan hidraulic, 1 ştcamp), culminând cu 3 mari complexe
de industrie ţ;Uăncască, două specializate pe textile, din Gura Râului
(Transilvania) şi Rucăr (Argeş) şi unul mixt (cereale, lemn, textile),
din Polovragi (Goij).
Dezvoltarea irnpetuoasă, deopotrivă sub aspect patrimonial şi
expoziţional, a muzeului in aer liber, amploarea pe care a luat-o
prezentarea a:rhitecturii populare şi preocuparea tot mai accentuată, in
ultimii ani, pentru reprezentarea fenomenologică a principalelor procese
social-culturale, a condus la ideea constituirii unei grupe aparte a

monumcntelor cu funcţii social-comunitare, deopotrivă din perimetrul
vieţii economice (prăvălia), a celei comerciale (cârciuma şi hanul), a
celei spirituale, laice (şcoala) şi eclesiastice (biserica), in sfârşit, a
sectorului ludic (pavilionul de joc, popicăria, scrânciobul).
Prin realizarea acestei noi grupe tematice, conţinutul şi
caracterul de muzeu reprezentativ pentru intreaga civilizatie populară
tradiţională, au devenit promisiuni împlinite.
În sfârşit, realizarea unei expoziţii sui generis, in aer liber, de
sculptură monumcnWă paralelă, complementară şi exterioară muzeului
etnografic, completează, in mod ideal, muzeul civilizaţiei populare,
evidenţiind valoarea de sursă infinită de inspiraţie a satului românesc
şi culturii sale tradiţionale pentm arta modernă, prelungirea până in
contemporaneitate a mesajului său artistic şi cultural.
G aleria de sculptură contemporană oferă o pildă vie a
polifuncţionalităţii unui muzeu modern cu o prezentare in aer liber.

5.

În loc de concluzii, reflectii şi impresii

Ajunşi la capătul excun;ului nostru prin istoria unui muzeu
ale cărui obârşii se află in anii de la inceputul veacului, este firesc să
ne întrebăm cu ce sentiment pănlsirn Muzeul Civilizatiei Populare
Tradiţionale "ASTRA", ce gând a incolţit in mintea noastră şi va rămâne
pururea treaz, căutându-i pereche, de acum incolo, in orişicare muzeu,
din ţară sau de peste hotare, pe care îl vom vizita?
Fără îndoială că, inainte de toate, vom păstra sentimentul de
sfântă indatorire de a culege şi tezauriza, cu cel mai inalt devotament,
mărturiile istoriei civilizaţiei poporului nostru, cea dintâi carte de
învăţătunl a unui neam pentru cinstirea înaintaşilor şi dobândirea
sentimentului identităţii sale culturale.
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Închinând, mai apoi, gândul nostru de omagiu şi adâncă
recunoştinţă marelui făura.r a tot ceea ce s-a săvârşit în timp, pe aceste
meleaguri, POPORULUI ROMÂN, nu vom uita această aleasă lecţie
de istorie a muncii, căutând, fiecare dintre noi, după puterea şi
capacitatea noastră, să purtăm mai departe făclia nestinsă a dragostei
de muncă, a dorintei de progres, de ridicare a ţării la un nivel de cultură
şi civilizaţie european.

Pavilion pentru manifest:tri cultural-ştiinţifice
şi pentru proiecţii film
" Am vizitat Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale
"ASTRA" Sibiu,

unmiracol alSibiului şi al întregiiRomânii. " (Antonie,

Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului).
"Muzeul oferă o călătorie senzaţională în timpul românesc, în
istoria noastră plină de măreţie, de inventivitate

şi de frumusete.

Fel icitări celor care nu lasă să se veştejească rădăcinile noastre
şi care, plini de vigoare, asigură, încă şi încă, legătura
un

din trecut spre
viitoralidentităţii spiritualeromâ.nef/1· în context european. (Adrian
"

Năstase).
"Sunt impresionat de ceea ce am văzut în acest muzeu al
culturii tehnice româneşti. Este o realizare de excepţie. Cred că prin

centru al culturii româneşti a depăşit
cu mult condiţia de muzeu. Ceea ce este uimitor, este valorificarea

dezvoltările din ultimii ani, acest

prin concepte moderne (aş îndrăzni să spun specifice business-ului) a
moştenirii culturale româneşti, fără a pierde nici un moment ideea fun
damentală - cultura şi promovarea acesteia în lume.
Cu multă stimă şi consideraţie pentru realizatorii acestui centru
cultural românesc. " (fheodor Stolojan).
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"Fiind din Notvegia, soţia mea şi cu mine avem un interes
deosebit pentru arhitectura tnlditional!i. (biserici din lemn) şi pentru
arta populară. Am avut marele noroc să putem vedea câteva minunate
monumente ale arhitecturii populare, în timpul şederii noastre în
România, nu numai în Bucureşti. Cu toate acestea, vizita noastr!i. la
Sibiu dep!i.şeşte tot ceea ce am vâzut până .acum. Multitudinea
monumentelor reconstruite aici costituie un tezaur de import3nţă
istorică. Călduroase multumiri!" (Rolf Trolle Andersen, Ambasador al
Regatului Notvegiei).
"Nu vom uita acest loc, frumuseţea şi personalitatea lui,
tnlditiile reprezentate in cuprinsul său. Nu vom uita eforturile ce au
fost eternizate în fiecare din monumentele sale! În fiecare tara există

spin't uman universal ce face cunoscută evoluţia $1. cultura propriei
sale ţări. " ( Julie Francis Robeiro, Ambasador al Indiei).
un

"Şi ceea ce s-a realizat deja Ia Dumbrnva Sibiului şi ceea ce s
a programat pentru viitor se află exact pe cea mai bună cale: cea a
:realizării unui "proces" real de valon"zare globală a patrimom'ului cul

tural din România. Patrimom'ul de viaţă, de istone, de calităţi umane,
de tehnologic, de creativif3tc. "(Roberto Togni, Universitatea din Trento,
Facultatea de Litere, Vicepreşedinte AIMA-UNESCO).
"Vizita la muzeul acesta m-a impresionat foarte mult;
intinderea sa, valorile sale, proiectele ştiintifice şi culturnle il trans
formă intr-un lăcaş al ştiinţei Ideile discutate au fost foarte sugestive
şi sper că in viitor vom putea dezvolta relatiile, nu doar cu Ambasada,
ci mai ales cu institutiile similare din Cuba." (Eulogio Rodriguez
Millares, Ambasador al Republicii Cuba).
"Unul dintre cele mai frumoase, poate cel mai frumos muzeu
pn'vind tehnicile, pc care ai ocazia să-1 vizitezi vreodată! Europa
occidentală are nevoie să cunoască mai bine existenta acestui potenţial
cnonn, dinpunct de vedere cultural şi ştiinţific. Completarea următoare
care se impune va fi, desigur, in sensul utilizării audio-vizualului şi al
evocării celei mai complete imagini a existenţei oamenilor şi a
societăţilor care au creat aceste tehnici. Felicitări intregii echipe, din
partea prietenilor lor francezi." (Fran'rois Calame, Ministerul Francez
al Culturii, Christian Brnmberger, Universitatea din Proventa, Philippe
Marchenay, CNRS, Laurence Benu:d, CNRS, Catherine Calame, medic).
"Muzeul acesta este un muzeu viu, întrucât reinvie cultura,
folclorul şi meşteşugurile din România. Muzeul oferă poporului român
posibilitatea de a fi mândru şi de a avea conştiinta propriei lui culturi,
dezvăluind-o, in felul acesta, şi str!i.inil or.

Muzeul utilizează tehmci foarte moderne şi standarde inalte. "
( Lynda Torn, Progrnmul PHARE pentru planificarea turismului, SUA).
"Am vizitat muzeul, am văzut cît de minunat este, am văzut
varietatea activităţilor, am simtit creativitatea şi entuziasmul
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colectivului, dar nu numai al lui, ci şi al vizitatorilor. Toate acestea,
prin intermediul discutiilor cu dl. director Corneliu Bucur şi colectivul
său şi prin vizionarea unor filme foarte interesante, pe care muzeul le
realizează. Un exemplu splendid al unei culturi ce lrăJC$le! O datorie
morală şi o obligativitate pentru orice turist inteligent, ce vizitează
România! După cum se spune in ghidul Michelin: "cela vont un grand
detour" (meritA să fâci un ocol oricât de mare ca să-I viziteZJ)." (Karen
Fogg, Şef al Delegatiei Permanente a Comisiei Europene în România).
"Mi s-a oferit marele privilegiu de a putea avea o imagine
adevănltă, într-un muzeu care a sustinutşicontinuă să sustină o activitate
atât de importantă şi esentială. Mi se pare că ceea ce-I face să se distingă
de muzee în aer liber din alte tări este situatia specială a României, în
acest ultim secol. Evenimentele au concurat Ia realizarea activitătii de
conservare a traditiilor şi a spiritului esential al comunitătii de
aici.Traditii şi spirit atât de valoroase care oferă muzeului şansa de a
deveni custode al esenţei naţionale! Acesta este un ob1ectiv mult mai
amplu $]·generos decât almultoraltormuzee. Admir foarte mult curajul
şi ambitia cu care se abordează un astfel de obiectiv! Vă doresc mult
noroc în următorul secol.." (John Letts, National Heritage-Londra,
Anglia).
"O muncă ştiintifică remarcabilă, foarte diferită de conceptia
etnografică franceză şi, mai ales, de cea bretonă. Cine are dreptate?
Cine nu are? Indiscutabil, ati reuşit să conservati patrimoniul, din păcate
intr-un singur exemplar şi în afara sitului de origine. Vă urez călduros

minunatul dumneavoastră muzeu să devină celmaimare ecomuzcu
din România, nu numai prin patrimoniul construit, dar şi prin ambianta

ca

care sugerează situ] de origine, prin ambianta vegetală, prin ambianta
artizanală etc ...
Mult curaj in munca dumneavoastră şi in reflectia etnografică."
(Jean Yves Colbcin, Rennes, Franta).
"O experientă deosebită şi neaşteptată, într-o zi deja plină de
.
impresii. AceastA lume, con$l1"cntă de ca însă$1; trcze$te speranţa că $1
alte (Ari vor lli11Ul exemplul acestui parr; magnific. " (Alan Bratley, Di
rector financiar, Uniunea Europeană).
"M-am întâlnit la Sibiu cu lucruri de o uimitoare frumusete.
Am inteles, după venirea aici, că nu cunosc, in suficientă măsură,
România, această tară prietenă, deşi o vizitez de ani de zile ... Sibiul
este de fapt, el însuşi, un "oraş muzeu". În acest oraş există in acelaşi
timp, muzee extrem de interesante. De pildă, Muzeul Civilizatiei
Populare Traditionale "ASTRA" condus, de fapt chiar creat de către
dl. director dr. Corneliu Bucur. Acest muzeu extraordinar ara/3 m·velul
atins de muzeologie in România cât şi faptul că directorul Corneliu
Bucur conduce un muzeu de l31ie mondială. " (Dr. Irfan Onver
Nastrattinoglu, Ankara, Turcia).
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Urmare aprecierilor unanime, inplan naţional şiinternaţional, de care se buwr/1
Muzeul ':ASTRA " din Sibiu, considerat - in toate planurile acâvittJţii sale - ca una dintre
instituţiile elnomuzeale cele mai repu111te din Europa. in 1993, in Portugalia. Comisia
EMYA, instituittl de Consiliul Europei, i-a decernat directorului s/Iu, dr. Corneliu Bucur,
distincţia personal// EMYA, in semn de apreciere a rezul11Jtelor dobândite in intreaga sa
carier/1 muzeogra5ci1, elogiind, indirect, prestigiosul muzeu sibian

"Pentru reprezentantii muzeului fondat în 1 8 1 1, este foarte
impresionant să viziteze un muzeu carejoacă unrolhotărâtor, depăşind
cu mult canoanele tradiţionale. Acest fapt este posibil dacă un grup de
oameni entuziaşti actionează în slujba societăţii." (Friedrich Weidacher,
Muzeul Landului Graz, Austria).
"Acesta este unul din cele mai mari muzee din Europa şi
depozitarul unei imense moşteniri culturale, ce merită o atenţie mai
apropiată şi o înţelegere plenară din partea vizitatorilor!" (John Nandris,
Universitatea din Londra, Anglia).
Au fost câteva din impresiile pe care eminenţi vizitatori şi le
au făcut în urma vizitei, în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale
"ASTRA", în perioada 1 990-1 995.
dr. Corneliu Bucur
Directorul general al muzeului
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PROCESE ŞI PROCEDEE
PENTRU OBŢINEREA ŞI PRELUCRAREA
PRODUSELOR ANIMALE ŞI VEGETALE

ÎN SCOP ALIMENTAR
Sectorul alimentatiei populare cuprinde monumentele cele mai
reprezentative pentru ilustrarea principalelor procese ale muncii,
procedee tehnice

şi instrumentar specific, de traditie multirnilena:ră,

pentru obţinerea din natură a celor mai diferite resurse agro-alimentare:
vânătoare, pescuit, albinărit - legat de acesta şi extragerea cerii din
faguri ("boştinăritul") şi prepararea lumânărilor din cea:ră - creşterea
animalelor, pomicultu:ră, viticultu:ră, agricultu:ră, uleit şi mo:rărit
Ordinea expu nerii este cea conventională în disciplina
etnografică şi ea corespunde evolutiei istorice a proceselor muncii, in
functie de progresul tehnicii, al metodologiei şi instrumentarului.

1. Cea dintâi grupă tematică, a vâ.nătorii tradiţiomile, urmează

să prezinte, intr-un viitor apropiat, prin reconstituire, "cele dintâi maşini
din istoria omenirii", cum numeşte Julius Lips

capcanele pentru

capturarea animalelor sălbatice.
Instalatii de mare diversitate tipologică, în functie de animalul
vânat şi de tehnica specifică a captu:rării (suspendare, inchidere, rănire
sau ucidere), capcanele dovedesc, prin constructia lor, o mare
ingeniozitate tehnică, o fină psihologie in cunoaşterea comportamentului
faunei.

2. Pescuitul a constituit din cele mai vechi timpuri, pentru
locuitorii acestui pământ, dată fiind bogăţia cursurilor sale de apă şi a
faunei piscicole, una dintre ocupatiile cele mai frecvent practicate în
numeroase regiuni ale

ţării,

iar in Delta Dunării şi in satele riverane

fluviului, o ocupatie predilectă, intensificată pe măsura perfecţionării
tehnicilor de recoltare şi transport.
În civilizatia tradiţională, această ocupatie a generat, pe plan
:uhitectonic, specializarea unor constructii, începând cu modestele colibi
ale pescarilor din Deltă şi terminând cu cherhanalele, sau a unor spatii
ale gospodăriei din sat, cum este incăperea pentru depozitarea bogatului
instrumentar piscicol.
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La rândul său, instromentarol de pescuit s-a diversificat
necontenit, in functie de specificul cumtlui de apă şi al speciei de peşte,
de progresul tehnic genetal.
Monumentele şi inventarul prezentate in muzeul sibian inscriu
o pagină de mare interes in istoria civilizatiei populare din România.

3. Albinhitul a reprezentat la rândul său, o statornică ocupatie
a românilor şi strămoşilor aborigeni geto-daci, produsele de bază
obtinute (mierea şi ceara) fiind amintite, ca articole de export, încă din
antichitate şi evul mediu. Specializarea unor constructii (prisăci) in
cazul practicării acestei ocupatii, in arhaicele coşnite şi ştiubeie, oferă
posibilitatea expunerii instrumentarului utilizat de-a lungul timpului
pentru producerea şi exploatarea mierii, cât şi a reziduurilor de ceară a
fagurilor ("boştina").
4. "Boştinăn"tul" are atât un profil ocupational cât şi unul
meşteşugăresc, cel dintâi, evidentiat in faza de colectare, de pe mari
suprafete teritoriale, cu căruţele cu coviltir, a materiei prime, cel secund,
manifestat in momentul prelucrării, in constructii special realizate pentru
adăpostirea acestui proces şi a instalatiilor specifice, prin încălzire şi
tescuirea materiei prime, la teascurile de mare volum şi capacitate.
Activitatea de confectionare a Jum§nărilor, din ceara obtinută
de către boştinari, reprezintă un meşteşug preluat de câteva centre din
vecinătatea marilor oraşe, în cadrul gospodăriei traditionale fiind inclusă
o constructie neutr.l care adăposteşte intreg inventarul tehnic necesar
topirii cerii şi formării lumânărilor, prin turnare in tipare sau prin tehnica
îmbăierii succesive.
În ambele cazuri. trebuie subliniată adoptarea acestoractivităti,
cu o r.lspândire foarte redusă la scara întregii ţări, in mod complementar
fată de ocupatia de bază, de agricultori, din momentul in care
dezvoltarea demografică face ca suprafata agricolă a satelor să nu mai
poată satisface cererile mereu crescânde de produse alimentare, o parte
a locuitorilor indreptându-se spre activităti tehnice complementare.
5. Creşterea animalelor a constituit, in întreaga existentă a
românilor, ocupatia de bază, alături de cea a cultivării pământului,
ambele, însă - deşi adevărul istoric a fost adesea denaturat, cu sau fără
voie - fiind practicate în limitele hotarului satelor, până la aparitia, in
secolul al XIV-lea (sub conditionarea expresă a industriei textile urbane,
de producere a lânii în cantităti sporite, impusă practic de capacitatea
superioară de prelucrare a pivelor hidraulice, introduse acum}, a
tnmshumanţei pastorale. La români, aceasta a fost dintotdeauna, o
pendulare sezonieră, regulată, intre păşunile alpine pentru vărat şi zonele
38

https://biblioteca-digitala.ro

de câmpie din sud, cu cli.mă mai caldă, pentru iernat, a turmelor de
animale, însoţite de un număr resbâns de băibati, şi nu o migratie de
populaţie, ca în cazul fărşerotilor din Balcani.
Cea mai concludentă dovadă a scdentan"smului pastoral la
mmAni, ca model al organizării vietii pastorale, din cele mai vechi
timpuri (Vergiliu scria în "Odele" sale despre iemarea animalelor de
către daci, în staule), o constituie monumenmlimtea construcţiilor
pastorale din zona alpină şi cea a ffinetelor, caracterul solid, închegat,
multifunctional, al gospodăriilor pastorale, deopotrivă din zona
fâneţelor, din aşezările montane de tip risipit (care au consacrat şi Ia
români gospodăria "cu ocol întărit") sau din vatra aşezărilor cu acest
profil, dar peste toate aceste argumente, nivelul de sistematizare şi
dezvoltare a aşezărilorcu profil economic predominant pastoral, chiar
transhumant (cazul satelor din Mărginimea Sibiului şi al celor din
vecinătatea Braşovului).
Decisivă în această argumentare a continuităţii arhetipului
pastoral în chiar zonele care au practicat, cel mai de timpuriu şi cel
mai intens, transhumanta, credem a fi păstrarea in funcţiune, în zona
fânetelor, până astăzi, a staulului (lat. stabulum), constructie poligonală
partial acoperită, servind din antichitate pentru adăpostirea animalelor
iarna, situatie exemplificată în muzeu de monumentul din Răşinari Uud.
Sibiu).
În acelaşi sens pledează şi instrument;JruJ a.dJaic pastoral legat
de prelucrarea lactatelor, expus în monumentele din muzeu (cupa de
muls şi crinta monoxilă, cujba de atârnat cazanul cu lapte la foc, răvarul
de tarâmat caşul, putineiul de bătut untul) sau cel pentru păstrarea
socotelilor între asociati la stână {răbojul, având o traditie neolitică pe
teritoriul României), ca şi păstrarea în acest sector de activitate
economică tradiţională, a celor mai vechi termeni din substratul traco
gcto-dac (strungă, ţarc, briinză, urdă, zer, cârlan, fluier, şi pare-se, chiar
stână) sau din lexicul latin, alături de staul, o semnificatie deosebită
având-o cuvintele ffin şi nutreţ, legate de creşterea animalelor în centre
stabile, cu iemarea în hotarul satului (prin comparaţie, limba maghiară
a împrumutat, din slavă, cuvintele referitoare la nutreţul uscat şi Ia
adăpostul vitelor).

6. Cultura pomilorfmctiferişia viţeide vie, atestată arlleologic
încă din neolitic, dezvoltată în civilizaţia dacică, până la intrarea în
legendă, oferă, prin voluminosul maten"al arhitectom"c (aici distingem
drept constructii specializate cramele pomicole şi viticole ), dar mai
ales prin cel instrumental, posibilitatea demonstrării elocvente a
vechimii şi continuităţii acestor culturi, a străvechimii uneltelorde bază
(cosorul şi chitonogul amintesc, prin formă, până la identitate, pe cele
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dacice), a continuitAtii bimilenare a principalelor instal:�ţii folosite
pentru prelucrarea fructelor (zdrobitoarea cu ruloul de piatră, amintind
de anticul "tribulum") sau a strugun7or(linul de t:Iaditie clasică, pentru
zdrobirea lor prin călcarea cu picioarele, teascurile

cu

şurub fix sau

mobil, numite de Vitruviu, "axul cu virtej").
Prezentarea unei povemc pentru distilarea alcoolului din fructe,
utilizând roata hidraulică pentru alimentarea recipientului de răcire a
vaporilor de alcool din tevile alambicului, demonstrează că nici acest
sector de muncă nu a fost ocolit de progresele determinate de
introducerea utilizării energiei hidraulice în prelucrarea celor mai
diverse materii prime agro-alimentare.

7. în cazul prepanlrii uleiului comestibil din sernintele plantelor
oleaginoase, ceea ce atrage atentia, în mod deosebit (situatie pe care o
mai întâlnim numai în cazul morilor), este perfecţiunea scriei tipologice,

zdrobirea seminţelorşi tescuirea
turtelor din făină uleioasă. Astfel, în ceea ce priveşte pivele, întâlnim

în cadrul ambelor procese tehnologice:

aici toată gama uneltelor şi instalatiilor cunoscute din antichitate şi
până în epoca modernă: cele cu pilug actionat direct (de traditie
neolilică), cu pilug ridicat de o coardă naturală, odată cu deslinderea
acesteia, sau actionat cu ajutorul scripetilor, cele de picior, functionând
pe principiul pârghiei, cu unul sau mai multi pilugi. pivele malaxor cu
roată de piatră, rulată prin tractiune animală într-un jghiab circular şi,
în sfârşit, cele cu ciocane sau săgeti actionate pe principiul axului cu
carne, adaptat unei roti hidraulice, acestea fiind de traditie medievală.
La riindul lor,

teascurile de ulei formează una dintre cele mai

complexe serii tipologice, începând cu cele cu pene, bătute de un ciocan
actionat manual sau izbite de aşa-numitii "berbeci", dispuşi orizontal
sau vertical (ambele tipuri fiind cunoscute încă din antichitate, cele cu
"berbeci" apărând în tratatele mecanicienilor elenişti, la Heron, în sec.
II ie.n.), evoluând către cele cu şurub din lemn, de cea mai veche
traditie, dispus vertical, excentric, şi încheind cu cele de provenientă
industrială, din metal, mono- sau dublu filetate şi dispuse de regulă, în
plan orizontal, fiind actionate cu o roată manuală sau călcată cu
picioarele.
Reunirea în cadrul unui pavilion mixt, situat la intersectia
acestor trei grupe tematice, a tuturor tipurilor de teascuri, într-o sinteză
tipologică unică, face dovada iscusintei creatorilor populari, a spiritului
lor iscoditor, preocupat continuu de perfectionarea arltetipului, din
dorinta dobândirii unui randament superior.
Cu riscul de a ne repeta, trebuie să subliniem faptul că numai
o civilizatie de tip agrarian, statornică timp îndelungat în aceeaşi vatră
istorică, face posibilă acumularea sistematică şi, mai ales, păstrarea în
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funcţiune a unui instrumentar atât de divers, al cărui capi de serie
constituie analogii perfecte cu tipuri instrurnentale din preistorie sau
antichitate.

8. Agricultlml cerealieră a reprezentat, în bazinul Dunării de
Jos, încă din neolitic, una din activitătile de cea mai mare importanţă,
devenite odată cu introducerea securii şi a fierului de plug din metal,
baza ocupaţională a populaţiilor din nordul Dunării (Xenophon îi numea
pe traci, "mâncători de mei", iar Horaţiu scria despre geti că "produc
roade pe pământuri fără hotare").
Popor de agricultori, românii consolidează tradiţiile autohtone,
încetătenind în limbă termeni de obârşie latină pentru majoritatea imensă
a culturilor, speciilor, proceselor muncii şi instrumentarului: mei, grilu,
in, orz, secaiă; a ara, a treiera, a săpa, a giăpa, a măcina; sapă, seceră,
aratru, moară ş.a.
în pofida unor teze false despre întreaga perioadă a migraţiilor
popoarelor, secolele IV-XII nu numai că nu au însemnat dispariţia
populaţiilor autohtone agricole, din regiunile europene care au cunoscut
această maree a triburilorcălăreţe, ci dimpotrivă, presupun cu necesitate,
prezenţa lor pentru cointeresarea noilor veniţi în exploatarea acestor
regiuni.
întreg instrumentarul descoperit în aşezările datând din această
perioadă, şi îndeosebi morile de mână, care cunosc chiar o fază nouă a
perfecţionării lor, prin integrarea dispozitivului (numit "pârpăriţă"), care
permite reglarea spaţiului dintre pietre, deci şi a măcinişului, face
dovada continuităţii practicilor agricole de către români, în pofida
vicisitudinilor incontestabile ale perioadei.
Practicarea agriculturii de către români, în cadrul tuturor
fonnelorde rehef, din Lunea Dunării şi a marilor râuri, până în păşunea
alpină aproape, pe răzoarele situate la 1200-1 300 m altitudine,
reprezintă, după cum scria David Prodan, " ... cel mai demonstrativ
exemplu de persistenţă" până la exagerare, în agricultură, pe care o
încearcă împotriva tuturor adversităţilor naturii şi în cele mai neprielnice
locuri, cu riscul de a nu recolta, adesea, nici măcar cât a semănat,
oferit de români, de-a lungul întregului mileniu al doilea, dovadă
incontestabilă a sedentarismului şi statorniciei lor.
Prezentarea in muzeu a diferitelor sisteme agricole se
realizează prin intermediul instromentarului agrar specific fiecărei
forme de relief: plugul cu corman schimbător şi treieratul cu îmblăciul,
în şurile cu arie de treierat, cu plan patrulater sau hexagonal, în zonele
deluroase sau premontane, respectiv, plugul cu corman fix şi rariţa,
descendentă din anticul aratru, treieratul cu dosea sau pietroiul, în annan
şi realizarea unei arhitecturi în tehnica chirpicului, cu învelitoare din
paie sau olane din ceramică, în câmp1"e şi în Dobrogea.
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O problemă de cel mai

mare

interes, in conditiile fertilităţii

scăzute a pământului din nwneroase regiuni din tată, a constituit-o,
din cele mai vechi timpuri, cea a

fertilizării terenurilor de cultură.

Ptacticile adoptate in diferite zone geogtafice evidenţiază nivelul
tehnicii agtare şi, totodată, valoarea ttaditiilor locale.
Una dintre cele mai vechi tehnici de fertilizan: a terenurilor
de cultură, păsttată plină astăzi in câteva enclave etnogtafi.ce din Munţii
Apuseni, constă in aşa numita "târlire", adică mutarea, in fiecare zi, a
tarcului in care sunt închise animalele peste noapte şi odată cu acesta,
şi a adăpostului păstorului, constând, in aceste cazuri, dintr-o colibă
portabilă, numită "ctambă".
Acest sistem rămâne cel mai demonstrativ exemplu de
simbioză intre cultuta pământului şi creşterea animalelor, care se
condiţionează reciproc, cel mai adeseori, ponderea unei activităţi sau a
celeilalte fiind dependentă de specificul reliefului şi nivelul de
dezvoltare a tehnicii.

9. Culturile Jegumicole cunosc aceeaşi vechime de peste două
ori milenară, pe teritoriul tării noastre, dovadă etimologia termenilor
diferitelor plante cultivate: mazăre, din substrntul trncic, varză, ceapă,
linte, nap ş.a., din lexicul latin.
Specializarea unor regiuni sudice sau răsăritene in producerea
de legume, in cantităţi mari, pentru desfacerea pe piaţă, a presupus
introducerea unor tehnici de productie de mare randament, intre acestea,
cea mai importantă fiind aceea a

roţilor de ingat

Avându-şi originea în anticele instalatii elevatoare, din
antichitatea orientală şi non:l-africană, cu ttactiune animală (fântâna
cu "vârtej" , expusă in vecinătatea morilor de vânt, este o replică
autohtonă din zilele noastre, a anticelor "saquia"), rotile de irigat
progresează pe plan energetic, românii utilizând, deopotrivă, roti
actionate de animale, roti instalate pe cursul nîurilor (roata povemci
din muzeu este un astfel de tip, adaptat la instalatiile de distilat) şi, în
unele zone mai restnînse din sud, chiar roti actionate de forta vântului.
10.

Măcinarea cerealelor a constituit, in intreaga istorie a

civilizatiei omenirii, sfeta de activitate productivă care a receptat, cea
dintâi, noile investiţii in domeniul mişcării, al transmiterii acesteia prin
sistemele specifice proceselor tehnologice şi al surselor de energic.
Pe de altă parte, perenitatea pietrelor morilor oferă posibilitatea
urmăririi, începând din neolitic şi până astăzi, fără nici un hiatus istoric,
a modului in care a evoluat acest adevătat "monumcntum princeps" al
tuturor popoarelor cu o civilizatie prin excelenţă sedentară, de catacter
agtarian.
Materialele arheologice descoperite în România pun la

42

https://biblioteca-digitala.ro

dispozitie, cu generozitate, martorii originali ai acestei evolutii istorice,
relevând importanta contactelor culturale cu marile civilizatii ale
antichitătii greco-romane, care şi-au pus amprenta asupra întregului
univers instrumental al spatiului circum-mediteranian, deopotrivă în
perioada clasică

elenl.

(atunci apare şi se generalizează moara

paralelipipedică cu mişcare lineară),

elenistică

(acum se produce

romani., când
tipuiile fundamentale ale morii: de mână, cu tr.Jcţiune
animală - în varianta cea mai simplă, cu transmisie directă - dar şi cea
hidraulică, răspândită în ambele versiuni tipologice: cu transmisie
directă - tipul oriental, cu roată orizontală - şi cu angrenaj pentru
trecerea de Ia moara lineară la cea circulară) şi mai ales
se generalizează

multiplicarea vitezei - tipul occidental sau "vitruvian" (pentru faptul
că întâia sa descriere amănuntită o făcea, des invocatul arhitect roman
Vitruviu), având roata verticală.
Dacia a cunoscut moara de apă, cel putin Ia nivelul marilor
oraşe şi reşedinte de legiuni, caracterizate printr-o mare densitate
demografică, de unde şi necesitatea aplicării unor tehnologii superioare,
încă din sec. ll-III e.n., aşa cum ne dovedesc pietrele de moară decoperite
la Apulum, Napoca şi Micia, care prezintă analogii cu descoperiri
similare din întreg Imperiul roman.

Terminologia latină

a întregii structuri tehnice a morilor de

mână şi de apă dovedeşte că aceste instalatii au rămas în uzul populatiei
autohtone întreg mileniul întâi, unele dintre ele progresând chiar, pe
planul perfectionării tehnice şi al randamentului. Aceasta înseamnă
că, în momentul aşezării slavilor la nordul Dunării, al sedentarizării
lor şi începerii practicării agriculturii mai evoluate, procesul evolutiei
morii de mână fusese încheiat, ei preluând de la l ocalnici instalatia
perfectionată căreia îi împrumută numirile slave, aşa cum se va întâmpla
şi cu moara de apă, numiri asimilate ulterior şi de către localnici (cazul
râşnitei, al "pârpăritei", al "crângului" ş.a.).
Prin

generalizarea morilor de apă,

între secolele X-XII, în

întreaga Europă, inclusiv în tara noastră, mo:răritul devine, dintr-o mai
veche îndeletnicire gospodărească, o

importantă industrie feudală,

la

început, monopol al marilor feude laice şi eclcziastice şi al domnilor
de ţară sau al principilor, treptat, intrând în posesia lor, aşa cum s-a
întâmplat şi cu alte instalatii hidraulice, şi comunitătile obşteşti ţărăneşti.

Introducerea

uriaşelor

mori cu cai,

începând din secolul al

XIV-lea, după generarea noului sistem de înhămare a cailor - hamul

a morilor de
vint, completează seria tipurilor energetice proprii civilizatiei populare
traditionale. în cadrul fiecăreia dintre categoriil e energetice se produce,
în tintp, o diversificare tipologică cu adevărat impresionantă, la nivelul
constructiei rotilor de apă şi de vânt, al sistemelor de transmisie şi al
pectoral, în locul colierului de gât, din antichitate - şi

treptelor de realizare a acesteia, cât şi pe planul constructiei propriu-
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zise a morilor, studiul acestui domeniu consacrând o adevărată nouă
ştiinţă: mulinologia.
Prin numărul de exponate din această grupă expoziponală
(până acum au fost transferate

22 instalatii din toate tipurile şi

variantele), a fost demonstrată capacitatea de adaptare şi creatie
originală, in domeniul tehnic, a românilor, aici regăsindu-se cea mai
mare parte a tipurilor de mori europene, atât din aria sa răsăriteană sau
occidentală cât şi din nordul sau sudul mediteranian, ceea ce conferă
intregii colectii, valoarea de sinteză originală pe plan continental.
Fenomene specifice României, ca acela al incomparabilei
densităţi a morilor cu ciutură (au existat sate care aveau, odinioară, şi
30-40 asemenea mori de apă, înşiruite pe unul sau două cursuri de apă,
asemeni unei salbe de mărgele) , al valorificării - cu maximă
ingeniozitate - a particularitătilor locale ale retelei hidrologice, ca şi a
altor agenti natmali, ceea ce a generat impresionanta varietate tipologică
a instalatiilor de morărit, in sffirşit, cel al specializării unor localităţi in
exploatarea morilor de apă, cu cai sau de vânt, deservind zone întinse
din jur, sau chiar în construirea şi exportarea unor asemenea instalatii
(cazul câtorva sate din Muntenia, între care Căscioarele, care sunt
amintite, ani la rând, in Registrele vamale de la sfârşitul secolului XVIII ,
ca exportatoare de "mori pe dubaşe" - plutitoare - în Imperiul otoman),
ilustrează importanta excepţională, în istoria civilizatiei românilor, a
acestui sector al alimentapei populare, determinant pentru stabilirea
caracterului sedentar-agrar al civilizatiei unui popor.
Ce concluzie finală se poate desprinde dintr-o sinteză a ideilor
privind modul de valorificare a resurselor alimentare oferite de pământul
românesc?
Fără îndoială că aceasta se referă la străvechimea şi necontenita
locuire, de către români şi strămoşii lor, a acestor pământuri, căci numai
sedentarismul şi practica milenară neîntreruptă pot asigura o civilizatie
atât de bogată în cunoştinte şi practici,

in procedee şi instrumentar

tradiţional, pentru achiziţia din natură a tuturor resurselor şi prelucrarea
acestora atât de diversă, pentru acoperirea tuturor nevoilor vietii.
Diversitatea instrumentală întâlnită in acest sector tematic mai
demonstrează, însă, o altă calitate a românilor. aceea a deschiderii lor
spre dialogul cultural cu alte popoare, fără ca aceasta să-i altereze
originalitatea propriei culturi, idee evidenţiată şi de Constantin Noica:
"Când civilizatia noastră s-a ridicat până la cultură, ea nu a creat totul
din nou, ci a fost, ca şi in fata naturii, întru culturi istorice date. Nu s
a ivit la noi ispita deşartă a noutătii totale. Noi am ştiut să aducem
noutatea intru ce ne era istoriceşte propriu."
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GOSPODĂRIE DE PESCAR 
Mahmudia, jud. Tulcea (10)*
Gospodăria de pescar, specifică pentru localităţile din Delta
Dunării, având o economie piscicolă predominantă, provine din comuna
Mahmudia (judeţul Tulcea) şi a fost reconstruită în Muzeul Tehnicii
Populare în anii 1 975-1 979.
Împreună cu cherhanaua - originară din aceeaşi localitate şi
amplasată în apropierea ei - formează un complex expoziţional unitar
care înfăţişează cele mai caracteristice aspecte din problematica
complexă, legată de practicarea pescuitului în condiţii specifice ale
Deltei. B ogatul inventar de unelte de pescuit, expuse atât în cherhana
cât şi în unele încăperi ale gospodăriei, dau vizitatorului posibilitatea
să cunoască diferite tehnici şi procedee de pescuit, care sunt o mărturie
grăitoare a specializării şi a nivelului tehnic atins de populaţia de pescari
din zonă.
Prin amenajarea acestui complex gospodăresc - care cuprinde,
în afară de casa pe locuit şi acareturile aferente: grajdul ("dam"), coteţul
pentru păsări ("curnic"), cuptorul de copt pâine, baia ("bania"), latrina,
cât şi o mică moară de vânt - se ilustrează modul de viaţă, de locuire şi
de muncă a pescarului din Delta Dunării. Construcţiile sunt
caracteristice pentru arhitectura din satele din nonlul Dobrogei, de la
sfârşitul secolului XIX şi începutul sec.XX. Folosind ca material de

* Ordinea consemn/Jrii, ln ghid, a monumente/ar este cea impustl de iâneraru/ de vizitare,
excepţiile datorându-se revoii de respec!Bre a Jncadriirii âpologice sau amplastlrii,Jnmuzeu,
intr-un ambient similar situ/ui de origine.
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constructie exclusiv lutul amestecat cu paie (chirpici), ele sunt văruite
în alb strălucitor şi acoperite cu stuf clădit "în solzi".
Constructiile sunt grupate după notiuni functionale riguroas�,
în cele trei spatii distincte ale gospodăriei: curtea mare cu casa, baia şi
cuptorul de pâine, curtea din spate, cu "damul" şi "cumicul", iar grădina.
cu moara de vânt şi latrina. Accesul se face separat, în cele două curţi
care comunică mtre ele, prin două portite.
Casa aşezată cu latura îngustă spre stradă şi dezvoltată
planimetric în lungime, este prevăzută pe două laturi cu o prispă străjuită
de stâlpi. Casa prezintă o bogată ornamentatie de lemn, lucrată în
tehnica traforajului şi desfăşurată, în special, pe timpanul frontoilului
·

'1glita " - unealtiJ
pentru impletitu/ şi
reparatul plaselor de pescuit

"Lijanca " - pat de lut inc:llzit

de la faţadă - unde se remarcă geamul podului, OlŢlat cu doi cai ·de
mare, puşi fată în fată, cât şi pe pazii, la streaşină. Ea cuprinde două
încăperi: două camere de locuit, cu o tindă mediană ("sala"), folosită
ca bucătărie şi o magazie în care se păstrează uneltele de pescuit. În
interiorul locuintei, ni se înfătişează o surprinzătoare şi originală
îmbinare de vechi şi nou, de elemente traditionale şi elemente preluate,
care fonnează un ansamblu unitar, exprimând gustul şi universul estetic
al pescarului lipovean. Alături de traditionalele sisteme de încălzit,
alimentate din sală, ca: soba oarbă ("hruba"), cuptorul de pâine
("pecica") şi nelipsitul pat de lut încălzit ("lâjanca"), se găsesc pretioase
icoane pe lemn şi ferecate în metal, din sec. XVII şi XVIII, textile
româneşti deosebit de decorative şi, de asemenea, unele piese de
mobilier şi alte elemente preluate din mediul orăşenesc şi ;tdaptate
gustului local.
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Un element specific, nelipsit din gospodăria tradiţională
lipovenească, este baia, un fel de saună, amenajată într-o clădire aparte,
prevăzută cu două încăperi: o încăpere cu funcţia de vestiar şi baia
propriu-zisă, având în interior o vatră din bolovani de piatră, în care
este montat cazanul pentru apă.
Tot în curtea din faţă se află şi un cuptor de pâine, prevăzut cu
o plită, pe care se gătea în timpul verii.
Un gard de trestie, înfipt în pământ şi împletit artistic
("pescăreşte"), în partea superioară, despart� prima curte, de curtea
gospodărească, unde se află grajdul pentru vite {"damul") prevăzut cu
o magazie şi un spaţiu pentru depozitarea atelajelor, cât şi cu cotetul
pentru păsări ("curnicul"), o construcţie care, arhitectural, imită {în
miniatură) o casă de locuit
în grădină, de asemenea împrejmuită cu un gard de trestie, se
mai găseşte latrina şi o mică moară de vânt cu pivot şi pereţii din stuf,
folosită pentru satisfacerea nevoilor gospodăriei.
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GHEŢĂRIE Mahmudia, jud. Tulcea (SA)
Gheţăria ( "ghetarul") este instalaţia pentru conservarea
peştelui, construită de obicei in apropierea unei che:rhanale, pe un grind
mai inalt, pentru a fi ferită de inundaţii sau de infiltrarea apei. Ea are
uşa intotdeauna orientată spre nord.
Gheţăria este alcătuită dintr-o groapă adâncă de lm, căptuşită
cu maldări de stuf, deasupra căreia se află un acoperiş in două ape,
realizat dintr-un schelet de "căpriori" de brad (salcâm), încheiaţi
dulghereşte, pe o cunună din grinzi de stejar, invelit in stuf bătut după
tehnica "nemţească".
Gheata se recoltează iarna, se aşează in straturi de 10-20 cm,
intercalată cu paie. Uneori când e mai frig se toarnă apă peste straturile
de gheaţă încât acestea formează un bloc masiv, acoperit cu maldări de
stuf.
Gheţăria, care completează ansamblul de constructii pentru
prelu crarea peştelui, a fost reconstruită in muzeu in anul 1 9 94, de meşteri
din Delta Dunării.
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Sectorul piscicultură
(Gospodărie de pescar şi cherhana din Mahmudia, jud. Tulcea)
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CHERHANA 
Mahmudia, jud. Tu1cea (8)
Cherhanaua pescărească provenită dintr-un sat de pescari de
pe malul Dunării (Mahmudia, jud. Tulcea), braţul Sf. Gheorghe, a fost
transferată în muzeu în 1 972 şi reconstruită pe amplasamentul amenajat
pe malul ]acu1ui artificial din incinta muzeu1ui.
Construcţia specializată a apărut încă de la începutul veacului
al XVIII-lea, în regiunile piscicole, pentru colectarea zilnică a recoltei
de peşte, în scopul prelucrării paxţiale şi transportării acestuia pe pietele
tâigurilor, pentru prelucrare industrială şi comercializare.
Cherhanaua este un complex piscicol compus din: construcţia
propriu-zisă a cherhanalei, ghetarul, bucătăria de vară, umbrarul pentru
bărci şi adăpostul temporar al pescarilor.
Construcţia cherhanalei, realizată din scânduri de brad, cu un
acoperiş în două ape, din stuf, este sprijinită pe piloţi de stejar.
Planu1 interior este compartimentat în două încăperi cu funcţii
bine delimitate: birou] cherhanalei, în care se păstrează evidentele scrise
privind activităţile din cherhana, şi cherhanaua propriu-zisă, în care se
recepţionează peştele şi se tratează paxţial (curăţat, sărat, extras icrele
etc.). Tot în această încăpere se păstrează căzile, maşina de sfărilmat
gheaţă şi sare, cântarul şi parte din uneltele de pescuit
Fatada principală este prevăzută pe toată lungimea ei cu o
prispă ("michilie"), având funcţia de debarcader; pe timp frumos, tot
aici, se desfăşoară şi unele dintre operaţiunile menţionate la încăperea
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Cherhanaua - construcţie palafiUJ

mare a cherllanalei, ca: manipulatiile peştelui adus din baltă, cântărirea,
sortarea, spălarea, spintecarea peştelui mare şi sărarea.
Pontonul ("schela"), lung de cea. 6m şi alipit perpendicular,
la mijlocul "michiliei", este construit pe piloti, având functia de
debarcader.
Dintre constructiile anexe ale complexului piscicol, cea mai
importantă este gheţarul (constructie adâncită în sol, cu acoperişul din
stuf, în patru ape şi bine izolat termic), cu functie de depozit pentru
gheata necesară consetvării în timpul preparării şi transportării peştelui.
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Sectorul apicu/tuni
(Gospodărie de boştinar - lumânărar din Sebeşu de Jos, jud. Sibiu)
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TEASC DE BOŞTINĂ 
Sebeşu de Jos, jud. Sibiu (13)
Reconstruit în anul 1 964 în muzeu, teascul de ceară provine
din satul Sebeşu de Jos (comuna Tumu Roşu, judeţul Sibiu) şi datează
de la mijlocul secolului XIX.
Situat la poalele Muntilor Făgăraş, într-o zonă deluroasă, cu
putin teren propice pentru agricultură, acest sat s-a specializat în
meşteşugul boştinăritului, locuitorii colectând reziduurile fagurilor de
albine şi tescuind ceara

din ele, cu ajutorul unor instalatii masive.

Materia primă, boştinarii şi-o procurau de la stuparii din zonele apicole,
cutreierând, în acest scop, tara în lung şi în lat, cu calul sau cu căruta
cu coviltir, drumurile lor trecând de multe ori şi dincolo de graniţele
tării. înainte de primul război mondiaL
Teascul de bo ştină este adăpostit într-o construcţie
dreptunghiulară, din zidărie de piatră de râu, peretii fiind completaţi,
în partea superioară, cu două rânduri de scânduri orizontale, de brad.
Acoperişul înalt, în două ape, este învelit cu şindrilă de brad.
Cele două timpane sunt înfundate de asemenea cu rânduri de şindrilă,
prinse pe laţi.

În afara uşii de intrare, clădirea este prevăzută cu încă o

uşă, aflată în peretele lateral, care permite accesul la fântâna cu
cumpănă, amplasată alături.
Interiorul, pe lângă teascul masiv, adăposteşte şi cuptorul cu
cele două cazane de apă, în care se fierbe boştina, înainte de tescuire.
[nstalaţia de tescuit constă dintr-un teasc cu "crăcană", un tip
de teasc folosit şi în alte domenii ale tehnicii populare (de exemplu în
viticultură sau pentru tescuirea uleiului vegetal). El se compune

din
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Secţiune prin teascul cu crllcanll:
1. vârtej 2.fus J.gra/M 4jug 5.crllcanll 6.stâ/p 7.butuc 8. "popa"
9. "preoteasa" JO.butie pentru cearll

oala de tescuire, cu capac şi piston, săpată într-un butuc de stejar, şi
"crăcana", o grindă masivă, lungă, fixată la un capăt rabatabil, într-un
stâlp înfipt adânc în pământ, lângă butucul cu oala. Pentru urcarea sau
coborârea crăcanei se foloseşte un şurub cioplit din lemn de păr,
"vârtejul", ce străbate capătul liber al crăcanei şi care este fixat jos
într-o ramă masivă de lemn, "grapa", care se încarcă cu pietre mari. În
procesul de tescuire, grinda, coborându-se, apasă prin intermediul
pistonului, asupra conţinutului oalei. La greutatea crăcanei se adaugă

Butie pentru colectarea cerii

Cazane/e pentru fierberea boştinei
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Pres/1 de mânll
şi cea a bolovanilor de piatră de pe grapa care, prin înşurubarea
"vârtejului", se ridică de la pământ, greutate amplificată, ca efect, de
lungimea grinzii care îndeplineşte şi rolul de pârghie. Ceara obţinută
din tescuirea boştinei se cc.lectează într-un vas (ciubăr de lemn) îngropat
în pământ, sub butucul cu oala.
Ceara se vindea stuparilor sau se folosea ca materie primă
pentru confecţionarea lumânărilor.

Teasc de boştinll
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GOSPODĂRIE DE BOŞTINAR - LUMÂNĂRAR 
Sebeşu de Jos, jud. Sibiu (14)
Monumentul provine din satul Sebeşu de Jos, comuna Tumu
Roşu, judetul Sibiu, un centru specializat în boştinărit (vezi teascul de
boştină) unde, pe lângă instalatiile de tescuit ceara de albine, au apărut,
la începutul secolului XX, şi mici ateliere în care se produceau lumânări.
Construcţii tipice pentru arlritecturn zonei din sec. XIX, ele
au fost reconstruite în muzeu, în anul 1966 (casa) şi 1968 (şura şi
atelierul de lumânărit).

Instalaţia penliu confecţionarea Jumân/Jrilor prin imblliere:
a) "butoiul" (tamburul) b) baia de cearii c) fitilul
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Gospodăria se compune din: casă de locuit, şura cu grajd,
atelier de lumânărit şi coteţ de porci, fiind împrejmuită cu un gard din
zidărie de piatră şi scânduri de brad.
Casa este ridicată in pantă, pe un soclu de zidărie de piatră,
care formează şi pereţii beciului, cu intrare din faţada laterală. Construiţi
in tehnica tradiţională a cununilor orizontale de bâme din lemn de fag,
pereţii sunt lipiţi in interior şi exterior cu pământ şi zugrăviţi intr-un
albastru puternic, specific caselor din Transilvania. Acoperişul inalt,
in două ape, este invelit cu ţiglă, care a inlocuit, in a doua jumătate a
secolului trecut, învelitoarea tradiţională de şindrilă sau "pâşi" (coceni
de porumb); planul casei este cel tradiţional, cu trei încăperi: casa din
faţă, tinda şi celarul.
Tinda, aşezată median, are funcţia de încăpere-depozit şi loc
de muncă. Aici se află şi cuptorul de pâine şi ustensilele necesare
gospodăriei, cât şi intrarea în pod.
În stânga tindei, celarul are funcţia de cameră de locuit şi de
gătit şi este locul unde se desfăşoară aproape toată viaţa familiei.
Casa cea mare, orientată spre stradă, are şi ea rolul de cameră
de locuit, dar mai cu seamă de reprezentare, aici concentrându-se
elementele decorative ale inventarului gospodăresc (textile, mobilier
pictat, ceramică, icoane pe sticlă etc.).
Opus casei, se află atelierul de lumânărit, o construcţie
dreptunghiulară, rezultată din transformarea unui şopron mai vechi, de
la care s-au păstrat stâlpii de susţinere, din lemn de brad, şi acoperişul
înalt, în două ape, învelit cu ţiglă. Pereţii din zidărie de cărămidă sunt
prevăzuţi cu două geamuri mari, în trei canaturi, specifice anului
când s-a făcut amenajarea atelierului. Interiorul este dotat cu utilaje

Aspect din "casa din fafă"
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necesare pentru confectionarea lumânărilor, folosindu-se în acest scop
mai multe procedee: turnarea în forme, scurgerea şi îmbăierea. Pentru
îmbăiere se întrebuinţează două tambure ("butoi"), pe care se întaşoară
firul de bumbac care serveşte drept fitil. Acesta se mută alternativ de
pe un "butoi" pe celălalt, trecând totodată printr-o baie de ceară.
Lumânările obtinute au grosimi variate, în functie de durata operatiunii.
[nventarul atelierului este completat cu o masă lungă de lucru, instalaţia
pentru turnarea lumânărilor, un cuier cu ustensilele boştinarului şi o
sobă de gătit, aflată în coltul de lângă uşa de intrare.
Şura de lemn reprezintă tipul vechi, specific secolului al XIX
lea, cu un singur grajd, având peretii din bâme de fag, cioplite în patru
fete şi lipite cu pământ; alături se află "aria" spaţioasă, închisă în fată
şi în spate prin câte o poartă înaltă şi având peretele lateral căptuşit

Dispozitiv pentru
turnarea Iumânm/or

"Cercul" pentru
confectionarea
/umântlrilor prin scurgere

Şa de lemn

cu scândură. "Aria" este locul unde se păstrează uneltele agricole şi
mijloacele de transport (în special căruta cu coviltir a boştinarului) şi
care pe vremuri se folosea drept arie de îmblătit grâul. Furajele se
păstrează deasupra grajdului, în spatiul mare creat de acoperişul înalt,
cu pantă înclinată şi învelitoare de ţiglă.
Un mic cotet de porci, din bâme de fag şi acoperiş în două ape
învelit cu şindrilă, completează acareturile gospodăriei.
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COLffiĂ PASTORALĂ CU "SURLĂ" 

Sătic, judAigeş (19)
Iemarea animalelor la poalele munţilor, în zona de cultură a
fânatelor, specifică păstoritului pendulatoriu, precum şi muncile
desfăşurate aici în timpul anului (îndeosebi pregătirea nutretului) au
dus la aparitia şi dezvoltarea unorconstnictii adecvate adăpostirii omului
şi animalelor.
O astfel de gospodărie pastorală, de pe cursul superior al
Dâmbovitei, a fost transferată din Sătic, comuna Dâmbovicioara, jud.
Argeş şi reconstruită în muzeu în vara anului 1973.
Această gospodărie se compune din "surlă " (adăpost omenesc
primitiv), "hodaic" (formă evoluată de adăpost uman), cu "crosnii"
(grajduri, adosate hodăii) şi "obol' pentru oi.
Surla a constituit cea mai răspândită formă de adăpost uman
în afara vetrei satului, din zona Rucărului, până la începutul secolului
nostru. Ea are o formă conică şi plan circular, fiind construită din lemne
crăpate, aşezate pe un schelet de bâme subtiri, numite "martaci".
Hodaia, adăpost evoluat, care a înlocuit în totalitate surla, are
un plan patrulater, cu o singură încăpere.
Peretii din bâme de brad, cioplite în patru fete şi încheiate la
capete în "cheutoare-coadă de rândunică" sunt aşezati pe o fundatie de
·
piatră de râu. Şarpanta, în patru ape, este realizată din căpriori şi lati,
cu învelitoare din şită de brad.
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Adosate "hodăii", pe două laturi, se găsesc crosniile, construite
în aceeaşi tehnică, acoperişul lor fiind o prelungire a acoperişului hodăii.
În interior sunt compartimentate trei încăperi, prevăzute cu
iesle.

Oborul este un tarc pentru oi, având o latură comună cu hodaia,
alte două laturi, realizate din "lobde" {lemne de arin crăpate), fiind
aplecate spre interior pentru a oferi anintalelor un adăpost faţă de
intemperii, iar ultima fiind constituită de un gard obişnuit de scânduri,
cu portiţă de acces în i!'lteriorul oborului.

Surla

-

aspect exterior

Surl/J - secţiune
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STAUL POliGONAL
Ludeştii de Sus, comuna Orăştioara de Sus,
jud. Hunedoara (15A)

În munţii Orăştiei, civilizaţia dacilor a atins înflorirea deplină
înaintea cuceririi de către romani. Este zona în care dacii au edificat
mari construcţii şi fortificaţii de piatră, având în jurul lor numeroase
aşezări rurale, multe din acestea continuând, în timp, cu aşezările actuale
ale ţăranilor din Ciceastă zonă înaltă a sudului Transilvaniei.
Vechea casă dacică reprezintă o soluţie specifică de adaptare
la mediul de viaţă montan şi la t:Iadiţiile arhitecturii civile. Neîndoielnic,
ea s-a constituit în model, pentru realizarea încă din epoca preromană
şi apoi din cea daco-romană, a construcţiilor poligonale cu funcţii
pastorale, denumite "staul" (lat. stabulum,-i) documentate arheologic
în Munţii Orăştiei. Staulele poligonale, cu nouă laturi, mai puteau fi
văzute, cu zecile, pe culmile dealurilor din imediata apropiere a cetăţilor
dacice, până în perioada interbelică.
A semenea staule erau
răspândite din platforma Luncanilor
până în Valea Sebeşului. Valoarea lor
documentar-istorică sporeşte prin
oferirea soluţiilor tehnice de cea mai
mare eficienţă constructivă: cu
minimum de materiale de construcţie
şi de efort, se obţinea un maximum
de spaţiu de adăpostire a animaleior
"Cruce cu piliArie"
pe timp de iarnă.
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Staulele de acest tip continuă modalităţi dacice de construire
a caselor; pe cununa de bârne orizontale, dispuse pe nouă laturi, se
ridică un acoperiş conic, din căpriori de brad, acoperit cu şiţă şi având
asemeni unei chei de boltă, în vârful său, o cruce de lemn, cu triplă
funcţie: punct de îmbinare, "pălărie" de protecţie a vârfului construcţiei
pentru a preveni înfiltrarea ploilor sau a apei din topirea zăpezii (popular
i se mai spune, în zona, "cruce cu pălărie") şi simbol al credinţei creştine
de protecţie a staulului împotriva spiritelor rele. Staulul a aparţinut
familiei de oieri Rujoi, din Ludeştii de Sus. Din cauza distanţei până la
biserica din sat (staulul se află pe Dealul Strugarilor, la lOOOm altitudine
şi trei ore de un:uş), mormintele familiei se află în vecinătatea staulului,
obicei întâlnit des în partea de vest a Carpaţilor Meridionali, amintind
de celebra temă a Mioriţei, balada păstorului român.

StJJulul dinLudeşti. Secţiune axonometrictl
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Sectorul pastoral
(Staulele din Ludeşti, jud. Hunedoara şi Răşinari, jud. Sibiu)
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STAUL PASTORAL 
Răşinari. jud. Sibiu (15)
Transferată în muzeu, în anul 1980, din zona de fânate a
localităţii Răşinari (dealul Dârjani, 1206 m altitudine), judeţul Sibiu,
această construcţie pastorală, apcuţinând categoriei ocoalelor poligonale,
constituie un ansamblu arlritectonic format din adăpostul oamenilor
(coliba) şi adăpostul pentru oi ("staorul"), termen popular derivat din
latinescul "stabulum, -i", având ca funcţie iemarea oilor în hotarul
satului, cu nutreţul pregătit în zona tiinatelor, din timpul verii.
Semnificatia etno-lingvistică şi istorico-culturală a acestui
document al civilizatiei poporului nostru este deosebită pe linia
demonstrării vechimii bilenare a celui mai arhaic tip pastoral (cu
iemarea oilor închise în staule, în vatra satului), dovadă peremptorie a
economiei mixte agro-pastorale a românilor, a sedentarismului şi
continuităţii de viaţă în vatra strămoşească.
Construit acum o jumătate de veac, monumentul are un plan
pentagonal, patru laturi fiind formate din pereţii staulului, construiţi
din bâme de brad, cea de a cincea latură constituind-o coliba; întreaga
construcţie este aşezată pe temelie de piatră.
Coliba este o construcţie dreptunghiulară (7m x 2,90m) având
pereţii din cununi orizontale de brad, cioplite în două feţe. Acoperişul,
în două ape (frontoanele sunt închise cu şiţă lungă), realizat din căpriori
fixaţi în cuie de lemn, are învelitoarea de şiţă de 1,60m lungime.
Planimetric, cohba are spaţiul interior împăiţit în două încăperi:
locuinţa ciobanului şi grajdul. Accesul în prima încăpere se face printr
o uşă îngustă (0,7m), amplasată pe latura mică a colibei.
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[nteriorul colibei este organizat simplu, caracteristic locuinţelor
pastorale sezoniere, fiind dotat cu mobilier de strictă necesitate - poliţe
prinse în perete - în colţul drept, lângă uşă, aflându-se vatra focului
("chetrarul").
Accesul în grajd (în care sunt adăpostite animalele mari) se
face din interiorul staulului, printr-o uşă amplasată pe latura mare.
"Staorul" propriu-zis, are planul patrulater, cu laturile egale
ca lungime (7,30m). Este o construcţie deschisă spre interior, având
pereţii construiţi din cununi orizontale de brad, cioplite în două feţe.
Acoperişul, în două ape, cu învelitoare din şiţă de brad, de 1 ,60m
lungime, protejează de intemperii spaţiul construit, mijlocul ocolului
fiind neacoperit. Accesul animalelor în staul se face printr-o uşă relativ
largă ( l , lOm).
Frecvent şi în regiunile de fânaţe din alte zone etnografice
(Valea Sebeşului, Valea Jiului) acest tip de construcţie pastorală
constituie, alături de gospodăria cu colnă, transferată de la Câmpu lui
Neag, o verigă evolutivă spre gospodăria cu curte închisă şi întărită
(tip arhitectonic exemplificat, în muzeu, prin monumentul de la Măgura

Bran), caracteristică zonelor pastorale, în general, şi aşezărilor risipite,
situate la altitudini mari, în special.

Planul !J:aulului:
a) coliba b) grajdul c) sf3orul

Crintii

Gllfeată de muls
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GOSPODĂRIE PASTORALĂ CU "COLNĂ" 
Câmpu lui Neag, jud. Hunedoara (16)
Transferată în muzeu în 1980, gospodăria pastorală "cu colnă"
din Câmpu lui Neag, judeţul Hunedoara, se încadrează în tipologia
construct:iilo rpastorale, folosite temporar în zona de fâneţe a Văii Jiului,
cunoscute în zonă sub denumirea de "conace".
Acest ansamblu arhitectonic, bine închegat, de tipul ocolului
poligonal, se compune din: adăpostul omenesc ("căsoană"), adăpostul
pentru animale ("colna" propriu-zisă), cămara construită deasupra gropii
de cartofi, poarta şi portita de acces în interiorul ocolului.
"Căsoana" este o construcţie dreptunghiulară, cu pereţii din
bâme masive de brad, cioplite în două fete, aşezaţi pe temelie de piatră.
Acoperişul, în patru ape, cu învelitoarea din prăştilă de brad, respectă
tradiţia zonei, prin înclinaţia puternică a şarpantei, pentru scurgerea
zăpezii şi a apei pluviale. Planimetric, căsoana are două încăperi, una
servind ca locuinţă pentru cioban ("căsoana") şi cealaltă, pentru
păstrarea unor unelte, haine etc. ("cămara"), fiecare având intrare
separată, dispusă pe fatada principală.
Interiorul căsoanei este mobilat simplu: pat de scânduri, cu
picioarele înfipte în pământ, masă joasă, lavite prinse în pereti, vatra
focului, dispusă în colţul stâng al încăperii, având deasupra "căloniul"
- un coş de tiraj, piramidal, construit din nuiele împletite, lipite cu lut,
pe o ramă din lemn de fag, fixată pe pereţii constructiei - setvind Ia
evacuarea fumului din vatra deschisă.
Colna propriu-zisă, care constituie adăpostul oilor, este o
construcţie unghiulară care închide ocolul, unind, pe cele două laturi,
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casa, situată în fată, cu cămara situată în spatele ocolului. Pereţii săi
exteriori sunt construiti din bâme rotunde de brad. Acoperişul, în două
ape, are învelitoarea din prăştilă de brad. Spre interiorul ocolului,
constructia fiind deschisă, acoperişul este prevăzut cu stâlpi de sprijin.

Cămara

pentru groapa de cartofi este un element etnografic

specific zonei Văii Jiului, având o funcţie complexă. Construcţia
protejează o groapă zidită cu piatră, în care sunt păstraţi cartofii (accesul
la acest depozit subteran făcându-se

din interiorul cămării) şi serveşte

la păstrarea unor alimente şi a vaselor cu murături. De formă
dreptunghiulară, cămara este construită din bâme cioplite de brad , pe
temelie de piatră, având acoperiş în patru ape, cu învelitoare din prăştilă
de brad. Accesul se face din interiorul ocolului, prin uşa amplasată pe
latura mai lungă.

Planul gospodtiriei:
1) ciJsoana 2) ciJmara 3) ciJmara pentru cartofi

Şteand

4) colna

Trocuţli de lapte

Monumentul de arhitectură pastorală de la Câmpu lui Neag,
având o mare importantă documentar-etnografică, reflectă modul de
organizare al vieţii pastorale din zonă, axată pe iernarea animalelor la
fânaţe, ceea ce a dus la construirea unui tip distinct de gospodărie care
integrează organic. în planul său, adăpostul oilor. Devenit astăzi o
locuinţă sezonieră prin restru cturarea aşezării şi construirea, în
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majoritatea cazurilor, a unor gospodării moderne, în vatra satului,
gospodăria cu colnă, prezentată în muzeu, ilustrează arlletipul locuinţei
populare pastorale, din aşezările risipite ale zonei superioare a Văii
Jiului.

Gospodăria cu colnă din Valea Jiului reprezintă, în planul
evoluţiei gospodăriei pastorale, pornind de la staulul poligonal cu o
colibă, o etapă superioară, procesul evoluând spre gospodăria cu curte
închisă şi întărită, ilustrată în muzeu prin monumentul din Poiana
Sibiului şi finalizat prin gospodăria din zona Branului (Măgura), care
relevă înaltele virtuţi constructive ale meşterilor populari.
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STÂNĂ CU DOUĂ ÎNCĂ PERI Muntele Puru, jud. Alba ( 1 7)
Adusă din Munţii Sebeşului, de la altitudine de circa 2000m ,
stâna de băcite de pe muntele Puru reprezintă păstoritul românesc într
o zonă în care această ocupatie a fost intens practicată.
Veche de peste 70 de ani, constru·cţia stânii păstrează
caracteristicile arlritecturii pastorale din zona reprezentată; planul
dreptunghiular de dimensiuni mijlocii ( 14x6m) este compartimentat în
două încăperi adaptate, ca tehnică de constructie, functiunilor ce le
îndeplinesc: "fierbătoarea" pentru prepararea produselor şi "celarul",
pentru păstrarea produselor. Acoperişul, în patru ape, are o învelitoare
de şiţă şi este prevăzut cu "fumare".
Constructia este lucrată din bâme rotunde, încheiate la capete
"stâneşte". Pe lângă stână, ca anexe, găsim strunga (care se mută
săptămânal) cu comamicul pentru mulsul oilor, oborul de vaci şi coteţul
de porci.

BtJdtJu pentru scos untul
din smântinll

Gllleatll şi cup de muls
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Rllvar de frllmântat caşu/

Funcţionarea stânii este asigurată de cinci femei, "băciţe",
angajate de prop1ietarii de oi asociaţi, care suportă cheltuielile şi împart
veniturile în mod proporţional cu numărul de oi. Numărul "băciţelor"
este indicat în stână de cârligele.atârnate deasupra vetrei de foc. Fiecare
"băciţă" prelucrează laptele, având în cadrul stânii mica ei gospodărie
şi răspunzând de oile celor care au angajat-o, de produsele obţinute şi
de inventarul uzual. Paza turmei este sarcina ciobanilor.
Tipul acesta de stână, întâlnit pe o vastă a rie din vestul
Carpatilor Meridionali, se deosebeşte de stânile din altă zonă, p rin
sistemul de organizare, tehnica şi inventarul folosit la prelucrarea
laptelui.

~
1 1 \
1 ),'
\ 1

J

\1 \
V

Foarfeci de tuns oile

Clopot de oi

Lingurtl

Câr/ige
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STÂNĂ CU TREI ÎNCĂPERI 
Muntele Coltii Giuvalei. jud. Algeş (18)

Provenind din zona Rucărului (Algeş); stâna cu trei încăperi
din muntele "Colţii Giuvalei" (în vecinătatea fostului punct vamal
Giuvala, dintre Transilvania şi Ţara Românească, care a funcţionat
între anii 1836-19 1 8) a fost transferată şi reconstituită în muzeu în
anul 1 973.
Construită aproximativ în jurul anului 1938, de către obştea
sătenilor din Rucăr, stâna a fost folosită de aceştia mai mult de un sfert
de veac, într-un sistem tradiţional al păstoritului de pendulare dublă,
constând din iernatul oilor pe lângă casă şi văratul pe păşunile alpine,
primăvăratul şi tomnatul făcându-se la fânete.
Constructia stânii întruneşte caracteristicile arhitecturii
pastorale din zona reprezentată, având planul dreptunghiular şi
compartimentarea în trei încăperi cu functionalităti deosebite:
"comamicul" (încăpere folosită, în principal, la mulsul oilor),
"fierbătoarea " (atelier de prelucrare a laptelui) şi "stE.na foilor", celarul
(pentru păstrarea produselor).
Tehnica de construcţie este cea arhaică, a bârnelor rotunde
încheiate la capete în "cheutori rotunde", -spaţiile libere fund închise
în tehnica "şoşilor". Acoperişul este în patru ape. În spatele stânii se
află strunga oilor.
Particularitatea principală a monumentului constă în situarea
comarnicului în construcţia stânii, excentric, ca o primă încăpere, prin
care se face accesul în stână, deschisă total pe o latură şi parţial pe
latura opusă, în care sunt practicate uşiţele de trecere a oilor din strungă,
la muls.
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c
Planul stinii:
A. comamic B. Jierblitoare
C. ce/ar D. strungtl

Prelucrarea laptelui rste asigurată de "baei", cioban angajat
de proprietarii asociaţi, fată de care răspunde direct de produsele obtinute
şi de inventarul intrebuintat, ajutând ciobanilor la muls, aceştia având
în principal, sarcina de a păzi şi păstori turma.
Ca răspândire, tipul acesta de stână acoperă o arie largă, de pe
versantul sud-estic al Carpatilor Meridionali.

·

Interiorul stinii - fierblitoarea
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GOSPODĂRIE CU OCOL ÎNTĂRIT 
Măgtna, jud. Braşov (21)
Transferată în muzeu în 1972, gospodăria cu ocol întărit,
Măgura, provine din zona Branului - străveche vatră românească locuită de o populatie harnică de păstori şi crescători de vite, care a
ştiut să folosească cu pricepere conditiile naturale.
Datând de la 1844 (cum dovedeşte o inscriptie aflată pe una
din grinzile casei de locuit), monumentul reprezintă forma cea mai
evoluată şi interesantă, cunoscută de arhitectura pastorală românească,
cu o largă răspândire în regiunile muntoase ale tării, formă întâlnită şi
în alte ţări.

Cujb/1

SiJrilritlJ
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Apărut din necesităţi economice, în forme incipiente încă în
epoca dacică, acest tip arlritectonic constituia, în satele brănene, modul
obişnuit de alcătuire a locuinţelor, până la finele secolului al XIX-lea.
În general, gospodăriile cu ocol întărit din zona Branului sunt alcătuite
din patru laturi (două-trei ocupate de casă şi acareturi, pe ultima fiind
un gard întărit şi acoperit), dar se întrunesc şi exemplare cu mai multe
laturi - şase, nouă sau chiar douăsprezece.
Unitatea adusă în muzeu respectă planul şi toate elementele
acestui gen de constructii din zonă, fiind reprezentativă.
Se compune din: locuinţa propriu-zisă (tinda, căsuţa, casa mare
şi un "chelar''), două grajduri pentru vite şi fierbătoarea, cu pivniţă sub
ea, aflate în interiorul ocolului şi o "crosnie" (adăpost pentru oi), aflată
în afara ocolului.
Este construită pe fundaţie de piatră, din bârne de brad, groase,
încheiate la capete cu cheutori. Acoperişul, în patru ape, este realizat
din căpriori şi laţi prinşi în cuie de lemn, cu învelitoare din şindrilă
hoxjită. Curtea interioară, pavată cu piatră, pe margini este prevăzută
cu podea de lemn. Podurile grajdurilor în care se păstrează fânul
comunică cu podurile aflate deasupra gardului şi deasupra fierbătoarei,
n-au însă legătură cu podul locuinţei, spre a feri fânul de scântei.

'

i

1

Planul gospodAriei:
1. C!lSa mare 2. c:Asu/3 3. ânda 4. ce/arul 5. fierblltoarea şi pivni/3
6- 7. grajdurile pentru vite 8. şopronul pentru car şi unelte 9. curtea
10. polatra 11. crosnia (adApost pentru oi)
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Cuptor de pâine cu vatril, din zona Bran

Dimensiunile întregii construcţii, cât şi unghiul de înclinaţie
al şarpantei, îi conferă o notă deosebită de monumentalitate.
Cu rosturi funcţionale, bine determinate, acest tip de
gospodărie a avut o mare importanţă în viaţa economică a crescătorilor
de animale. Astăzi nu se mai construiesc astfel de gospodării, numărul
celor existente fiind în descreştere, fapt ce întăreşte valoarea
documentară şi importanţa istorico-etnografică a acestui monument.

Plosca

HeheltJ. pentru cânepll
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GOSPODĂRIE DE OIER CU ATELIER DE CONFECfiONARE
A LUMÂN�OR Drn SEU DE OAlE 
Răşinari, jud. Sibiu (20)
Între satele României "specializate" în creşterea oilor şi
comercializarea produselor ovine, Răşinari a fost unul din cele mai
renumite centre ale păstoritului transhumant din Transilvania, întâiul
atestat documentar ca practicând iemarea animalelor în Ţara
Românească, încă de pe la 1400, sub Mircea cel Bătrân. Alături de
prelucrarea lânei şi pieilor de ovine, confecţionarea lumânărilor din
seu de oaie, într-un atelier modest din cadrul gospodăriilor tipice de
oicri, a constituit o îndeletnicire şi, mai târziu, un meşteşug (cu producţie
- marfă pentru piată) practicate cu mare intensitate până la începutul
secolului XX, sporind renumele acestor localităţi.
Importanta iluminatului cu lumânări şi opaite cu seu (în satele
colinare şi de şes, lumânăritul era practicat, întrebuintând ceara fagurilor
de albine), deopotrivă în gospodărie, în şcoli şi edificii publice (primării,
cârciumi etc.), cât şi în locaşurile de cult religios (biserici, mânăstiri,
schituri), a conferit, veacuri la rând, o importantă deosebită acestui
meşteşug ale cărui origini coboară în negura istoriei.
"Atelieml de lumânări" rânduit de regu lă într-o construcţie
aparte, cu una sau două încăperi, având drept caracteristică fumarul
înălţat pe muchia acoperişului, pentru a uşura evacuarea fumului şi
mirosului greu rezultat din topirea seului de oaie, cuprindea ca
instrumentarspecific : cuptoml cu cazanul de topit seul (şi linguroaiele
mari de lemn), "teascul de jumăn"", care servea la extragerea seului,
sub presiune, din "jumările" grăsimii de oaie, şi "scaunul de lumânăn"",
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care cuprindea recipienti metalici în care se turna seul fluid.
Casa oierului prezintă toate caracteristicile monumentelor
tipice pentru Măiginimea Sibiului, având planul tricelular(o tindă în
miJloc, "casa mare", fără sobă, în dreapta şi "casa mică", cu cuptor, în
stânga); faţadele scurte sunt prevăzute cu câte o singură fereastră
excentrică, care servea la împărtirea interiorului camerei în două spatii:
cel întunecos, pentru pat, şi cel luminos, pentru masă.
Mai retin atentia pinioanele acoperişului, pe laturile scurte,
foarte înalte şi ascutite, îmbrăcate în şiţe lungi de 1,60m.
Faţa lungă a casei este împodobită de "privariul" cu "stâlpi
ciopliti" ce protejează intrarea din curte, în "chimniţă".
Şura, cu cele două grajdun· şi cămara alăturată (compartiment
atipic, rezultat tocmai din nevoia unui spaţiu excedentar pentru
adăpostirea materiilor prime) sunt realizate - ca şi casa - în tehnica
cununilor orizontale din Mme, cioplite în pat:ro feţe, cu acoperiş în
două ape, "învelit" cu şiţă de brad lungă de lm.
Întreaga gospodărie e împrejmuită cu "pălan" din scânduri
(Răşinarii a fost unul dintre cele mai importante centre de "jogărit" din
sudul Transilvaniei) şi o poartă şi portiţă lucrate cu vădit simţ artistic,
renumite în toată Măiginimea
Gospodăria din Răşinari evidentiază modul original, specific
gospodăriei de oier, de închidere a cmţii prin aşezare perimetrală a
constructiilor şi umplerea golurilor cu garduri şi poiţi, dând imaginea
unei cetăti fortificate, tip evident asemănător gospodăriilor cu "ocol
întărit", cum este cea din Măgura (aşezată în amonte, în muzeu).
împreună cu staulul din Răşinari, transferat şi expus în aceeaşi
grupă tematică, formează un complex pastoral ce evidenţiază
o:rganizarea vietii oierilor din Măiginimea Sibiului.

Dispozitiv pentru
confecţionarea lum§ntJrilor
(.,Scaun")
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CRAM Ă POMICOLĂ CU ETAJ 
Polovragi. jud. Gorj (27)
Construit în anul 1883, în comuna Polovragi, judeţul Gorj,
Oltenia, monumentul a fost transferat în muzeu în anul 1967.
În regiunile pomicole, în care fabricarea ţuicii este o
îndeletnicire străveche şi răspândită, întâlnim, pe lângă diversele
instalatii pentru distilarea ţuicii, şi constructii speciale, denumite crame,
folosite la adăpostirea vaselor în care are loc fermentarea prunelor şi,
în special, pentru păstrarea butoaielor de ţuică.
Deşi constructii cu scop strict utilitar, cramele întrunesc toate
elementele arllltecturale specifice zonei respective, completând în mod
armonios ansamblul gospodăriei.
Crama cu etaj din comuna Polovragi, denumită în graiul local
"pimnită", este o constructie tipică de acest gen. Amplasată în pantă,
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ea

se compune dintr-un beci din zidărie de piatră (folosind ca liant

mortar cu var nestins) şi din crama propriu-zisă, care formează catul
superior - o constructie din cununi orizontale de bâme de brad, cioplite
în patru feţe şi impreunate la capete prin încheietură dreaptă. Acoperişul
în patru ape este învelit cu şită. O sală mică, în faţa catului superior,
este decorată cu strupi sculptati şi închisă cu un parapet din scânduri
asamblate cu uluc. Uşa de intrare este dublă şi lată, pentru a permite
manevrarea

butoaielm: Urcarea este asigurată de o scară masivă, cioplită

într-un trunchi de copac.
Beciul din piatră este folosit pentru adăpostirea putinilor în
care are loc fermentarea prunelor, şi ca magazie de bucate.

Butoi de Juicil cu neleiu

Butoiaş

La etaj se păstrează butoaiele de ţuică, înşirate pe peretele opus al uşii,
diverse recipiente folosite la culesul prunelor (coş de nuiele, banită,
hârdău), cât şi vase de lemn pentru transportul ţuicii de la cramă, mici
butoiaşe cu capacitate de

2-10 kg. lucrate de dogarul satului. Pentru

scoaterea ţuicii din butoi s-a folosit până nu demult " tâlvul",
cucurbitaceu cu tijă lungă. Tradiţională este şi pâlnia mare, scobită în
lemn de esentă moale şi denumită "neleiu".

Tâlv

Tiug/1

MasiJ cioplit/1 dintr-o bucat/l
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ZDROBITOARE ŞI TEASC DE FRUCTE Răşinari, jud. Sibiu (22)

Această instalatie tradi ponală pentru prelucrarea fructelor
prov ine din cătunul Trainei al comunei Răşinari (judetul Sibiu), unde
cultivarea fructelor, îndeosebi a merelor ş i cireşelor, ocupă un loc
important în economia sătească.
Pentru zdrobirea merelor se foloseşte o instalatie compus ă
dintr-o troacă c urbată, săpată într-un trunchi d e copac, ş i o roată de
zdrobi t din p iatră, aqionată de forta omului, prin intermed iul unui ax
de lem n .
La teascul d e mere, forta de presiune s e transmite direct printr-un
şurub cen tral (din lemn de păr) filetat într-o grindă transversală,
sustinută de cei doi stâlpi ai teascul u i . Oala de tescuire este săpată într
un trunchi masiv de s tejar, aşezat la baza presei. Grinda transversală
poartă i n scriptia:

B ANNO 1 76 1
Zdrobitoarea, c a ş i teascul, fi ind d e capacitate m ică, acoperă
de obicei n umai nevoile unei fam i l i i .
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ZDROBITOARE ŞI TEASC DE FRUCfE 
Roşia jud. Sibiu (22A)
,

În zona Sibiului, avantajată de conditiile pedoclirnatice
favorabile, pornicultura a cunoscut o dezvoltare apreciabilă din cele
mai vechi timpuri, deopotrivă în aşezările cu populatie românească,
cât şi germană.
În scopul prcparării oţetului sau cidrului, în localitatea Roşia
Qud. Sibiu), au fost ulilizate tipuri diferite de instalatii pentru zdrobit
şi tescui� pe lângă cele familiale, cu un gabarit mic şi al căror randament
satisfăcea, de regulă, necesităţile unei gospodării, cu timpul, au apărut
şi instalaţii de mare capacitate, care deserveau mai multe familii.
Două instalatii din categoria secundă, datând din secolul al
XIX-lea, au fost transferate în Muzeul Tehnicii Populare, în anul 1 980.
Zdrobilo;uea este confectionată din grinzi masive de stejar,
asamblate, prin fixarea cu scoabe, într-un corp sferic cu diametru! de
doi metri, având circumsferic, un jgheab adâncit, mărginit de o grindă
înaltă. În jgheab sunt introduse fructele care sunt presate prin rularea
manuală, de către doi oameni, a unei pietre cilindrice dispuse vertical,
prin intermediul a două pârghii. Sistemul de actionare constă din
introducerea celor două pârghii, dispuse în unghi de 902, într-un ax
central mobil.
Teascul aparţine tipologie categoriei cu şurub central mobil.
Confecţionat din metal, acesta este actionat prin intermediul unei pârghii
fixate în partea inferioară, capătul său presând direct o scândură masivă
aşezată peste fructele zdrobite, în prealabil, depuse în coşul de la baza
teascului.
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Sectorul pomicultu.ră
(Cramă pomicolă din Polovragi, jud. Goij, povamă cu roată
hidraulică din Sârbeşti, jud. Gorj, cuptor de uscat prune
din Bărbulet, jud. Dâmbovita şi zdrobitoare cu teasc de fructe
din Răşinari, jud. Sibiu)

https://biblioteca-digitala.ro

CUPTOR DE USCAT PRUNE 
Băibulct, jud. Dâmbovita (23)
Cuptorul de uscat prunc provine din zona subcarpatică a văii
Dâmbovitei, localitatea B ărbuleţ, în care ocupaţia principală a
locuitorilor este pomicultura.
A fost adus şi reconstruit în muzeu în anul 1 966.
Constructia care adăposteşte cuptorul este din lemn, respectiv
patru stâlpi susţin acoperişul în două ape, cu învelitoare din şiţll. Pereţii
din fata cuptorului şi din 1:tânga acestuia sunt înfundaţi cu scânduri
groase, formând un spaţiu liber în care se desfăşoară diferite operaţiuni
necesare procesului de uscare a fructelor.
Cuptorul propriu-zis este semilngropat în pământ, terenul fiind
în pantă. Vatra este construită din cărămidă, la baza cuptorului având
forma unui canal în S şi menţine o temperatură ridicată, fiind alimentată
continuu cu lemne.
Pruncie sunt aşezate pc grătare de nuiele dispuse sub formă
de etajeră, deasupra vetrei ele sunt uscate datorită căldurii, fără a veni
în contact cu fumul care se evacuează printr-un horn.
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POVARNĂ CU ROATĂ HIDRAULICĂ 
Sâ.rbeşti, jud. Go.Ij (25)
Reconstruită în muzeu în anul 1 966, povarna provine din
comuna Sârbeşti, jud. Gorj, Oltenia, datând din prima jumătate a
secolului XX (1935).
Ea reprezintă o constructie specifică zonelor pomicole
subcarpatice, în care fabricarea ţuicii era o îndeletnicire veche şi
răspândită. în trecut, distilarea ţuicii s-a practicat sub diferite forme,
evoluând de la instalatiile cele mai si.:nple, improvizate, până la cele
cu roti de alimentare cu apă, care rămâneau instalate tot timpul anului.
Povarna din Sârbeşti, o const:iU·ctie dreptunghiulară cu un
cerdac în fată, are un schelet portant din bârne de stejar. Peretii inalti
sunt căptuşiti cu două randuri de scânduri de arin, rândul al doilea
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acoperind rosturile rândului inferior. Acoperişul înalt, în patru ape,
este învelit cu şită, având deasupra coamei, coşul pentru fum.
Intrarea în povarnă, largă de peste 2 m, permite manevrarea
cu uşurintă a buţilor şi vaselor de mari dimensiuni.
Interiorul adăposteşte instalatiile de distilat, <;ompuse din două
cazane de capacităţi diferite (unul mai mic, cu capac de lemn,
reprezentând tipul mai vechi, iar al doilea, cu capac de aramă şi
capacitate de 500 1), putină de răcire şi bote pentru ţuică.

Cazan de tuictl:
1. cazan 2. putinil � rllcire 3. ceatâm 4. scoc pentru alimentare cu ap/1

Putina, în care se produce răcirea vaporilor de alcool, este în
continuu alimentată cu apă rece, adusă din râul apropiat. Scoaterea
apei din râu se face cu ajutorul unei roţi mari cu cupe, care în timpul
rotirii goleşte apa din cupe pe jgheabul suspendat pe furci, până la
nivelul putinei de răcire.
Din inventarul povernei mai menţionăm putinile cu cercuri
de lemn sau de fier, de capacităţi până la 2.000 kg, folosite pentru
fennentatul prunelor, vasele pentru păstrarea ţuicii, "hârdăul cu mâni",
un vas de lemn pentru transportul bomotului la cazan, pâlnia de lemn
(neleiu� etc.

Butie

Neleiu

Clluc
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CRAMĂ DE VIE 
Bălăneşti, jud. Gmj

(29)

Crama a fost achiziţionată
Bălăneşti, jud. Gorj, şi reconstruită

în satul Voiteştii de Vale,
în muzeu în anul 1966.

comuna

Denur.ută în graiul local şi "pimnită", crama este o construcţie
care a apărut şi !;-a dezvoltat în această zonă ca o consecinţă a cerinţelor
impusc de cultivarea viţei de vie. Ea este destinată păstrării şi depozitării
vinului, fiind folosită totodată şi pentru adăpostirea uneltelor necesare
practicării acestei ocupaţii tradiţionale.
Spre deo sebire de "pimniţa" din sat, cuprinsă în cadrul
gospodăriei, crama prezentată
amplasată initial

în ntijlocul

în

muzeu este o pimnită de vie, fiind

plantaţiilor de viţă de vie,

satului. Ea a fost ridicată probabil

în anul

în afara

vetrei

l 820, dată gravată pe o bârnă

din dreapta u şii.
Crama este o construcţie monocelulară, având planul aproape
pătrat Este prevăzută

în

faţă cu un nlÎc târnat, un element arhitectural

nelipsit din zona Gorjului. Aici era de obicei adăpostit linul, folosit
pentru călcarea strugurilor

în

procesul de tescuire. Pe o talpă groasă

din lemn ro tund sunt ridicaţi pereţii masivi din bârne de stejar, cioplite
cu barda, cele de sub streaşină având capetele profilate.
Acoperişul

în

patru ape este invelit, după un procedeu local,

cu vrejUii de viţă rămase de la tăierea viei. Pentru a asigura o izolare
termică corespunzătoare păstrării vinului, dar şi din motive de securitate,
crama este prevăzută cu un tavan din blăni masive de stejar.
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Construcţia este lipsită de ferestre. Singura uşă este alcătuită
din două foi masive de stejar, cioplite din câte o singură bucată, care se

închid peste un stâlp vertical, denumit "uşor". Acest sistem permite,
prin demontarea uşorului, manevrarea cu uşurinţă a buţilor şi butoaielor
de mari dimensiuni. Un sistem ingenios de închidere, "încuietoarea cu
căţei" - care în esenţă are la bază un principiu utilizat mult mai târziu
la broasca Wertheim - asigură inaccesibilitatea cramei, pentru u n
vizitator nedorit Acest fel d e închidere constă în trecerea unei punţi
glisante prevăzută cu "căţei", pe după uşă, care se manevrează cu mâna,
după ce încuietoarea a fost deschisă cu ajutorul "cheii cu căţei". Mâna
se

introduce, din exterior, printr-o gaură a peretelui, acoperită cu un

drug solid de lemn, asigurat de o altă cheie, mânuită din exterior.
Deşi construcţie cu scop strict utilitar, crama nu este lipsită de
elemente decorative. Astfel, târnaţul are ca element arllitectural specific
pentru zona G01jului, renumită pentru sculptură în lemn, doi stâlpi
ornamentati artistic.

Cosor

Încuietoare cu "ctiţei'"

Stâlp sculptat
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CRAMĂ DE VIE CU BECI 
Comi-Huşi, jud. Vaslui (31)
Monumentul datează de la mijlocul sec. al XIX -l ea.
Reconstruit în muzeu în anii 1 970- 197 1 , el provine din satul Comi,
oraşul Huşi, Uudeţul Vaslui), dintr-o zonă cu o străveche tradiţie viticolă.
Legat de nevoile specifice ale acestei ocupaţii, s-au dezvoltat constructii
speciale, dintre care cramele, destinate procesului de vinificare şi
păstrare a vinului, sunt cele mai caracteristice. După locul lor de
amplasare, în cadrul gospodăriei din cuprinsul satului, sau pe locurile
cultivate cu vită de vie, deosebim crama de curte şi crama de vie.
Crama din Comi (zona Huşi) este tipică pentru cramele de
vie, din zonă. Având planul dreptunghiular, pereţii sunt construiţi din
pământ amestecat cu paie, folosind sistemul furcilor de stejar, care
sunt înfipte la cele patru colturi ale clădirii cât şi în cuprinsul pereţilor.
Pentru întărirea scheletului de susţinere a peretilor, între furci sunt
intercalaţi, la distanţă mică, pari aşezaţi. vertical şi prinşi sus în

Ctllctltoare

Colif:J
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Secţiune longitudinalA:

A:'hora" B. crama C. hruba (beciul)
"coştoroabă" (grindă orizontală, îngropată pe jumătate în perete şi
susţinută de furci). Acoperişul în patru ape, destul de scund, are o
învelitoare groasă de stuf, care este aşezat după o tehnică mai veche,
denumită de localnici "dat la prăştilă". La acest sistem, stuful este fixat
din exterior cu ptăjini orizontale, prinse cu cuie de lemn pe căpriorii
şarpantei, iar coama este împletită.
În interior şi exterior, peretii de pământ sunt lipiţi cu lut,
amestecat cu pleavă şi zugrăviţi în alb.
Interiorul cuprinde Jouă încăperi: aşa numita "horă", care
serveşte drept spaţiu pentru prelucrarea strugurilor cât şi pentru
adăpostirea vaselor şi a uneltelor folosite în procesul de vinificare şi
crama propriu-zisă de dimensiuni mai mari, unde se depozitează
butoaielc de vin.

Reconstrucţia,
in muzeu, a cramei
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Spre deosebire de prima încăpere, crama propriu-zisă este
prevăzută cu un tavan, sprijinit pe un sistem de grinzi transversale şi
lucrat din împletitură de nuiele, lipită pe ambele fete cu un strat gros
de lut Uşa de intrare, vopsită în roşu (ca Ia toate cramele din zonă),
este dublă, pentru a pennite manevrarea vaselor mari de lemn.
Ambele încăperi sunt lipsite de ferestre, având doar
"răsuflători" - orificii circulare în perete, pentru aerisire.
în prima încăpere se află şi intrarea în beciul boltit, săpat sub
cramă şi căptuşit cu zidărie de cărămidă, în care se păstrează butoaiele
cu vin "răvăşit a doua oară".
Din inventarul cramei destinat prelucrării strugurilor,
mentionăm: călcătoarea în formă de jgheab, săpat într-un trunchi de
copac, teascul de lemn cu unu sau două şuruburi, pâlnia cioplită în
lemn şi diversele recipiente pentru must, lucrate din doage.
Din punct de vedere functional, crama din Huşi, cu peretii
groşi, cu acoperişul de stuf şi beci săpat sub cramă, a constituit în
conditiile viticulturii traditionale, o solutionare optimă a problemei
asigurării "microclimatului" adecvat pentru păstrarea vinului, dacă
tinem seama de materialul de constructie existent în această zonă.

Cofll

Teasc de lemn cu dou/1 şuruburi
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Botil

PAVll.ION DE PREZENTARE A TEASCURILOR (34A)
Utilizate pentru stoarcerea strugurilor sau a poamelor, pentru
presarea boştinei fagurilor din ceară ai stupilor, sau a făinei sentintelor
oleaginoase, teascurile sunt instalatii de străveche utilitate în civilizatia
populară din România. Ele funcţionează pe principiul efectelor
gravitatiei, la care se adaugă un surplus de energie umană. Diversitatea
lortipologică este prezentată într-un pavilion special, situat între grupele
tematice ale viticulturii, pomiculturii şi uleitului.
În introducere la seria tipologică a teascurilor este expus linul,
instalaţie de tradiţie antică, în care zdrobirea fructelor se face prin
călcare cu picioarele într-un recipient confecţionat din lemn sau
împletitură de nuiele de tipul "ţarcului cu corfe", din Bălăneşti Uud.
Gorj).
Dintre teascurile functionând pe principiul şurubului, cele mai
simple sunt teascurile cu câte două şurobun"fixe şi piulite masive mobile,
prin răsucirea cărora, pe axul şurubului este coborâtă grinda orizontală
ce exercită presiunea asupra strugurilor din coş. Acestea sunt ilustrate
prin teascurile de la Ardeanca, Câhneşti, Corni-Huşi Uud. Vaslui).
Din categoria teascurilor cu şurob mobil, dispus central şi
actionat direct, ca element de transmitere a presiunii asupra materiei
prime, fac parte teascurile din Saschiz şi Saroş Uud. Mureş).
Ca o variantă a acestui tip avem teascul cu două şuruburi
mobile, provenit din Şeica Mare Uud. Sibiu).
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Lor le urmează teascUiile de mari dimensiuni cu şUitJb mobil
dispus excentn"c, numite popular "cu crăcană". Confectionat din lemn
rezistent de păr şi fixat la bază într-un grătar de lemn. pe care sunt
aşezaţi bolovani având functia de contragreutate, şurubul este actionat
prin învârtire de către 2-3 persoane, cu ajutorul unei pârghii introduse
prin axul său. în acest mod este deplasată în plan vertical grinda masivă
de presiune, pe care se află de multe ori inscriptii atestând vechimea
instalatiei şi numele meşterilor. Din această categorie fac parte: teascul
pentru vin din Băgaciu, datat 1735, cel din Seleuş (jud. Mureş), datat
1796, teascul de ulei şi boştină din Căpâlnaş (jud. Arad), având o
inscripţie cu litere chirilice: "Această oloiniţă le-au făcut Dionisie
Mikorescu în anul 1854"' şi teascul pentru vin şi ulei făcut de meşterul
Ion Axentea din Şeica Mare (jud. Sibiu), în anul 1879.
O instalatie cu totul aparte prin natura constructiei este teascul
de ulei din Păucineşti (jud. Hunedoara) caracterizat prin dispunerea
onzontală a şumbului mobil şi răsucirea acestuia pentru apropierea
grinzii de presiune prin intermediul unei roti frontale de mare diametru,
acţionată initial cu mâna şi, pe ultima porţiune a rotatiei, călcată cu
picioarele.

1 •: •• ! •• .,

Teasc cu

"crtJcantJ"
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ULElNIŢĂ CU PIDĂ CU SCRIPETE 
Arbore, jud Suceava (35)
Această instalaţie tradiţională, pentru prelucrarea seminţelor
oleaginoase în vederea obţinerii uleiului vegetal, provine din comuna
Arbore, judeţul Suceava, fiind transferată şi reconstruită în muzeu în
anul l966.
Construcţia cu planul dreptunghiular, care adăposteşte
instalaţiile de stors uleiul, este specifică arlritecturii din lemn, din zonă,
de la începutul secolului XX. Pe o fundaţie de piatră, pereţii sunt ridicaţi
din bârne de răşinoase încheiate la colţuri în "arnnar" (stâlpi verticali).
Acoperişul în două ape este învelit cu şindrilă de brad şi înfundat, la
cele două frontoane, cu scândură.

Piua de mâni1

RâşniJA

Piua cu chilugi acjionatll manual
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Interiorul adăposteşte într-un spatiu mic (7x4m), instalaţiile
necesare pentru cele trei faze de lucru: pisarea seminţelor, prăjitul
"aluatului" şi stoarcerea uleiului. Piua, de o formă caracteristică locală,
se compune dintr-un butuc - "oala" - cu trei cavităti, în care se introduc
seminţele. Cu ajutorul unor frânghii, care trec peste un scripete, se
ridică pisălogii masivi, care seiVesc la pisatul seminţelor.
Aluatul de seminţe, rezultat din prima fază de prelucrare, se
încălzeşte pe vatra de prăjit, o vatră obişnuită de cărămidă, cu o placă
de fier deasupra, amplasată pe peretele lateral.
Pentru stoarcerea uleiului se foloseşte un teasc masiv de lemn,
care tipologie face parte din categoria teascurilor cu pene. Baterea
penelor se face cu ajutorul "berbecilor", maie masive de lemn, care se
mişcă in plan orizontal, având un dispozitiv de sustinere, fixat in peretele
posterior.
O formă mai veche de piuă, folosită mai ales pentru cantităţi
mai mici de seminţe, este piua de mână, cioplită intr-un trunchi de
copac. Pisarea seminţelor se face prin batere cu un pisălog ("chilug")
cilindric.
În stânga uşii este amplasată o râşniţă obişnuită, folosită in
unele cazuri pentru decorticarea şi pisarea semintelor olcaginoase.

Teasc cu berheci
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Sectorul uleit
(U1einită din Grid, jud. Hunedoara şi uleiniţă hidraulică
din Ohaba, jud. Hunedoara)
https://biblioteca-digitala.ro
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TEASC DE ULEI CU BERBECI Racovita, jud. Vâlcea (36)
Achiziţionată din comuna Racovita, judeţul Vâlcea, această
instalaţie de stors uleiul vegetal a fost reconstruită în muzeu în anul
1 966.
Ea reprezintă un tip tradiţional al teascului de ulei, la care
foiţa de presiune se obţine prin baterea unor pene de lemn, deasupra
unei grinzi orizontale, care transmite mişcarea pistonului.
Oala de tescuire este scobită într-un butuc masiv de lemn,
care formează baza instalaţiei.
Baterea penelor se face cu ajutorul berbecilor, doi butuci
masivi, suspendaţi de o grindă, care încheie în partea superioară
scheletul teascului.
Faţă de baterea penelor cu maiul, folosirea berbecilor
oglindeşte un progres tehnic evident. Fiind suspendat� ei pennit mărirea
masei lemnoase şi, în consecinţă, a greutăţilor. Acţionarea lor adaugă
deci, foxţei de lovire a omului, şi foiţa unei greutăţi mai mari, sporind
mult efectuL

91

https://biblioteca-digitala.ro

GOSPODĂRIE DE OLOIER, CU PIUĂ ACfiONATĂ MANUAL
Livada. jud. Hunedoara (37)
Caracteristică arhitecturii rurale din Ţara Zărandului, de la
sfârşitul sec. XIX, gospodăria de oloier din Livada, jud. Hunedoara,
transferată în muzeu în anul 1 9 8 1 , prezintă utilizarea, în cadrul
gospodăresc, a proceselor tehnice şi instrurnentarului traditional (în
proces evolutiv), de obtinere a uleiului vegetal, în scop alimentar.
S tructurată în mod unitar, sub aspect arhitectonic, tehnic
constructiv şi al materialelor de constructie, gospodăria este compusă
din: casa de locuit, cămara ("cămări"), şopronul pentru teasc, şura
poligonală, "colna" şi "cocina".

UleiniJil micil cu stlgeji, acţionat/1 m<tli:Jal

Şaitau

Realizate din bâme de gorun încheiate în cheotoare simplă şi
protejate de acoperişuri în patru ape cu învelitoare din paie călcate,
constructiile sunt dispuse variabil în planul gospodăriei (după cotele
de teren), îndeplinind functii complementare: de locuire, producere a
uleiului, adăpostire şi creşterea animalelor, depozitare a utilajului
agricol, mijloacelor de transport şi a produselor.
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în centrul gospodăriei este situată casa de locuit, cu un plan
dreptunghiular, împăltit în două încăperi.
Construcţia este realizată din cununi de grinzi de stejar, clădite
pe tălpi masive, peretele din dreapta casei având un polmol ("pletenită")
întărit cu o împletituiă de nuiele.

Piuil şi şaitliu

Faţada dinspre curte este prevăzută cu o prispă deschisă
("târnaţ") formată din patru stâlpi, în partea de sus omamentati prin
crestare, la fel cu capetele grinzilor care sustin grinda longitudinală
("cusurău") pe care sunt fixati căpriorii ("conii"), uniti prin "laţuri"
transversale şi având la bază, "tălpigi" de sprijin pentru învelitoarea de
paie; " că.măJile" sunt numite cele două încăperi ale anexei gospodăreşti
servind, prima, pentru depozitarea produselor agricole, cea de a doua,
adăpostirii şi exploatării instalatiiJor "de oloit".
Deosebite tipologie, acestea ilu strează evoluţia
instrumentarului specific în ultimul secol, în localitate; pentru pisat
avem piua cu ciocan acţionat prin călcarea cu piciorul şi piua cu săgeţi
acţionate manual, prin intermediul unei roţi şi al axului cu carne, iar
pentru tescuit, teascul cu pene şi berbeci, de tradiţie multiseculară
(depozitat în şopronul alăturat). El este dublat de "şaităul" (teascul) cu
2 şuruburi fixe şi piuliţe mobile, cu cozi.
în completare, tot aici, se găseşte soba ("cotlonul") de prăjit
aluat, din făina obţinută prin pisarea seminţelor de dovleac.
Construcţiile anexe, specifice economiei agro-pastorale locale,
constau din "colna cu grăjduţ" pentru adăpostirea animalelor şi fânului
(varianta cea mai arllaică a constructiilor având aceste funcţii), şura
poligonală (cu şase laturi), compartimentată în două: pentru animale şi
pentru fân, şi cocina pentru porci şi păsări.
Acest complex ocupaţional ilustrează prin construcţiile,
obiectele de inventar interior şi instrumentarul specific producerii
uleiului, particularităţile etnografice ale uneia dintre cele mai tipice
localităţi rurale "specializate" în obţinerea uleiului vegetal, după
procedee şi cu un repertoriu tehnologic tradiţional (teascul cu berbeci
a funcţionat până în anul 1971 ).
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ULEINIŢĂ CU PIUĂ ACfiONATĂ CU PICIORUL 
Nădăştia, jud. Hunedoara (38)
Adusă din Nădăştia, judeţul Hunedoara, unitatea este compusă
din casă, (camera de locuit a familiei, folosită totodată şi ca spaţiu de
muncă pentru operaţia frământatului) şi şopron, care adăposteşte
instalaţia de zdrobit şi stors uleiul vegetal.
Piua este construită dintr-un butuc cu 11 cavităţi în care
seminţele se zdrobesc cu cele 11 ciocane, acţionate cu piciorul. Acest
tip de piuă a fo st foarte răspândit în Crişana, B anat, Muntenia
subcarpatică şi sud-vestul Transilvaniei.

Piu/1 acţională de pidor
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Teascul funcţionează prin ttacţiunea realizată cu ajutorul unui
şurub filetat la ambele capete, care apropie două pâzghii masive.
Răsucirea şurubului se realizează prin intermediul unei roţi centrale.
Teascul constituie o perfecţionare a instalaţiei de stors obişnuite, cu
şurub simplu, având ca rezultat micşorarea efortului şi mărirea
randamentului.
În aceeaşi încăpere se află cuptorul de pâine şi soba cu "tiganie"
pentru prăjitul "aluatului".

lf

A

B

Planul corNrucţiei:
A. uleini/11 B. camerll de locuit C. t§maţ

1. piull acţionatil cu piciorul 2. reasc 3. sobll cu tiganie 4. cuptor de piine
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ULEINIŢĂ CU PIUĂ ACfiONATĂ
PRIN TRACfiUNE ANIMALĂ

-

Grid, jud Hunedoara (39)
o

Obiectivul a fost achiziţionat în anul 1963, din satul Grid,
comuna Streisângeorgiu, judeţul Hunedoara.
Uleinita cuprinde toate instalaţiile necesare pentru obţinerea
. ulei ului de seminţe.
Pisatul seminţelor şi decorticarea lor se efectuează în aşa
numitul "vălău", un jgheab circular din lemn, la cea. 40 cm de pământ.
În centrul cercului se află un stâlp pe care, prin intermediul unui cep
metalic, se invârteşte "ruda" roţii de piatră, ce zdrobeşte seminţele in
"vălău". Roata a fost acţionată initial de un cal, care se lega de capătul
exterior al rudei.

Teasc cu şurub vertical
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Teasc cu �rub orizontal

Prăjitul semintelor se face pe cuptorul montat în aceeaşi
încăpere cu vălăul.
Pentru storsul sernintelor se folosesc, în zonă, două tipuri de
instalatii, ambele expuse în cadrul acestei unităţi şi anume: teascul Ia
care presiunea se exercită prin apăsare cu ajutorul unui şurub, direct pe
pistonul teascului, şi teascul care funcţionează prin şurub dublu ce
apropie două pârghii masive, dispuse orizontaL Ambele teascuri sunt
acţionate de mână.

l

3

Secfiune prin <J}einip:
,
1. interior Jocuinfil 2. sob/l cu "tiganie "pentru prlljit aluatul 3. teasc
4. vl11/1ul cu roatil de piatr/1pentru zdrobit seminje/e, cu acfionare hipo
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TEASC DE ULEI CU ROATĂ FRONfALĂ
CĂLCATĂ CU PICIORUL Băieşfi. jud. Hunedoara (40)
Achizitionată din satul B ăieşti, comuna Pui, judetul
Hunedoara, această instalatie a fost reconstruită în muzeu în anul 1972.
Pe lângă teascurile cu şurub de fier vertical (uleinita din satul
Grid) sau cele cu roată centrală (uleinita din satul Nădăştia), în zona
Hategului s-au folosit instalatii de tescuit uleiul vegetal la care presiunea
este exercitată de un şurub de fier central, aşezat în plan orizontal şi
actionat de o roată frontală. Atât şurubul, cât şi oala de tescuire, sunt
susţinute de o ramă de bârne masive de stejar, prinse cu o dublă legătură
de platbandă de fier şi aşezate pe un postament de grinzi masive.
La începutul procesului de tescuire, roata frontală de
dimensiuni mari este actionată manual, apoi - pe măsură ce se strânge
şurubul central - este călcată cu piciorul, folosindu-se, în acest scop, în
final, o rudă prinsă cu un cârlig de spitele rotii, cu rol de pârghie, pe
care se urcă 4-5 persoane. Oala de tescuire, din fontă, este găurită pe
c.ht:umferinţă, iar uleiul stors se scurge într-o troacă de lemn aşezată
dedesubt.
Teascul de ulei din Băieşti este adăpostit într-o constructie
din bârne cioplite, de arin, aşezată pe un soclu de piatră de râu şi având
un acoperiş în două ape, învelit cu tiglă.
Instalatia de tescuire este completată de o sobă cu "lespedea"
sau "tiganie", o placă de fontă pe care se prăjeşte "aluatul" rezultat din
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prima fază de lucru. Pisarea seminţelor stoarse în teasc se face într-o
instalaţie specială, de obicei în piua cu săgeţi, acţionată hidraulic şi
reprezentată în muzeu, în uleiniţa din Ohaba, provenind din aceeaşi
zonă.

Teasc de ulei:
1. roatil fronta//1 2. şurub central 3. oal/1 de tescuire
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ULElNIŢĂ ŞI PIUĂ DE HAINE ACŢIONATE ffiDRAULIC 
Tălmăcel, jud. Sibiu (41)
Achiziţionată din satul Tălmăcel, comuna Tălmaciu, judeţul
Sibiu, unitatea a fost reconstruită în muzeu în anul 1965.
Cazurile în care în cadrul unei unităţi de instalaţie ţărănească
se găsesc mai multe folosinţe hidromecanice, sunt frecvente în ţara
noastră. Astfel în această unitate sunt combinate o uleiniţă şi o piuă de
haine.
Uleiniţa este compusă din piua de ulei, cu cinci ciocane,
lespedea de încălzit aluatul şi teascul cu crăcană.
Piua de haine se compune din două perechi de ciocane cu
coadă, scaunul de întins postavul şi cuptorul cu cazan pentru încălzitul
apei.
Cele două pive, de ulei şi de haine, sunt acţionate de aceeaşi
roată hidraulică, prin intermediul unui
singur fus, şi pot fuucţiona atât
concomitent cât şi alternativ. Piua de
haine din această unitate completează
tipologie seria pivelor expuse în sectorul
de prelucrare a fibrelor textile.

Şuştar
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Planul construcpei:
A. piuă de ulei B. piuă de haine C. fus D. teasc de ulei
E. roată hidraulică F. scoc de aductiune

Fusul de acţionare a celor doutl pive
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Piua de ulei

Teascul de ulei
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ULEINIŢĂ CU PIUĂ CU SĂGEŢI
ACfiONATĂ JITDRAULIC 
Ohaba, jud. Hunedoaia (42)
Achiziţionată din satul Ohaba, judeţul Hunedo ara şi
reconstruită în muzeu în anul 1968, această instalaţie de tescuit uleiul
datează din anul 1933.
Uleiniţa se compune din: piua cu săgeţi pentru decorticarea şi
zdrobirea seminţelor, soba din piatră cu "tiganie" pentru prăjit "aluatul"
şi teascul cu şurub central, dispus în plan orizontal. Piua, acţionată de
un ax cu carne, pus în mişcare de o roată hidraulică cu admisie
superioară, constă dintr-un butuc cu 12 cavităţi (oale), în care bat cele
12 perechi de săgeţi.
Teascul a fost refăcut în 1946, aducându-i-se o serie de
îmbunătăţiri pe linia tendintelor de trecere de la actiomrca manuală. la
cea hidraulică. Vechiul tip de teasc, specific
zonei, era acţionat manual cu ajutorul unei
roţi frontale.
Inovaţia care i s-a adus constă în
adaptarea teascului la sistemul hidraulic
tradiţional, printr-un angrenaj de roţi dinţate.
Prin această inovaţie s-a realizat o tendinţă
în tehnica populară, spre mecanizare, în
scopul realizării unei mari economii de efort.
Construcţia de adăpostire, de formă
dreptunghiulară, are pereţii din zidărie din
SobfJ cu "tiganie "
piatră de râu şi un acoperiş în două ape,
pentruprlijitul aluatului
învelit cu scândură.
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Planul construcţiei:
1. piua cu silgeţi 2. teascul 3. soba cu "tiganie "
4. roţile de apA cu admisie superioarll 5. scocurile

Piua cu silgeţi:
1. butuc 2. oa/11 3. silgeatll 4. fus 5. roatll hidraulic/1 6. scoc
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GOSPODĂRIE DE AGRICULTOR
CU COLffi Ă PASTORALĂ 
Feneş, jud. Alba (44)
Adusă în muzeu în anul 1971 din judeţul Alba, de pe valea
Ampoiului, gospodăria din satul Feneş datează de circa 150 de ani şi
este menită să reprezinte agriculturn de munte din satele româneşti,
prncticată cu unelte specifice, şi îmbinată cu creşterea vitelor. Se
compune din casa de locuit, şurn poligonală, "coşer" pentru porumb,
împletit din nuiele, şi cotet. La o oarecare depărtare de casă, pe platoul
aflat deasuprn ternselor agricole, se află "staulul", " crnm ba", (coliba
mobilă) şi coliba de iarnă din zona de fânate.
Casa întruneşte carncteristicile arhitectonice trnditionale având
cameră de locuit, tindă şi cămară. E învelită cu paie puse cu "furca",
acoperişul înalt terminându-se cu tăpuşi de lemn care fixează paiele la
coamă.

/'

�'
Secerii

Ciocan de piatrli

Cupli de bliut apli
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Plug cu trupiţă sdJimbtltoare

Îmblt1du

Lucrată din bârne de fag şi stejar încheiate în cleşte, casa are
pereţii cercuiti şi tencuiţi. Sistemul de încălzire constă dintr-o camniţă,
iar în tindă se află cuptorul de pâine cu camnită la gură. Şura, cu plan
poligonal, este construită din bârne de fag şi stejar, încheiate tot în
cheutori şi se compune din 2 grajduri pentru vite şi şura propriu-zisă,
unde se îmblăteşte grâul şi unde se păstrează uneltele agricole: carul,
plugul, îmblăciul, etc. în podul şurii se păstrează nutreţul pentru vite.
Uneltele agricole ca: plugul de lemn cu corman schimbător şi
brăzdar simetric, plugul de coastă etc., sunt specifice pentru arătura în
răzoare care se practică în zonă. în spatele gospodăriei sunt amenajate
"răzoarele" (terase) ce caracterizează sistemele de cultură din Munţii
Apuseni.

Cuptor de pâine cu ""camniţă "
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Sectorul agricultură
(Gospodărie de agricultor din Feneş, jud. Alba)
https://biblioteca-digitala.ro

CĂMARĂ DE ALIMENTE 
Cerbia, jud. Hunedoara (47)

în cadrul gospodăriilordin zona Muntilor Metalici se întâlnesc
frecvent constructii din }emil acoperite cu paie sau cu şită, îndeplinind
funcţia de cămară.
Cămara din Cerbia, jud. Hunedoara a fost adusă şi reconstruită
în muzeu în anul l967.
Construcţia este din bâme de stejar cioplite în patru fete şi
încheiate la capete în sistemul numit "coada rândunicii". Este suspendată
pe patru piloti conici, fixati într-o ramă din bâme pătrate, care se sprijină
pe patru pietre mari. Acoperişul este în patru ape, cu învelitoare din
şită- Fatada este prevăzută cu un pridvor în consolă, de asemeni, latura
stângă, unde se află, pe colt, uşa de intrare. Cele două laturi în consolă
sunt mărginite de arcade al căror ingenios sistem de Îillbinare îi conferă
o valoare artistică deosebită.
Frontonul are următoarea
inscripţie: "Acest edificiu s-a adus din
Visca în anul l 886 de Petru Ştef, preot,
fiul lui Ursu, s-a făcut 1 806 de Ursu
Ş tefu părintele lui Ştef Nicolae din
Vîsca".

Hambar pentru grâne
10 7
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MOARĂ DE MÂNĂ 
Bumbuieşli. jud Vâlcea (50)
Reconstruită în muzeu în anul 1966, această instalaţie de
măcinat provine din satul Bumbuieşli. comuna Boişoara, jud. Vâlcea,
dintr-o zonă etnografică cu străvechi traditii, cunoscută sub denumirea
de Ţara Loviştei. W.:oara datează din prima jumătate a sec. XX .
Pe lângă instalaţiile de măcinat acţionate de forţa apei sau a
vântului şi cele acţionate de animale, în unele zone, lipsite de ape
cUigătoare, întâlnim mori cu acţiune manuală care se bazează pe acelaşi
principiu de funcţionare ca şi morile mari hidraulice. Şi aici mişcarea
de rotaţie este transmisă pietrei de moară cu ajutorul unui angrenaj,
format dintr-o roată cu măsele şi un pinion cu bolturi. Datorită
randamentului scăzut aceste mori au fost denumite şi "râşnite".
Moara de mână din Bumbuieşti are un sistem de acţionare
compus dintr-o roată-volant masivă, prevăzută cu o manivelă, a cărei
mişcare rotativă se transmite, prin intermediul unei curele de transmisie,
mecanismului de măcinat, amplasat alături pe un postament din bârne.
[nstalaţia de măcinare este aproape identică cu cea întâlnită la
morile acţionate hidraulic, deosebindu-se doar prin dimensiunea mult
mai redusă a pieselor componente.
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MOARĂ CU CIUfURĂ 
Toplet, jud. Caraş..Severin (52)
Moara datează de la jumătatea secolului al XIX-lea. Ea a fost
tiansferată în muzeu, din comuna Toplet, jud. Caraş-Severin, în anul
1966.
În categoria instalatiilor pentru măcinat cereale, moara cu
ciutură reprezintă cea mai simplă instalaţie din seria tipologică a morilor
hidraulice, având tiansmisia mişcării, de la roată la piatra alergătoare,
directă.
Pentru randamentul său scăzut, datorat tocmai acestor
parametri tehnici, denumirea sa populară este de "riişnită".
Morile de acest fel au ocupat, în România, întreg spaţiul
subcarpatic din sudul Carpatilor, de la coltul Vrancei, până în sud
vestul tării (judetul Caraş-Severin), fiecare localitate având mai multe
instalaţii şi compensând, prin numărul lor mare, randamentul scăzut
în Toplet, pe apa B igărului, au funcţionat până la 1950, 14 mori (în
alte localităţi numărul lor depăşea chiar 30). Constructiv, moara din
109
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Topleţ prezintă caracteristicile generale ale instalaţiilor de acest fel,
prin separarea pe niveluri, a instalaţiei de măcinat propriu-zisă (în
construcţia morii), de cea hidrotehnică, aşezată în planul inferior, sub
moară. Cele două nivele rezultă din înălţarea construcţiei pe piloti,
pentru a pennite aşezarea axului roţii şi a "ridicătorului" în poziţia
verticală. Ridicătorul constă dintr-o pârghie instalată paralel cu axul
roţii, la capătul unei fun::i pe care se sprijină vârful axului, şi care,
manipulată, prin ridicare şi coborâre, antrenează axul roţii, în aceeaşi
mişcare în planul vertical, mărind sau micşorând distanţa dintre pietre
şi ajutând astfel, la măcinarea calitativ diferită a grăunţelor.
Construcţia, având un plan pătrat, este lucrată din blăni de fag
cioplite cu barda şi încheiate la capete cu "căţei"; are în faţa intrării o
prispă mică şi o scară de acces cu balustradă. Monumentul original a
fost ridicat pe "fun::i" din trunchiuri groase de copac, având acoperişul
în patru ape, învelit cu şindrilă de stejar, iar "ridicătorul" pietrelor era
terminat cu o bară transversa.lă de care se ridica în sus şi se fixa cu
pene.

1

1 1
1 .1

l" /
1

1

Secţiune prin instJJlajia inorii, cu sistemul de ridicare a pietrelor:
ridiclltorul pietrelor b. manivela c. ciutura d JiJsul de lemn
e. JiJsul de fier l piatra zilclltoare g. piatra alergiltoare
b. postilviţa i. coşul j postamentul pietrelor

a.
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Modificările

aduse

monumentului în timp (piloti şi zid de
susţinere din piatră, acoperişul în 2 ape,
cu ţiglă, şi ridicătorul cu manivelă) au fost
d oar partial îndepărtate {in cazul
acoperişului s-a revenit la forma iniţială,
în 4 ape).
Admisia la moară se face printr
un "vălău" (jgheab monoxilic secţionat
longitudinal şi scobit), al cărui canal poate
fi blocat în partea inferioară cu o scândură
("opritor") acţionată din interiorul morii,
pentru oprirea i nstalatiei, prin
întreruperea admisiei.

Burdufdin piele de caprtl pentru
transportul Jllinii şi a grânelor

1

1
h

Sistemul de aducţiune la ciuturtl

111

https://biblioteca-digitala.ro

MOARĂ CU CIUfURĂ Şl ADMlSlE PRIN "BUTONI" 
Svinita, jud. Mehedinti (53)
"Râşniţa cu butoni" a fost transferată, în anul 1967, din comuna
Sviniţa, jud. Mehedinti, situată pe apa Elişovei din Clisura Dunării.
în registrul cadastral austriac, râşniţa "Novana" (moara nouă),
denumire dată de localnici pentru că a fost prima instalatie de acest fel
a cărei constructie fusese realizată din zidărie de piatră şi nu din bârne
aşezate în cununi orizontale, este atestată de la sfârşitul secolului xvm.
Debitul mic şi nestatornic al pâraielor din Clisură a impus
unele amenajări artificiale de teren şi adaptarea unui sistem de
ameliorare a admisiei foarte ingenios, care constă în accelerarea vitezei
şi, implicit, mărirea presiunii apei.
Apa, captată din pârâu, este condusă printr-un canal artificial
("erugă") deasupra amplasamentului morii de unde este apoi dirijată
spre roată, printr-un trunchi de copac ("buton") având un canal median,
care este puternic înclinat, până la 602• În capăt.ll inferior, acesta este
înfundat cu un dop de lemn detaşabil, scobit conic în interior şi cu 'ln
orificiu central, "găleţea", prin care este eliminată apa spre roata morii.
Mai multe la număr şi având orificiul cu diametrul variabil, aceste
dispozitive se înlocuiesc în functie de debitul apei, servind la suplinirea
insuficienţei debitului, prin creşterea vitezei apei.
în trecut, butonul era realizat din trunchiuri scorlmroase de
copac (tei), prin ardere înăbuşită; astăzi este lucrat din beton armat.
La morile din Sviniţa, "pietrele alergătoare" sunt mai multe la
1 12
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număr şi de grosimi diferite, ele înlocuindu-se odată cu "găleţeaua" şi
în funcţie de debitul apei.
Atât pietrele cât şi roata hidraulică sunt mai mici în diametru
decât la instalaţiile similare, cu o admisie simplă.
Construcţia, realizată

din blocuri de gresie şi piatră de râu, cu

acoperişul în două ape şi învelitoare de şindrilă, include instalaţia
hidraulică într-o casă a roţii, acoperită, pe podul morii pe care este
aşezată instalaţia propriu-zisă de măcinat
Planul dreptunghiular este compartimentat, funcţional, în două:
partea anterioară, cu vatră de foc, serveşte drept loc de odihnă pentru
"rândaşi", iar partea

din spate, de deasupra casei roţii, este ocupată de

instalaţia de măcinat

1. AduCJiune prin "butoni "/a ciuturli: a. "butoni" b. giileală c. ciuturfl
2. Sectiune prin: a. "butoni" b. giileală
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MOARĂ CU DOUĂ CIUTURI ŞI
ANGRENAJ DE TRANSMISIE 
Râu de Mori, jud. Hunedoan (53A)

Instalaţia morii hidraulice cu două ciuturi şi angrenaje de
transmisie a fost recuperată în anul 1982, de la un monument defalcat,
din comuna Râu de Mori, judeţul Hunedoan.
Moan a fost construită în anul 1920, având mai multe inovatii
faţă de tipul tradiţional, răspândit frecvent în satele din zona Haţegului,
tip caracterizat prin dotarea cu o singură roată, având un diametru mediu
de cea. 0,80cm şi transmisia directă, prin axul vertical al roţii hidraulice.
La instalaţia transferată în muzeu impresionează diametru}
mare al rotilor ( 1 ,60 m), nemailnt llnit în alte zone şi justificat de debitul
constant mare al Râului Mare, şi arhaicul dispozitiv litic (lagărul) din
cremene, care înlesneşte învârtirea rotilor.
Dacă pietrele morii nu se deosebesc prin altceva decât prin
mărimea lor, in general neobişnuită pentru morile cu ciutură (corelate
aici cu rotile puternice de apă), in schimb sistemul de transmisie
inovează fată de cel clasic, al tipului de moară cu roata hidraulică
orizontală, prin introducerea angrenajului format din roată dinţată
(instalată pe axul rotii) şi crâng, în scopul multiplicării vitezei de rotatie,
efectul fiind acela de accelerare în raportul 1 :8.
Întrucât aici se cerea doar accelerarea vitezei, roata şi piatra
alergătoare fiind dispuse în planuri paralele, roata din faţă este fixată,
la rândul ei, paralel cu cele două "măsele", angrenând frontal p.:.monul
vertical, sustinut de două grinzişoare prinse pe podul morii.
1 14
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O altă inovaţie este cea a suprimării "ridicătorului", pârghia
verticală, paralelă cu axul roţilor orizontale, prin intermediul căreia se
făcea reglarea distanţei dintre pietre, la moara perfecţionată, din Râu
de Mori, operaţia executându-se cu ajutorul unui dispozitiv modem,
cu şurub cu manivelă.
Prin modificările ingenioase aduse tipului clasic, s-a obţinut,
în această unică enclavă transilvană în care s-a răspândit moara cu
ciutură, o instalaţie de mare randament, care valorifică potenţialul
energetic superior, potrivit nevoilor în continuu progres ale civilizaţiei
săteşti.

Instalaţia 'In situ "
1 15
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MOARĂ CU TREI CIUfURI 
Arcani. jud. Gotj (54)
A fost initial construită in satul Stroieşti, fiind mutată pe la
mijlocul secolului trecut in comuna Arcani, (jud. Gotj), pe cursul râului
Mateiaş, afluent al Jaleşului, unde pe la 1900, au funcţionat 6 mori, cu
2-3 ciuturi.
Donat de către Consiliul Popular al comunei Arcani, acest
monument a fost reconstruit in muzeu in anul 1965.
Moara din Arcani este una dintre cele câteva sute de mori cu
ciutură existente până nu demult in zonele de nord ale Olteniei. Spre
deosebire de morile cu ciutură din Banat, cele din Oltenia sunt de
dimensiuni mai mari, debitul cât şi căderea apei permitând constru.irea
unor mori mari, cu câte 3-4 şi chiar şi cu 6 ciuturi.
Moara din Arcani este prevăzută cu trei instalaţii de măcinat,
acţionate fiecare de câte o ciutură, o roată hidraulică orizontală cu
palete ("căuce") in formă de lingură - strămoşul ttubinei lui Pelton.
Axul vertical al ciuturii pune in mişcare piatra alergătoare,
prin transmisie directă, fără intermediul vreunui angrenaj. Admisia apei
la roată se face prin trei scocuri separate, puternic inclinate.
Construcţia morii, cu planul dreptunghiular, este înălţată pe 9
piloti deasupra apei, legătura cu malul fiind asigurată de o scară înaltă.
Pereţii sunt lucrati din bârne masive, de stejar, cioplite cu barda şi
prinse la capete prin încheietură dreaptă, bâmele extreme, de sub
1 16
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Cele trei ciuturi ale morii

streaşină, având capetele profilate. Un mic târnaţ, în faţă, este prevăzut
cu stâlpi sculptati şi un fruntar profilat. Prin elementele amintite,
construcţia păstrează caracteristicile arhitecturii din Go:rj, renumită
pentru ansambluri arhitecturale de o deosebită frumuseţe şi
monumentalitate.
I nteriorul este compus din două încăperi: "moara " , cu
instala\iile de măcinat şi "celarul", o încăpere mică situată în partea
stângă, folosită drept spaţiu de depozitare a măcinişului.

B

·- 1.

'PosllJviţiJ "
1 17

https://biblioteca-digitala.ro

Aspect din interiorul morii

a.

Secţiune prin moara:
ciuturtl b. fus de lefTUJ c. fus de fier d. post1lmentul pietrelor e. posti1vij1J f coş
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MOARĂ CU ŞASE CIUTURI 

Găleşoaia, jud. Gmj (54A)
Transferată în muzeu în anul 1972, moara cu şase ciuturi
provine din satul Găleşoaia (corn. Câlnic, jud. Gorj), de pe apa râului
Tismana, unde fusese ridicată în a doua jumătate a sec. XIX. Prin
anumite patticularităţi tehnice şi arlritecturale, dar mai ales prin numărul
de instalaţii de măcinat, ea completează seria tipologică a morilor cu
ciutură din muzeu, demonstrând spiritul creator al constructorilor
populari din această zonă, care prin anumite modificări ale instalaţiei
tradiţionale au reuşit să folosească maximal resursele locale.
Având un debit de apă puternic, râul Tismana a permis
construcţia unor mori mari, cu patru până la şase instalaţii de măcinat,
acţionate fiecare de câte o ciutură. Pe de altă parte, vadul adânc al
râului, cât şi pericolul inundatiilor, care primăvara erau frecvente, au
obligat la aşezarea acestor mori pe piloti înalţi şi masivi, la o înălţime
de 4-5 m, deasupra apei, ceea ce conferă acestor mori un aspect deosebit,
nemaiintâlnit la alte mori cu ciutură din tara noastră, accentuând,
adeseori, caracterul de monumentalitate al acestor construcţii.
Moara din Găleşoaia, ultimul martor al acestor instalaţii de
pe râul Tismana, este înăltată pe 12 piloţi, la o înălţime de cea 5 m
deasupra apei. Construcţia are un plan dreptunghiular, pereţii fiind
executaţi din bâme de stejar, cioplite în patru fete şi prinse la capete în
încheietură dreaptă.
Acoperişul în două ape este învelit cu şiţă de brad, cele două
frontoane fiind înfundate cu scândură. Interiorul formează o singură
încăpere care adăposteşte cele şase instalaţii de măcinat.
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Un element specific pentru morile de pe râul Tismana îl
constituie "conacul", o construcţie dreptunghiulară de bârne, cu acoperiş
în două ape, înălţată, de asemenea, pe piloti deasupra apei şi amplasată
în dreptul morii, în stânga uşii de intrare. Mobilat foarte simplu cu un
pat, o masă şi sobă, acest "conac" setvea morarului drept adăpost în
timpul lucrului.

Secţiune prin moară
Legătura cu malul înalt se făcea printr-o punte din bârne de
stejar, lungă de cea 25m.
Pentru a asigura căderea cât şi cantitatea de apă necesare pentru
acţionarea concomitentă a şase ciuturi, apa riiului Tismana se stăvilea
într-un mic lac, aşa-numitul "zăton", în imediata apropiere a morii. De
aici, apa era dirijată peste "podul morii" - un fel de punte de scândurll.
uşor înclinată şi susţinută de piloti - spre ciuturi, admisia apei la roată
realizându-se prin câte un scoc înclinat şi conic, din scânduri, pentru
fiecare ciuturll. în parte.
Pentru scoaterea din funcţiune a unei instalaţii, fiecare scoc
este prevăzut cu un fel de ridicător, element specific morilor de pe riiul
Tismana, acţionat din interiorul morii, şi care permite ridicarea scocului
astfel încât jetul de apă trece deasupra ciuturii. Instalaţia de acţionare
şi de măcinare nu se deosebeşte esenţial de cea a morii cu 3 ciuturi din
Arcani, provenită din aceeaşi zonă.
În ceea ce priveşte sistemul de proprietate şi de exploatare a
morii, întâlnim şi aici coposesiunea frecventă la morile cu ciutură din
Banat, moara de la Găleşoaia având peste 40 de coproprietari repartizati
pe cele 6 instalaţii. Drepturile de măcinare se calculau pe zilele şi orele
lunii, pentru fiecare proprietar în parte.
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Sectorul mulinologic - mon· hidrauHcc
(Morile hidraulice din Dăbâca, jud. Hunedoara, Orşova, jud. Mureş
şi Almaş-Sălişte, jud. Hunedoara)
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MOARĂ CU ADMISIE lNFERIOARĂ 

Dăbâca, jud. Hunedoarn (55)
Provenind din satul Dăbâca, comuna Topliţa - judeţul
Hunedoarn, instalaţia datează, conform datei înscrise pe fruntar, din
anul l848. Este primul monument adus şi remontat în cadrul Muzeului
Tehnicii Populare. Achiziţionată în 1963, ea a fost reconstruită în 1 964.

Sarllriţă

"S§aiu"
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"Fruntarul"morii

Constructia este aşezată pe o fundatie de piatră, are pereti din
bâme de stejar. Acoperişul în patru ape, învelit cu şindrilă, este
reconstruirea fidelă a acoperişului iniţial. Exterior, constructia este din
lemn aparent, în interior pereţii fiind parţial tencuiţi. Construcţia
prezintă două încăperi: moara propriu-zisă şi camera de locuit.
[nstalaţia de măcinat este formată dintr-o pereche de pietre de

102 cm diametru, puse în mişcare de o roată hidraulică cu "aripi", cu
admisie inferioară. Mişcarea se transmite prin intermediul unui sistem
de două roti dinţate care transformă rotirea fusului orizontal, în mişcarea
fusului pietrelor, aşezat vertical. lnstalaţia este susţinută de un jug de
stejar masiv, format din patru "tălponi", patru "uşciori" şi "fruntariu".
Pe cei doi uşciori din faţă şi pe fruntariu se găseşte o decoraţie sculptată,
datată 1848 precum şi inscriptia cu litere chirilice: " 1848 Pătru a
Barbului ... {indescifrabil) Dumitru a Barbului au făcut moara cu
Kostandin".

Interiorul morii
122
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MOARĂ CU ADMISIE INFERIOARĂ 

Poenii de Jos, jud. Bihor (55A)
Moara comunală, transferată din satul Poenii de Jos, corn.
Bunteşti - jud. Bihor, de pe apa Crişului Pietros, un afluent al Crişului
Negru, prezintă pe plan arl:ritectonic şi tehnic-constructiv, caracteristicile
principale ale tipului vechi de moară hidraulică cu roată verticală, din
zonă, specific pentru sfârşitul sec. XVIII şi prima parte a sec. XIX. Ea
a fost achiziţionată în anul 1974 şi reconstruită în muzeu în 1 975 1976.

Soba de cahle

Scaun cu spatar
123
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SeCJiune prin instalaţia morii

Aşezată pe o fundaţie de piatră de riiu , construcţia morii
impresionează prin masivitatea bârnelor de stejar, cioplite în patru feţe
şi prinse la capete în încheietură dreaptă. Acoperişul, în patru ape,
puternic înclinat, are o învelitoare de şită de brad horjită.
Planul dreptunghiular este compartimentat în două încăperi:
cea destinată adăpostirii instalaţiei şi locuinţa morarului, angajat de
comunitatea sătească.
Instalaţia de măcinat este acţionată de o roată cu admisie
inferioară, de dimensiuni mari (03,30 m) prevăzută cu doi colaci între
care sunt prinse aripile, "lopăţelele", în care loveşte apa. Mişcarea roţii
de apă se transmite, prin intermediul unui angrenaj format din roată cu
măsele şi pinion cu bolţuri (lucrate în întregime din lemn), fusului
pietrelor dispus vertical, care acţionează piatra alergătoare.
Pentru a regla distanţa dintre pietre, în funcţie de calitatea de
făină dorită, mecanismul de măcinare dispune de ridicătorul pietrelor,
un dispozitiv format dintr-un sistem de pârghii, acţionat prin baterea
unor pene ("icuri"), forma cea mai arhaică a unui asemenea organism
de reglare.
încăperea de locuit, cu pereţi tencuiţi şi tavan de scândură cu
grinzi aparente, este organizată în stilul caracteristic Ţării Bihariei (o
zonă etnografică situată în depresiunea B eiuş-Vaşcău, de o parte şi de
alta a Crişului Negru). în coltul format de peretele median şi cel
longitudinal, în stânga uşii, se află "cameniţa", o vatră liberă, de
dimensiuni mari, cu un horn din "căhăli" nesmălţuite, lucrate în
cunoscutul centru ceramic bihorean, Leleşti. Cele două paturi înalte
sunt aşezate paralel pe lângă pereţii longitudinali, în faţa lor stau cele
două "scande", bănci cu spătar, decorate cu traforuri, iar între ele, sub
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fereastră, este aşezată masa înaltă, acoperită de o "felegă de masă",
bogat ornamentată. Dintre piesele de mobilier se remarcă, atât prin
formă cât şi prin decor, cele lucrate în Budureasa, cunoscut centru de
meşteri specializati: lada de zestre ("lădoiu"), aşezată în continuarea
patului, leagănul copilului, cât şi "podişorul", dulapul pentru veselă,
amplasat în spatele uşii. Impresionantă este şi bogăţia textilelor cu
caracter decorativ, aşezate pe culme, pe pereti, pe cele două paturi sau
pe masă, care împreună cu blidele de ceramică şi icoanele pe sticlă,
formează un ansamblu decorativ de o valoare estetică deosebită.

Schema de funcţionare a morii
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MOARĂ CU ADMISlE SUPERIOARĂ 

Orşova, jud. Mureş (56)
Adusă din Orşova, comuna Gurghiu - judeţul Mureş, datează;
după anul cioplit pe fruntarul morii, din 1 833. Unitatea a fost remontată
in muzeu, in anul l965.
Este o construcţie din bârne de fag, tencuită in interior şi
exterior şi are un acoperiş in patru ape, invelit cu "dranită".
Construcţia adăposteşte două încăperi - casa morarului şi moara
propriu-zisă - sub care este montată roata hidraulică, aşa-numita "casa
roţii", spre a o feri de intemperii şi mai ales pentru a putea măcina şi
iarna pe ger. De-a lungul morii propriu-zise se află un târnaţ.

Aspect dininterior
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Prun/arul morii

Instalaţia de măcinat este formată dintr-o pereche de pietre,
acţionate de o roată hidraulică cu cupe, cu admisie superioară. Întregul
mecanism de transmisie a rotaţiei este din lemn.
Pe fruntarul morii se află inscriptia
"ANO 1833 DIE 18 APRIL" şi motive decorative
sculptate şi incizate ca: vârtejul, soarele, funia,
şarpele, c rucea şi peştele. Decoraţia de pc
fruntarul morii este un fenomen tipic în Valea
Gurghiului, de unde s-a adus în muzeu un al
doilea fruntar, expus pe târnaţul unităţii.

Scaun

Corf<'i

Cup3

Cal

Cântar de lemn
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MOARĂ CU ADMISIE SUPERIOARĂ 
Almaş-Sălişte, jud. Htmedoara (58)
Moara, cu roată hidraulică verticală, datând din mijlocul sec.
XIX, provine din comuna Alrnaş-Sălişte şi a fost adusă şi reconstruită
în muzeu în anul l967.
Face parte din seria morilor cu roată hidraulică verticală, cu
admisie superioară, a cărei răspândire cuprinde întreg teritoriul ţării.
Construcţia morii este din bârne de stejar, încheiate la capete
în cheutori. Pereţii sunt netencuiţi, iar acoperişul, în patru ape, are
învelitoare din ferigă şi paie.
Instalaţia de măcinat se compune din două pietre masive,
măiginite de veşcă; piatra ale.rgătoare este acţionată de un fus vertical
al cărui mişcare de rotaţie este multiplicată prin intermediul unei roţi
dintate, sistem întâlnit la toate morile de acest gen, transmisia făcându
se prin intermediul unui fus orizontal, acţionat de roata hidraulică.
Apa este condusă la roată printr-un jgheab din scânduri,
suspendat pe piloţi.
Alături de moară este situată o cocină de porci cu "colnă"
(spatiu liber sub acoperiş), în care se adăposteşte sania, mijloc de
transport specific acestui tinut cu pante foarte abrupte.
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MOARĂ CU ADMISfE SUPERIOARĂ
ŞI TRANSMISfE ÎN DOUĂ TREPTE 
Rogojelu, jud. Cluj (57)
Moara hidraulică cu roată mare, verticală, având admisia
superioară şi transmisia dublă (în două trepte), provine din satul
Rogojelu, comuna Săcuieni, jud. Cluj.
Instalatia morii, datând din anu1 1853 (dată înscrisă pe fumtarul
morii), a fost recuperată în anul
1 98 1, în cursul operatiunii de
demolare a monumentului in
situ. Aceasta se compune din:
mecanismul de măcinat
(perechea de pietre cu 1 , 10 m
diametru) ş i accesoriile
necesare alimentării cu apă,
sistemul hidraulic format din
roata cu cupe, având un
diametru de 4,30 (cea mai mare
roată d e apă a unei mori
hidraulice
d in
colectia
muzeului), fusul rotii (axul
motor) şi jgheabul de admisie,
iar între acestea două, sistemul
de transmisie, care transportă şi
transformă mişcarea rotii
(viteza şi planul) hidraulice, la
Imagine din interiorul morii in situ
-
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piatra alergătoare, formează partea cea mai originală a întregului
ansamblu tehnic. Caracterul original constă în montarea a două perechi
de roti dintate cu pinioane (crânguri) în scopul accelerării vitezei iniţiale,
foarte lente, datorită diametrului foarte mare al roţii, adaptată la :rândul
ei, potenţialului energetic (hidraulic) scăzut din localitate. Prin această
originală realizare tehnică - inspirată pare-se de solutia clasică a morilor
plutitoare, foarte frecvente odinioară în această zonă - s-a obţinut un
raport final de transmisie de 1 : 14, la o rotaţie completă a generatorului
hidraulic (roată de apă), piatra alegătoare învârtindu-se de 14 ori.
Moara de la Rogojelu este încă o dovadă a ingeniozităţii
creatorilor populari care găsesc cele mai variate soluţii tehnice pentru
rezolvarea problemelor ridicate de specificul reţelei hidrografice.

Sistemul de transmisie in douiJ trepte al morii
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MOARĂ PLUTITOARE 
Lucăceşt:i. jud. Maramureş (61)
Acest monument de tehnică populară a fost achizitionat din
satul Lucăceşti, comuna Pribileşti, judeţul Maramureş, unde a
functionat, pe râul Someş, până în anul 1963, data demontării.

a.

Planul morii:
"bontiiul" b. "straşnicu/" c. roata de apă d stavila e. grindeiul f punte spre mal
13 1
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Sectiune prin mecanism:
1. bonttJul (vasul mare) 2. grindeiul 3. roata mare dinţattJ 4. hatoş
5. grindeiul mic 6. roata micll dinţattJ Z cr§ng 8. fus 9. pietrele de moaril
10. veşca 11. coş 12. covePca 13. covata 14. stavila

Monumentul a fost reconstruit în muzeu în anul 1966.
Principial, sistemul de funcţionare, mecanismul de acţionare
şi de măcinare al morii plutitoare pe vase din Lucăceşti, nu prezintă
diferenţe esenţiale faţă de moara plutitoare din Munteni, aflată în muzeu.
Anumite particularităţi ale construcţiei de adăpostire a
mecanismului de măcinare, cât şi sistemul constructiv al bărcilor îi
conferă însă un aspect deosebit.
Cele două vase, "straşnicul" şi "bontăul", sunt lucrate din bârne
de stejar cioplite şi prinse cu scoabe. Spre deosebire de moara din
Munteni, prora vaselor se termină în forma unui vârf ascuţit.
Mecanismul de măcinare, instalat pe vasul cel mare, este
adăpostit într-o construcţie de lemn de formă poligonală, care acoperă
132
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Moara plutitoare - perspectivA

... ... .,

/. stavila
2. "bontllul"
3. "straşnicu/"
4. roata hidraulicil

în întregime vasul suport. Peretii, având un schelet portant din bârne
de stejar, sunt căptuşi ti cu scânduri orizontale de brad, iar acoperişul
este învelit cu şită de fag, cu nul.
Roata hidraulică cu admisie inferioară are fonna unui tambur
alungit cu un diametru de peste patru metri. Pentru oprirea instalaţiei
de măcinare se foloseşte o stavilă simplă, de scândură, de lăţimea roţii,
actionată din interiorul morii cu ajutorul unui troliu de lemn.

Moara in .-cconstrucţie
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MOARĂ PLUTITOARE 
Munteni, jud. Vâlcea (62)
Reconstruită in muzeu in anul l964, moara plutitoare provine

din satul Munteni, comuna Mihăileşti, jud. Vâlcea, fiind una din cele
câteva zeci de mori de acest tip, care au funcţionat până nu demult, pe
c�ul inferior al râului Olt, intre Râmnicu Vâlcea şi,Drăgăşani.
Morile plutitoare pe vase sunt atestate Ia noi in tară cu secole
in urmă, existând până in zilele noastre astfel de instalatii in numeroase
localităţi, pe marile fluvii şi râuri cum sunt: Dunărea, Oltul, Mureşul,
Siretul, Someşul, etc.
Conditiile hidrologice ale c�urilormari de apă, cu debit mare
şi cădere mică, au dus Ia aparitia acestui tip de instalaţie ţă.tănească,
prin care se exploatează la maximum avantajele oferite de sursa de
energie.
Moara plutitoare din Munteni, un exemplar tipic de acest gen,
este montată pe două vase ("dube"), de dimensiuni diferite, având o
formă specifică locală, cu prora in formă de lopată. Vasul mare,
"ovolnită", cuprinde moara propriu-zisă, iar vasul mic, "straşnicul''
sprijină capătul fusului motor, opus morii.

Aspect din interiorul morii
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Constructia, care adăposteşte instalatia de măcinat, nu se
suprapune în întregime băn:ii mari. De formă dreptunghiulară, ea are
peretii de scândură şi un acoperiş în două ape, învelit cu şită de brad.
Fixată de mal doar prin câteva ancore simple, moara poate fi
mutată, după necesităţi, în locul cel mai avantajos al albiei.
O punte mobilă, compusă din două blăni, cu mână curentă
într-o parte, asigură legătura cu malul.
Roata hidraulică cu admisie inferioară este de dimensiuni foarte
mari şi fixată între cele două corpuri de vase plutitoare. Spre deosebire
de majoritatea morilor de apă cu roată verticală, din tara noastră, la
care mişcarea de rotaţie este transmisă pietrelor printr-un singur angrenaj
(roata cu măsele - pinion cu bolturi), Ia morile plutitoare se utilizează
în acest scop, două angrenaje succesive, realizându-se o transmisie în
două trepte. Prin cuplarea alternativă a unei roti mari la un pinion cu
bolturi, mai mic, mişcarea lentă a rotii de apă ajunge la o multiplicare
apreciabilă a turaţiei, care permite utilizarea unor pietre de dimensiuni
foarte mari, realizându-se, în consecintă, o eficientă şi un randament
mărit.

Planul morii:
a.

"'ovolnif;l "' b. .. straşnicul"' c. roata de ap/1 d. "'grindeiu/" e. puntea
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MOARĂ DE VÂNT JOAS Ă 
Enisala, jud. Tulcea (63)
Datând din secolul XIX, această moară de vânt provine din
satul Enisala, comuna Sarichioi, judetul Tulcea, unde a funcţionat până
în anul 1966.
Tipologie, ea apatţine categoriei morilor de vânt cu pivot, la
care casa morii se roteşte în întregime, în directia vântului.
Moara din Enisala este o construcţie de lemn dreptunghiulară,
de dimensiuni mici, cu un schelet portant din bârne de stejar, căptuşit
cu scânduri de brad şi un acoperiş în două ape, învelit cu scândură.
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Spre deosebire d morile cu etaj, ea are o singură încăpere ce adăposteşte
o singură instalaţie d� măcinat.
Necesitatea de a ridica sistemul de capmre a forţei motrice cât
�ai sus, a obligat la aşezarea morii pe un soclu de piatră care este de
fermă circulară şi mai mic decât baza m, El este prevăzut cu un
cadran l?Oligonal de lemn de stejar
se roteşte, prin alunecare,
casa morii, fu direcţia vântului.
Mecanismul de !cţi,onare şi de măcinare este identic cu cel
descris la moara din Frecătei,\c\Mleosebire că valul pe care este montată
roata măselată, este
�� numai de patru aripi de scân ură,
de dimensi
mai
ul:.: care serveşte drept braţ de pârghie pentru rotirea
morii, este forma diri ouă bârne fixate de sanie şi îrnpreunate la capete,
unde sunt prevăzute cu o roată mică de car.
�

Secţiune prin moara de vânt:
1. temelia 2. babal§cul 3. 13/pa 4. proJ;Jpul 5. sania 6. v§rtejul 7. masa
8. obezile 9. pialra de sus 10. pialra dejos Il. axul 12. felinarul 13. cliciula
14. grinda 15. crucea 16. valul 1 7. câscici/ 18. ischidarul cu mtlsele
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MOARĂ DE VÂNT CU ETAJ
Dunavăt, jud. Tulcea (64)
Iniţal această moară a fost construită în satul Caraorman,
comuna Crişan - în mijlocul Deltei - de unde a fost mutată, la începutul
sec. XX, în satul Dunavăţu de Sus, comuna Murighiol, judeţul Tulcea.
Ea a fost achiziţionată şi reconstruită în Muzeul Tehnicii Populare, în
anul 1966.
Din punct de vedere tipologie, moara din Dunavăţu de Sus
este o moară cu pivot, cu etaj şi cu două instalaţii de măcinat Ca atare,
ea nu prezintă deosebiri esenţiale faţă de moara din Frecăţei, în ceea ce
priveşte sistemul de rotire sau mecanismul de acţionare şi măcinare.
Doar construcţia de adăpostire are unele particu]arităţii care îi dau un
aspect aparte.
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Sectorul mulinologic - mori de vânt
(Moară de vânt cu pânze, din Curcani, jud. Constanta, moară de vânt
cu etaj, din Dunavăţ, jud. Tulcea, moară de vânt cu etaj, din Frecăţei,
jud. Tulcea, moaiă de vânt joasă, din Enisala, jud. Tulcea)
https://biblioteca-digitala.ro

Constructia înaltă şi zveltă, de formă drep.unghiulară, are
peretii drepti şi un acoperiş în două ape. Scheletul portant, format din
bâme de stejar deosebit de masive, este căptuşit cu două rânduri de
scânduri de brad, rândul al doilea fiind bătut peste rosturile primului
rând. Un balcon deschis, amplasat pe peretele lateral, cu acces de la
etaj, este prevăzut cu un troliu orizontal, actionat manual pentru urcarea
şi coborârea sacilor, care se face prin exterior.

Secţiune prin instalaţia morii:
1. grindei 2. coluri 3. aripi 4-5. roatil mtl!�latA 6. fe/inar 7. fus de fier 7a. ceatal
7b. fusul pietrei 8. pfirp/lriJll 9. tigaie 10. masa fusului 11. vfirtej
12. postamentul pietrelor JJ. veşc/1 14. piatrA alergA/oare 15. piatrA z/Jclitoare
16. CO$ 17. tigili/ii 18. ladA de fllintl 19. calul dejos 20. pivot
21. sanie 22. proţap 23. scarA 24. cadrul de lemn 25. soclul de piatrA
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La fel ca la majoritatea morilorde vânt din ţara noastră, aripile
morii, în număr de 6, sunt fixate de nişte spi�c solide care străbat capătul
exterior al valului. Ele sunt formate dintr-o ramă de lemn trapezoidală,
cu o neiVUră mediană pe axul de simetrie. Acest schelet de lemn este
acoperit cu scânduri sub� de brad, o parte din ele putând fi îndepărtate
după ne"C>ie. Prin adăugarea sau îndepărtarea acestora se face adaptarea
suprafetei de captare, la diferitele grade de tărie a vântului.

Reconstrucţia morii
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MOARĂ DE VÂNT CU ETAJ 
Frecătei. jud. Tulcea (65)
Datând din a doua jumătate a sec. XIX-lea, moara de vânt
provine din comuna Frecătei, judetul Tulcea. Ea a fost reconstruită în
muzeu, în anul 1967.
Instalatiile de măcinare actionate de fotţa vântului au fost
folosite în România în mai multe ţinuturi, cea mai mare răspândire au
cunoscut-o însă în Dobrogea, unde sunt atestate documenta'l" pentru
prima dată în anul 1585, lucru de altfel firesc, dacă luăm în considerare
conditiile geografice deosebite de aici. La inceputul sec. XX numai în
judetul Tulcea functionau încă 437 de astfel de instalatii, pă!;trându-se
aici şi cel mai îndelungat timp.
Moara de vânt din Frecăţei este o moară cu pivot, tipul cel
mai răspândit în România. Caracteristic pentru acest tip de moară este
existenta unui pivot central, înfipt adânc în pământ, în jurul căruia
casa morii se poate roti în întregime, pentru a îndrepta aripile în directia
vântului.
Constructia înaltă, dreptunghiulară, are un schelet portant din
bâme masive de stejar, căptuşite cu scânduri de brad şi un acoperiş în
două ape, învelit cu scândură. Interiorul este împăiţit în două niveluri,
din care cel inferior serveşte ca loc de depozitare, iar la etaj se găsesc
cele două instalatii de măcinat Două balcoane laterale închise, la nivelul
catului superior, măresc suprafata încăperii de măcinat şi facilitează,
totodată, urcarea şi coborârea sacilor, care se făcea prin exterior, cu
ajutorul unui troliu orizontal, actionat manual.
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Sistemul de intoarcere a marilor de vânt cu pivot:
a. sanie b. prr>(ap c. caprtl

Secţiune prin instala/ia morii:
1. postament 2. teme/ 3. ridict1toru/ pietrelor 4. fus 5. coş
6. ischidar cu mllse/e 7. fener 8. câscaci 9. mi 10. aripi
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Constructia înaltă se sprijină pe un soclu mic de piatră prevăzut
cu o ramă masivă de lemn. Pe acest cadran se realizează, prin alunecare,
rotirea morii, care este prevăzută la bază, cu două bâme masive de
stejar, aşa numita "sanie". De sanie este fixat protapul, un lemn rotund
de vreo patru metri lungime, care setveşte drept braţ de pârghie pentru
rotirea morii. Pentru aceasta se foloseşte un troliu vertical pe care se
înfăşoară un lanţ legat de protap. Astfel rotirea morii în directia vântului
poate fi efectuată de un singur om.
Aparatul de captare a energiei cinetice a vântului este constituit
din 6 aripi, fixate de nişte spiţe solide, care străbat capătul exterior al
valului, axul motor al morii. Pe acest ax orizontal sunt fixate două roti
măselate care, prin intermediul "felinarului", un angrenaj cu hoituri,
antrenează fiecare câte un fus al pietrelor. Cele două instalatii de măcinat
sunt amplasate pe axul median al încăperii, simetric, faţă în faţă. Pentru
oprirea întregului mecanism de rotire al morii, aceasta este prevăzută
cu un sistem de frânare compus din doi saboti de lemn care se strâng
pe roata măse]ată prin intermediul a două pârghii cu braţe inegale,
actionate cu ajutorul unui sistem de scripeti simpli cu role.

Reconstructia morii
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MOARĂ DE VÂNT "CĂCIULATĂ" (67)

B eştepe, jud. Tulcea

Pe lângă morile de vânt cu pivot, la care întreaga construcţie
poate fi rotită pentru a orienta aripile în direcţia vântului, în nordul
Dobrogei a existat şi un al doilea tip de moară de vânt, denumit de
localnici moară rotundă sau moară căciulată (cunoscută în literatura
de specialitate şi sub denumirea de moară olandeză, după ţara de maximă
răspândire), unde construcţia, sub formă de turn înalt, este fixă, numai
acoperişul, împreună cu aripile, orientându-se în direcţia vântului. Acest
tip de moară este reprezentat în muzeu prin moara căciulată din comuna
Beştepe, jud. Tulcea.
Construcţia casei morii, executată integral din lemn (schelet
portant din bârne de stejar, căptuşit cu scândură de brad),
unui trunchi de piramidă cu

are

forma

8 muchii, fiind aşezată pe o fundaţie de

piatră. în partea superioară casa morii se termină cu un cadran masiv
de formă circulară, pe care se roteşte - prin alunecare - " căciula"
(acoperişul), prevăzută la baza ei cu o "sanie".
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Casa morii are un subsol scund, ce adăposteşte angrenajele
inferioare, un pod la nivelul solului - cu postamentul pietrelor cu cele
două instalaţii de măcinat - şi două poduri în partea superioară, pentru
a permite accesul la angrenajele superioare. Două uşi, la nivelul solului,
dispuse fată în fată, permit accesul în moară în orice pozitie a aripilor.
Aripile, în număr de patru şi de dimensiuni mari, sunt executate
identic cu cele ale morilor cu pivot
Mecanismul de actionare foloseşte o transmisie în două trepte,
cu antrenare inferioară a pietrelor.

.......

.

Sectiune prin instalaţia morii:
1. val 2. ischidar cu m/lsele 3. roata de sus 4. dllu/ 5. instalaţia de mllcinare
6. postamentul pietrelor 7. strureac 8. felinar 9. fusul pietrelor
145
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PerspectivA axonometricil a instlfapei morii

Rotirea valului (axul motor al morii) se transmite prin
intermediul unei roţi măselate (ischidarul cu măsele) şi a unui angrenaj
cu hoituri, uşor conic, unui fus solid de lemn care străbate pe verticală
construcţia morii, până în subsol. Aici se constituie a doua treaptă de
transmisie, formată dintr-o roată dinţată mare ("stureac") fixată pe fusul
vertical, care se cuplează, în mod simetric, cu două angrenaje cu hoituri
("felinare") al căror ax vertical acţionează pietrele morii.
Instalaţia de măcinat este formată din două perechi de pietre,
de dimensiuni diferite, aşezate pe un singur postament, în stânga şi
dreapta axului vertical.
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Sistemul de frânare al întregului mecanism este adaptat la
poziţia aproape centrală a roţii măselate, situaţie în care nu se pot utiliza
braţele de pârghie lungi, ca la morile cu pivot Oprirea se face cu un
singur sabot de lemn, semicin:ular, care cuprinde jumătatea superioară
a roţii măselate.
Moara căciulată reprezintă, faţă de morile cu pivot, un progres
tehnic evident Utilizând un mecanism de acţionare cu transmisia în
două trepte - prin care se cuplează succesiv o roată mai mare, la una
mai mică - se obţine o viteză de turaţie a pietrelor mai mare decât la
mecanismele cu o singură treaptă de transmisie, ceea ce asigură un
randament mărit La aceasta se mai adaugă uşurarea manevrelor de
învârtire a aripilor morii în direcţia vântului, prin rotirea numai a cu polei
şi nu a întregii construcţii.

Reconstrucţia morii
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MOARĂ DE VÂNT CU PÂNZE 
Cuxcani. jud. Constanta (66)
Moara de vânt din satul Curcani, comuna Negreşti, judeţul
Constanta, datează din a doua jumătate a secolului trecut. Ea a fost
achizitionată în anul 1968 şi reconstruită în Muzeul Tehnicii Populare
în anul 1970.
Ea face parte din tipul morilor de vânt cu pivot, ridicate pe
soclu de piatră. Ceea ce o deosebeşte însă esenţial de celelalte trei
mori cu pivot, expuse în muzeu, este sistemul de captare a fo:rţei motrice
a vântului, care foloseşte în locul aripilor de scândură, 1 2 aripi de pânză
sub forma unor vele triunghiulare.
Acest sistem cu pânze, cunoscut la morile de vânt de tip
mediteranean (Grecia, Portugalia etc.), este atestat în România numai
pentru sudul Dobrogei, unde a fost utilizat la morile de vânt cu o singură
instalaţie de măcinat. Pânzele triunghiulare sunt fixate de nişte spite
solide. Numai 4 din cele 12 spiţe sunt fixate însă de "nadele" care trec
prin capătul valului, celelalte 8 fiind ataşate de acesta printr-un colier
de fier. Un catarg de cea 3 m lungime prelungeşte "valul". De vârful
său sunt prinse cablurile ce fixează fiecare spiţă în parte, ele între ele
fiind de asemenea legate printr-un cablu.
Transmisia şi angrenajele, ca şi mecanismul de măcinare nu
prezintă principial deosebiri faţă de celelalte mori cu pivot, din muzeu.
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Ca şi moara din Enisala, constructia morii de formă
dreptunghiulară este înălţată pe un soclu din piatră. Acest soclu de
formă dreptunghiulară, pe care se realizează rotirea morii, este însă
aici umplut cu zidărie de piatră care măreşte rezistenta pivotului central.
Construcţia adăposteşte o singură instalaţie de măcinat
Pe peretele posterior este amenajat un balcon deschis care are
pe partea laterală montat un troliu orizontal, pentru urcarea sacilor.
Moara de vânt din satul Curcani este un exponat deosebit de
valoros, fiind ultimul exemplar de acest tip de moară care a supravieţuit
în România până în zilele noastre.

•

s

Sectiune prin mecanismul morii:
1. babalâc 2. soclu de piatr/1 3. sanie 4. fusul vânllllui 5. ischidar cu mllsele
6. câscâcii frânei 7. fener 8. coş 9. iatac 10. vep 11. fusul pietrelor 12. tigaie

149

https://biblioteca-digitala.ro

FÂNfÂNĂ CU V ÂRTFJ

ŞI TRACfiUNE ANIMALĂ 
(67A)

Chimogeni. jud. Constanta

Fântâna cu vârtej din comuna Chllnogeni, jud. Constanta,
reprezintă tipul instalatiilor de scos apă de la mare adâncime, cu ajutorul
animalelor. Ea este specifică pentru satele din sudul Dobrogei - singurul
tinut al ţării lipsit de ape curgătoare - unde, din cauza solului sărac în
substante lutoase, apa subterană se găseşte numai la mari adâncimi.
Săpată în stâncă şi căptuşită în parea superioară (pe o adâncime
de cea 3m) cu piatră de calcar, fântâna are la suprafaţă un ghizd foarte
lat, (are un diametru de peste 3 m) de formă circulară, zidit din piatră
masivă cioplită. Într-o parte, ghizdul este prevăzut cu un jgheab
monolitic sub care este aşezată "troaca" , cioplită şi ea dintr-un bloc
mare de piatră.
Instalaţia de scos apă se compune din "capră", un jug de lemn
fixat pe ghizd şi prevăzut cu scripete de lemn, peste care trece funia
găleţii, şi vârtejul, acţionat de animal (cal, asin, bou). Vârtejul este un
troliu vertical de cea.

2 m înălţime, de forma unei vârtelnite cu patru

braţe, pc el înfăşurându-se funia găleţii. Fiecare locuitor avea funia şi
găleata, "burduful" său. Însăşi denumirea de burduf arată că iniţial pentru
scoaterea apei erau folosite recipiente din piele, acestea fiind înlocuite
mai târziu de "burdufi" de pânză. Tot sub denumirea de "burduf' este
cunoscută şi găleata lucrată din doage sau din tablă. De la fântână, apa
se cară cu sacaua (o căruţă mică cu patru sau două roţi şi cu un butoi).
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TEHNICI ŞI MIJLOACE
DE
TRANSPORT ŞI COMUNICAŢII
Sectorul transporturilor populare încearcă să realizeze o sinteză
larg cuprinzătoare a celor mai diferite sisteme tehnice şi echipament
auxiliar, apărute in timp, pe teritoriul României şi tradiţionalizate in
anumite zone etnogrnfice, reflectând modalitătile cele mai diverse de
efectuare a circulaţiei materiei prime, instrumentarului şi produselor
muncii, in cadrul gospodăriei, in vatra satelor (şi odinioară şi a oraşelor),
intre acestea şi terenurile de cultură sau zonele exploatate, in sfârşit,
intre diferite centre de producţie specializate, pieţe de desfacere sau
chiar provincii istorice.
Constituind, in ansamblul lor, "sistemul vascular" al procesului
muncii, mijloacele de transport au jucat un rol deosebit de important in
istoria civilizaţiei omenirii, începând din neolitic şi până astăzi, ele
rămânând unul dintre indicii cei mai obiectivi şi relevanţi ai progresului
tehnic şi ştiinţific.
La nivelul fiecărei epoci istorice, transporturile reflectă
cantitatea, valoarea şi specificitatea producţiei, nivelul consumului şi
dezvoltarea pieţei, a relaţiilor de schimb, deschiderea fiecărei
colectivităţi, naţionale sau zonale, spre schimbul de valori, ceea ce
presupune receptare, dar şi difuzare.
Renuntând la enwnerarea sistemelor de transport individual
(care vor forma obiectul unei expuneri pavilionare), vom insista, in
succinta caracterizare a mijloacelor de transport tradiţionale, asupra
celor rulante (cele mai importante), glisante şi plutitoare.
1. Mijloacele de transport rulante au reprezentat, in societatea
neolitică, revoluţia produsă in domeniul circulaţiei produselor muncii,
apariţia roţii constituind - după V.G. Childe - "o strălucitoare incoronare
a dulgheriei preistorice".
Pe teritoriul României, carul cu roţi este atestat arheologic
din epoca bronzului, dovadă descoperirile de Ia Cuciulata, datând de Ia
1.800 î.e.n. Aceasta a asigurat o stabilitate superioară co]ectivităţilor
umane, facilitând exploatarea unor suprafeţe mai mari de teren, cât
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puteau fi str.lbătute într-o zi, dus-întors, cu carul.
Structurate fundamental pe două tipuri: care cu proţap, pentru
cornute şi căruţe cu oişte, pentru cabaline, miJloacele de transport rulante
se diversifică, tipologie şi morfologic, în funcţie de multiplii factori
generali sau particulari, cei naturali (geografici) şi cei culturali
(economici) jucând un rol preponderent
în funcţie de formele de relief, deosebim trei variante distincte:
carele de şes (de câmpie), de regulă cele mai mari, neexistând solicitări
de tracţiune deosebite, pe terenul fără contrapante şi diferente de nivel,
o particularitate distinctă constând din diferenta maximă între diametru}
roţilor din fată şi a celor din spate, având funcţia de accelerare a vitezei
de deplasare; carele din regiunile de deal, intermediare, prin
particularităţile constructive, între cele două tipuri extreme, dar având
cea mai mare variabilitate tipologică datorită diversităţii naturii terenului
şi solicitărilor în procesul muncii, şi carele de munte, mai mici, dar
mai robuste (eforturile de tracţiune şi transport sunt aici cele mai mari),
diametru] roţilor din fată şi din spate fiind aproximativ egal, datorită
pantelor mari de teren.
Raportate la sarânile economice îndeplinite în cadrul
gospodăriei mixte agro-pastorale, cu profil meşteşugăresc sau a celor
specializate în transporturi (în zonele de granită, în vecinătatea pasurilor
şi depresiunilor intramontane, numeroase sate se specializează, în evul
mediu, în efectuarea de transporturi de materii prime sau mărfuri, de
cele mai multe ori în beneficiul oraşelor cu o producţie economică
foarte dezvoltată, fenomen stimulat de schimbul istoric permanent de
mărfuri dintre cele trei tări româneşti , cu o economie complementa:ră),
mijloacele rulante, cu tracţiune animală se adaptează atât proceselor
de muncă, cât şi materiilor transportate.
O primă variantă, functie de acest criteriu, ar consta din
adaptarea carului cu loitrii pline, joase, pentru transportul produselor
agricole (grâne, fructe, legume), a îng:răşamintelor naturale, a
materialelor de construcţie, a produselor meşteşugăreşti Carul cu loitrile
inalte şi goale (cu fuştei, şi nu cu scânduri) se folosesc la transportul
vegetalelor cu volum mare şi greutate mică (snopi, paie, fân, cânepă,
stuf, etc.).
Transportarea buştenilor de construcţie sau a lenmelor de foc
din pădure obligă, de regulă, modificarea carului în acest scop, prin
demontarea loitrilor şi montarea, în locul "inimii" scurte a unei "inimi"
lungi care să repartizeze echilibrat greutatea, pe cele două "dricuri".
Un alt interesant caz de adaptare a construcţiei caruluila forma
şi dimensiunea butoaielor man: pentru transportul mai facil al acestor
recipienţi cu vin sau chiar cu apă (cazul sacalelor din Dobrogea), ni
1-a relevat descoperirea fortuită a carului de acest tip, datând din secolul
XVIII, piesă valoroasă păstrată în "Muzeul Lemnului" din Câmpulung
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Moldovenesc.

O formă cu totul aparte a mijloacelor rulante de llansportare a
utilajului agricol la cfimp, Iăspândită cu deosebire în sudul Transilvaniei,
este cea a

"căroaiei': prevăzută num11i cu roţile din spate, în faţă

montându-se, până la câmp, rotilele de Ia plug, demontate aicişiutilizate
la aJat

între mijloacele de transport cu numai două roţi, amintim
"telCJJga " şi sacaua.
Un caz cu totul particular, menţionat de documentele
medievale, este

carul cu proţap dublu, folosit în regiunile deluroase cu

un relief accidentat, care nu permite întoarcerea lejetă a carului pentru
schimbarea directiei de mers, mijloc recomandat, mai ales în clipele
de mare primejdie (a unei retrageri în faţa unui duşman cotropitor), din
considerente strategice.
Din punct de vedere istoric,

perfecţionarea esenţială a

miJloacelor rulante a constat din consolidarea roţilor cu piese din metal
şi, mai târziu, ferecarea roţilor şi a carelor.

în anumite zone etnografice submontane, mai conservatoare,
a mai rămas, până în zilele noastre, amintirea (şi uneori, chiar meşterii
ro tari care au mai lucrat asemenea care) carelor lucrate numai din lemn,
cu obezile masive din lemn de frasin sau stejar, fără nici o întăritură

din metal, uzura fiind evident mai rnpidă, iar transportul mai incomod.
Introducerea metalului la consolidarea carelor şi a căruţelor
s-a făcut, mai întâi prin fixarea pe talpa obez.ilor, cu ţinte, a unor fâşii

din metal, de regulă peste poJtiunea de înnădire a obezilor, care ern cea
mai puţin rezistentă. Abia de la sfârşitul veacului trecut, meşteşugarii
satelor trec la metoda legării roţilor şi treptat, şi a altor piese ale carului
sau căruţei, cu metal, datorită dificultăţii procutării şi valorii ridicate a
acestuia.
Un capitol aparte al mijloacelor rulante îl constituie cel al

vagoneţilor cu roţi din lemn, pe şine de lemn, pentru transportarea
minereului aurifer, utilizaţi în mineritul ţărănesc până la sfârşitul
deceniului al cincelea al

sec.

XX.

Acest sistem, de mare eficientă faţă de transportul cu coşurile
şi în saci, prnclicat până la inventarea sa, apare în secolul al XVI-lea în
Trnnsilvania; originalul, aflat la "Muzeul Transporturilor" din Berlin,
constituie o prioritate românească, pe plan european

2. Departe de a avea importanţa şi utilizarea celor rulante,
nujJoacele glisante (alunecânde), trnctate de animale (în principal,
săniile), au fost şi mai sunt încă folosite iarna, pentru toate necesităţile
unei gospodării, adaptându-se acestorn prin folosirea coşului la
trnnsportarea unor materiale ori persoane, sau numai a tălpilor, în cazul
transportului de lemne. Pentru buştenii de lungi dimensiuni, se
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procedează la fel ca in cazul carului, utilizându-se un rând de tălpi in
fată şi un altul in spate, la mare distantă, pentru a putea fixa incă.n.:ătuta
la ambele capete, sistem deosebit de sanie, numit "cocârlă".

3.

Categoria

nujloacelor plutitoare

are aceeaşi îndelungată

tradiţie a utilizării lor de către locuitorii acestor meleaguri. Cea mai
frecventă

tehnică de execuţie

monoxilă,

a scobirii interiorului unui trunchi de arbore (la asemenea

a ambarcatiunilor era odinioară cea

mijloace se referă Arrian in relatarea trecerii Dunării, cu mijloace ale
băştinaşilor riverani, in campania militară a lui Alexandru Macedon,
din anul

335

Le.n.), tehnică păstrată in anumite zone, până aproape de

zilele noastre.
Co nstruirea ambarcatiu nilor

din schelet portant

curb

("crivace")., pe care este bătută scândura şi apoi, intregul vas este
călăfătuit cu câlti de cânepă şi smoală, pentru impermeabilizarea sa, a
permis construirea unor mijloace mai perfecţionate, mai stahile şi de
gabarit mai mare.
În aceeaşi tehnică sunt lucrate şi

(plutitoarc),

"podun'Je umblătoare "

numite de documente şi "broduri" sau "bacuri", folosite

pentru ttaversarea marilor cursuri de apă in interiorul tării

(in

zona

Mureşului sunt atestate încă din secolul al X-lea), sau a Dunării.
Modul de exploatare a celor două tipuri diferă, pe :râuri fiind

podurile pe cablu din cânepă ("hurduzău") sau mai recent, din
metal, iar pe Dunăre, cele cu zbat (roată actionată manual, prin
invârtirea, din barcă, a unui arbore cotit, in scopul urcării in amonte,
utilizate

până la jumătatea fluviului, de unde bacul este dirijat, cu ajutorul
curentului şi al vâslelor, in punctul de sosire, situat in linie dreaptă cu
cel de plecare).
Prezentarea acestei vaste problematici, pe categorii, tipuri şi
subtipu ri, prin monumente originale, cum sunt cele două poduri
plutitoare, dar şi prin numeroase mijloace instrumentale, impune cu
necesitate construirea unui

pavilion tematic

care să adăpostească

totalitatea acestor exponate, oferind in acelaşi timp, publicului vizitator,
viziunea sistemică asupra domeniului.
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POD PLUTITOR PE CABLU 
Tumu Roşu, jud. Sibiu (74)
Iniţial amplasat la intrarea în comuna Turnu Roşu, judeţul
Sibiu, el este unul din zecile de poduri plutitoare, care înainte făceau
legătura între cele două maluri ale Oltului. Podul plutitor a fost
reconstruit în muzeu în anul 1969.
Podul propriu-zis se compune din două bărci lungi cu fundul
plat, legate între ele printr-o ramă de grinzi, podită cu blăni, care
formează platforma de încărcare. Legătura între pod şi mal se face cu
ajutorul a două "căroaie", o platformă podită şi înclinată, care se sprijină
pe dfmă roţi pline, din lemn.
Podul este pus în mişcare de curentul de apă. Fiind însă fixat
prin lanţ metalic şi scripete de un cablu metalic, întins peste apă
("hurduzău") se deplasează de-a lungul acestuia, spre malul opus.
Ancorarea cablului se face cu ajutorul unor elemente lucrate
din lemn masiv de stejar şi înfipte adânc în pământ. Dintre acestea
"scara", un pilot înalt cu crestături, foloseşte pentru a fixa înălţimea
cablului, iar "capra", un troliu vertical montat într-un schelet masiv de
stejar şi având un mic acoperiş de scânduri, asigură întinderea
corespunzătoare a cablului
în apropierea podului se află casa podarului. care serveşte drept
adăpost barcagiului. Construcţia dreptunghiulară, ridicată pe un mic
soclu de piatră, are peretii zidiţi din cărămidă şi un acoperiş în două
ape, învelit cu ţiglă.
Singura încăpere este mobilată simplu, cu două paturi, o masă
şi o sobă de gătit.
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BAC CU ZBAT 
Topalu, jud Cons� (74 A)
Transportul pe apă utilizat dintr-o necesitate economică a
favorizat schimburile de bunuri între diferite zone specializate. în cazul
de fată avem de-a face cu un alt aspect al comunicatiilor, şi anume, un
mijloc ce înlesnea legăturile între locuitorii de pe ambele maluri ale
Dunării. Până la primul război mondial au predominat bacurile cu rame,
iar după aceea au fost înlocuite de cele cu zbaturi.
Bacul cu zbat expus în sectorul transporturi şi comunicatii,
provine din satul Capidava, corn. Topalu, jud. Constanta. El a ieşit din
uz în 1970, fiind construit în 1928. Pe cele două bărci cu fundul plat
există o platformă de 6x6 m, având balustrade spre cele două extremităţi,
iar părtile opuse, dinspre mal, sunt prevăzute cu câte un oblon. între
cele două bărci este montat zbatul cu un diametru de 1,85 m, iar prin
axul său trece un arbore cotit. Funcţionarea se asigură în felul următor:
prin învârtirea arborelui cotit de 2-6 oameni, bacul era pus în mişcare
jumătate de kilometru împotriva cursului apei, dar după aceea se cârmea
la vale, spre malul opus.
Prin amplasarea bacului cu zbat, în Muzeul Civilizatiei
Populare Tradiţionale "ASTRA", se salvează încă un monument ce
marchează o fază a progresului necontenit.
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PROCESE ŞI PROCEDEE PEN1RU
PRODUCEREA MATERIILOR PRIME
ÎN VEDEREA OBŢINERII
MATE�ELOR DE CONS1RUCŢrn
ŞI A OBIECTELOR DE UZ GOSPODĂRESC
(LEMN, PIA1RĂ, MINEREURI, METALE ŞI ARGll..Ă)
Sectorul prelucrării lemnului şi materiilor minerale (piatra,
minereurile, metalele şi argila) este, prin excelentă, sectorul
meşteşugurilor populare.
Importanta deosebită a fenomenelor reprezentate aici, pentru
caracterizarea civilizatiei populare traditionale a românilor, decurge
din dezvoltarea deosebită pe care au cunoscut-o, de-a lungul timpului,
activitătile de exploatare şi prelucrare a tuturor acestor materii prime,
existente din belşug pe teritoriul României, ilustrată între altele, prin
existen1a, secole la rând, a numeroase sate specializate în meşteşuguri
de toate felurile.
Unii istorici au afirmat, în operele lor, existenta la români şi
la strămoşii noştri geto-daci, a unei puternice "civilizaţii a lenmului",
argumentată de bogătia fondului forestier (mult diminuat începând cu
secolele XIII-XIV, ca urmare a creşterii demografice spectaculoase,
care duce la formarea a numeroase noi aşezări, dar şi în urma
perfectionării utilajului agricol şi începerii marii ofensive agricole şi
pastorale, în dauna pădurii), dar şi de descoperirile arheologice.
Investigatiile arheologiei contemporane, ample şi extrem de
minutioase, au dovedit existenta, din cele mai vechi timpuri, în spatiul
carpato-ponto-dunărean, a unei strălucite "civilizaţii metalurgice ",
deopotrivă 'a fierului" (dovadă numeroasele descoperiri de unelte din
fier, ateliere de fierar şi cuptoare de redus minereul feros, în această
categorie intrând şi primul cuptor siderurgic cu coş de tiraj, din Europa,
atestat în săpături, la Ghelar şi datând din secolul al IX-lea e.n.), cât şi
a metalelor neferoase (aur, argint şi cupru, îndeosebi).
Cetătile dacice din piatră, monumentele şi edificiile romane,
apoi monumentele de artă medievală (Curtea de Argeş, Trei Ierarhi,
mânăstirile din Bucovina şi Oltenia şi bisericile-cetăti din Transilvania),
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atestă o incontestabilă şi elevată "civilizaţie a pietrei", iar numărul
impresionant de centre de olari şi bogăţia morfologică şi stilistică a
produselor acestora sunt dovezi de netăgăduit despre puternica
"civilizaţie a lutului': mărturiile sale multimilenare servind ca argument
decisiv pentru certificarea permanentei populatiei autohtone în toate
timpurile şi în pofida tuturor vicisitudinilor istorice.
A pretinde intâietatea sau suveiallitatea uneia dintre acestea
asupra celorlalte, este un lucru destul de anevoios dacă ne referim la
întreaga noastr.l istorie şi la întreg teritoriul României.
La o cercetare succintă, apare evident faptul că oferta naturală,
extrem de generoasă, le-a prilejuit tuturor premise din cele mai
favorabile pentru dezvoltare, unele zone beneficiind mai mult de pădure,
altele, de zăcărninte neferoase, aurifere, cuprifere sau argintifere, altele,
de argilă, pentru oale, şi cele din apropierea muntilor, de piatr.l bună
de sculptwă sau constructii.
De o expansiune mai mare şi o intensitate mai puternică s-au
bucurat însă, cele care au necesita! tehnologii simple şi instrumentar
de muncă ieftin, căci istoria nu a asigurat prea multă linişte şi, adeseori,
nici deplină libertate de creatie, locuitodor acestor pământuri.
lată pentru ce Nicolae Iorga aprecia, la rândul său, că: "deşi
nu am avut, ca Mesopotamia şi străvechiul Egipt, tăbliţe de lut sau
imense lăcaşuri, tot din acele vremi, am deprins a ne scrie necurmatul
letopiseţ în lutul olarilor, în piatră, dar mai ales în lemn, în lemnul
căruia noi i-am dăruit ceva din fiinţa noastră, dincolo de pragul tuturor
vremurilor".

1. Prelucnuea lemnului a constituit, încă de la apariţia omului,
cea mai accesibilă � pentru însuşirea întâilor unelte de apărare şi
lovire (măciuca, bastonul), iar din momentul sedentarizării grupurilor
de oameni, pentru amenajarea celor dintâi locuinţe, creatii ale omului.
Pădurile de esenţe diferite, care îmbrăcau masivele muntoase
ale Carpatilor, au oferit nu numai o redută naturală inexpugnabilă, în
faţa năvălitorilor, ci şi materia primă pentru încălzirea locuinţei şi
prepararea h:ranei, construirea locuinţei sau a anexelor gospodăreşti,
dar şi a unui instrumentar care acoperă aproape toate domeniile
producţiei sociale.
Conditii istorice potrivnice, constând din numeroase agresiuni
şi migraţii necontenite, timp de aproape un mileniu şi jumătate, au
insemnat veacuri de restrişte, de instabilitate şi primejdii, improprii
constructiil or monumentale din piatră, a căror edificare durează mai
multe generatii, ca în centrul şi apusul Europei.
Românii au fost scutul Europei la poarta sa răsăriteană,
apărându-i liniştea cu preţul unor sacrificii importante pe planul propriei
civilizatii; ei au construit o arhitectură din lemn, puţin durabilă, ades
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pâijolită şi distrusă de către duşmani, edificată din nou, pe aceleaşi
locuri, după trecerea pericolului, în stilul şi tehnica locală, transmise
cu sfintenie de la o generatie la alta.
Dacă în ceea ce priveşte monumentalitatea constructiilor,
arhitectura românească nu prezintă realizări deosebite, cu exceptia
bisericilor de lemn din Maramureş, în schimb, în ceea ce priveşte
armonia proportiilor, dată de raportul dintre planimetrie şi elevatie,
preocuparea înzestrării caselor, potţilor şi chiar a anexelor gospodăreşti
cu elemente sculpturale (stâlpii, prin excelentă, de la prispe) sau
decorative, de mare efect artistic, functionalitatea desăv�tă a spatiilor
şi exploatarea cu o reală ştiintă a calitătilor diferitelor specii de lemn,
la cele mai diverse unităti în cadrul ansamblului gospodăresc sau în
interiorul locuintei, putem vorbi de adevăratele capodopere ale
meşterilor populari din Maramureş sau Goij, din Vâlcea sau Muscel,
din Prahova sau Buzău, din Bucovina sau Muntii Apuseni.
în acelaşi timp, românii au înfăptuit şi o adevărată civilizaţie
instrumentală a Jemnulw', cel mai ieftin şi cel mai accesibil material
aflat la îndemâna creatorilor populari: urmărind tematica grupelor
expozitionale ale acestui sector, realizăm că lemnul a constituit suportul
material pentru realizarea celor mai diferite creatii instrumentale de
strictă necesitate, în fiecare gospodărie tărilnească, dar şi orăşenească,
cât şi pentru cea mai mare parte a obiectelor de uz gospodăresc
(mobilier, vase pentru depozitare şi transport, lăzi de cereale, lăzi de
zestre, instrumente muzicale şi multe altele).
1.1. Legată direct de exploatarea pădurilor şi confectionarea
materialelor de constructie (scândura), sectionarea buştenilor, de
fierăstraie actionate de fo:rţa apelor curgătoare sau prin tractiune animală,
constituie profilul celei dintâi grupe tematice.
După repetate încercări de adaptare a axului cu carne la tăierea
buştenilor (despre care ne informează "Caietele" lui Villard de
Honnecourt, datând din 1240), în secolul al XIV-lea apare şi, treptat,
se răspândeşte în toată Europa, noua invenţie a bielei-manivele, aplicată
în principal la instalatia de despicat buştenii.
Preluată din mediul urban, care beneficiază cel dintâi de noile
inventii ale evului mediu european (fapt căruia i se datoreşte şi
generalizarea, în Transilvania, a unor numiri ale administratiei străine
(in sud, "joagăr", de la săsescul, "Săge", iar în nord, "firez", de la
maghiarul "fiirezs"), noua instalatie se răspândeşte şi in lumea satelor,
unele dintre acestea specializându-se in exploatarea lor şi
comercializarea produselor, cum este cazul Boitei, amintită încă din
1 5 12 ca făcând comert cu scânduri, cu Ţara Românească, sau cel al
Gurii Râului, care ajunge, în secolul al XIX-lea, să folosească zeci de
asemenea instalatii, "gurenii" devenind cei mai cunoscuti comercianti
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de lemn de constructie, fasonat, din jurul Sibiului.
În ceea ce priveşte constructia lor, fierăstraiele hidraulice
respectă schema morilor de apă, prezentând douti tipuri distincte: cel
cu roata rnicti şi transmisia directil Ia cutitul fierăstrău, actionat de biela
manivelă şi cel cu roata mare şitransmisia mu/tiplicatil, prin intermediul
unui sistem de roti dintate, ambele reprezentate in muzeu.
Progresele tehnice au apărut prin mecanizarea transporttirii
saniei pe care este fixat buşteanul, spre cutitul fierăstrău, fie prin
intermediul unui sistem ingenios de pârghii, fie prin intermediul mai
modemului sistem al axului-cremalieră. De asemeni, s-a căutat să se
folosească aceeaşi sursă de energie pentru actionarea şi a altor instalatii
cuplate la roata de apă a fierăstrăului sau exploatate de alte roti de apă
ce folosesc acelaşi canal hidrotehnic: cutite circulare, pive de ulei şi
chiar melite, mai rar, un fierăstrău orizontal pentru retezarea capetelor
buştenilor.
Un hibrid ingenios, rezultat din aplicarea sistemului modem,
industrial, al axului cardanic - utilizat la diverse instalatii care sunt
actionate prin tractiune animală - şi al angrenajului de roti dintate
metalice, la o instalatie traditională de fierăstrău, actionat odinioară
hidraulic, îl intâlnim la "joagărele cu cai", din Gura Râului, introduse
in uz după al doilea război mondial. În noua variantă a fierăstrăului,
cel cu tracţiune animalti, intreg ansamblul tehnic, format din
mecanismul de transmisie, dispus in aer liber şi instalatia mecanică,
protejată de acelaşi şopron dasic, deschis spre partea de introducere a
buştenilor, este transferat şi exploatat in incinta gospodăriei din sat,
cele hidraulice fiind dispuse, de regulă, in afara satului sau chiar in
apropierea exploatării forestiere.
În aceeaşi categorie a materialelor de constructie din lemn
intră şi şiţa, şindrila şi draniţa, executate din esente lemnoase prin
despicarea pe fibră, cu ajutorul cutitoaiei şi confectionarea, la unele, a
canalului pc cant (uluc), cu un cutit special numit "hoij".
Extrem de răspândită odinioară, ca practici generale şi, in unele
zone, chiar specializate (există sate numite Şindrilari, după activitatea
de realizare a acestor materiale), lucrările de sectionare a arborilor,
debitarea lor la lungimea comandată (de la 30 cm, până la 1 ,60 m) şi
confectionarea propriu-zisă a şitelor, se desfăşurau in pădure, sub cerul
liber, mai rar in gospodării, instrumentarul fiind redus la cel deja amintit,
Ia care se mai adaugă securea de doborât arborii, fierăstrău! de mână
pentru 2 peiSOane şi "scaunul de cutitoit" sau cel "de hoijit", motiv
pentru care nu s-a mai organizat o grupă specială pentru prezentarea
acestor aspecte, ele fiind ilustrate in mai multe din gospodăriile de pe
traseu.
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1.2. Confecţionarea vaselor din doage (dogăritul) reprezintă
unul dintre meşteşugurile legate de prelucnuea lemnului care a cunoscut
o dezvoltare cu totul aparte în anumite zone sau centre meşteşugăreşti
săteşti, firească dacă ne gândim la importanţa deosebită a vaselor din
lemn, în economia uadiţională preindustrială.
Confecţionarea scândurelelor (doage) din care se asamblau
vasele, prin legarea cu cercuri din lemn, mai recent, din metal, se făcea
în tehnica despicării lemnului pe fibră şi curăţirii cu ajutorul cuţitoaiei,
al curbării mecanice şi prin "coacere", cercuirea făcându-se cu ajutorul
unui dispozitiv arhaic ("parul cu funia") sau cu ajutorul unui dispozitiv
mai recent, pe bază de şurub.
Pentru satisfacerea necesitătilor de vase din lemn, u tile în
gospodărie, în economia pomi-viticolă, în industria lactată, în
alimentarea cu apă, etc., fiecare mare zonă etnografică cu fond forestier
propriu, avea în trecut, propriile centre de dogari, câteva detaşându-se
prin intensitatea şi calitatea producţiei realizate, până în timpurile
noastre: Dobrotul, în Ţara Zărandului, Nerejul, în Vrancea, Buciumul
şi Cotnarii, în zona Iaşului, Fundul Moldovei, în Bucovina ş.a.
Dar fenomenul de maximă amplitudine, dezvoltat la nivelul
unei zone întregi şi cu o circulaţie, aproape generalizată în întreaga
tară, a produselor realizate aici sau a creatorilor înşişi, îl reprezintă
Ţara Moţi]or.
Renumiţii meşteri ciubăiari de aici, refuzând părăsirea satelor
natale, cu un sol extrem de sărac, tiansformă activitatea de confecţionare
a vaselor din doage, într-o adevărată emblemă economică, impânzind
toată ţara şi, prin excelentă, zonele din sud, agricole şi viticole, dar şi
cele pastorale din sudul Transilvaniei, cu produsele lor, pe care le
schimbă, prin troc, cu produsele specifice acestor regiuni, în ultimul
timp, cu bani.
Prin pirogravarea vaselor din doage se asigură o estetică
deosebită acestora, ceea ce sporeşte plăcerea utilizării lor în gospodărie.

1 .3. Confecţionarea vaselor de lemn monoxile (rodăn"tul)
reprezintă un fenomen particular deosebit de interesant în etnografia
românească. Exponentii acestui meşteşug, practicat in trecut cu o
intensitate deosebită şi cu o virtuozitate tehnică pentru care erau numiti
"carii lemnului", sunt roda.zii sau băie$ii, o categoric de ţigani sedentari
folosiţi, cu secole în urmă, pe moşiile boiereşti sau mânăstireşti, ca
lucrători în mine sau spălători de nisip (minele se numeau in evul mediu
românesc, "rude" sau "băi", de unde şi numele lor).
Repertoriul produselor lucrate de rudari este foarte variat:
blidare şi lingurare, mese şi scaune, hambare şi lăzi de făină, covcţi,
scafe şi troei, cârpătoare, fuse şi linguri, etc.; atunci când un grup
manifestă predilecţie pentru un anumit fel de produse, el preia numele
1 63

https://biblioteca-digitala.ro

produsului respectiv: "lingurari", "covătari", "fusari", etc.
Aşezati in cătune-satelit ale satelor româneşti din Oltenia,
Muntenia şi sudul Transilvaniei, în bordeie, astăzi in case din bârne de
lemn sau chiar din căr.lmidă, desfăcându-şi produsele prin târgurile şi
bâlciurile organizate periodic la sate şi oraşe, rudarii rărnân una dintre
enigmele etnografiei româneşti şi europene.
1.4. Confecţionarea roţilor $i carelor (ro!Aritul) a fost unul
dintre cele mai frecvent întâlnite meşteşuguri rurale de prelucrare a
lemnului, datorită asigurării curente a mijloacelor de transport specifice
economiei traditionale, cât şi a subansamblelor(roti, leuci, loitrii, dricuri
ş.a.) pentru repararea celor dintâi.
Deşi situatia general-răspândită in toată tara era cea a existenţei
unor meşteşugari rotari in cadrul unui grup de sate, nici aici nu lipsesc
centrele specializate care asigură, cu acest gen de produse, zone întregi
cu numeroase aşezări, cum este cazul satelor. Leaoţ in Ţara Zărandului,
Răşinari in Mărginimea Sibiului, Drăguş in Ţara Oltului, Ruşetu in
Brăila, Tansa in Moldova, Leiceşti în Muntenia şi Mârşani in Oltenia.
Prezentarea tehnologiei $i instrumentarului specific acestui
meşteşug, în cadrul unei gospodării mixte de dogar şi rotar din Ţara
Zărandului, este completată prin numeroasele mijloace de transport pe
roti, din inventarul fiecărei gospodării transferată în celelalte sectoare
ale muzeului, precum şi prin expunerea organizată, după o tematică
riguros ştiintifică, a problematicii mijloacelor de transport, in cadrul
unui pavilion tematic.
1 .5. Spătăritul sau me$1eşugul confecţionhii spetelor pentru
războaiele de ţesut, deşi reprezentat prin puţine centre din ţară,
specializate in această activitate migăloasă, dar deloc pretenţioasă
tehnic, cum este de pildă Râşculiţa, din aceeaşi Ţară a Zărandului, are
o importanţă deosebită in cultura populară românească; el face dovada
unei diviziuni Ia scară natională pe profile meşteşugăreşti, atât de intensă
şi bine reglată, încât destramă orice teorie abstractă despre autarhia
economiei traditionale, promovând-o pe aceea a organizării întregii
economii nationale asemeni unui sistem conceput şi realizat până în
cele mai mici detalii, adică, spătăritului, până la specializarea unor
centre in producerea unor accesorii ale războiului de ţesut pe care le
valorifică apoi in intreaga ţară şi chiar dincolo de graniţele sale.
Fenomenul mai relevă capacitatea specializării intregii
colectivităti rurale şi nu numai a unor creatori individuali, ceea ce
argumentează teza despre capacitatea politehnică deosebită a românilor.
În sfârşit, in cazul rudăritului, ca şi in cazul majorităţii
celorlalte meşteşuguri rurale, practicarea acestor activităti specializate
nu presupune abandonarea ocupatiei principale, comună cu cea a tuturor
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locuitorilor din aceeaşi localitate sau zonă, de n:gulă una mixtă, agro
pasto:rală, meşteşugarul tfunânind

tăJan, avindu-şi gospodăria sa ca

toti consătenii, lucdnd numai în răgazul oferit de lucrările agricole.
Însăşi absenţa,

de regulă, a atelierului de creaţie

meşteşugăn:ască, distinct de locuinta sau de anexele gospodăn:şti, cu
funcţii bine stabilite, dovedeşte că la romini nu s-a produs, decât în
foarte pu\ine cazuri (de exemplu, al fierarilor), definitivan:a separ.hii
meşteşugului de ocupaliile de bază, aceasta datorită faptului că piaţa
nu absorbea regulat totalitatea produselor realizate, într-un an
calendaristic, de cătn: meşteşugari.
Fenomenul an: consecinţe deosebite pe planul păstrării mai
consecvente a procedeelor şi instrumentarului, a morfologiei şi facturii
stilistice traditionale a produselor, înnoirile producindu-se lent, lipsind
mobilul promovării progresului tehnic.

1.6. Meşteşugul edificării construcţiilordin lemn (dulghen"tul)
a constituit, neîndoielnic, cel mai vechi şi cel mai general răspindit
fenomen de cn:atie populară, din câte se integrează sferei civilizaţiei
prelucrării lemnului, la romini.
În pofida caracterului. . său de generalitate, chiar şi acest
meşteşug a dat naştere la

sate specializate în construcţia locuinţelor şi

acareturilor, a edificiilor laice şi de cult, a porţilor sculptate şi troitelor,
a stâlpilor funerari, stâlpilor sculptaţi can: decorează casele, ş.a.
Cercetarea etnografică a evidentiat existenţa, până la începutul
secolului

XX, a unor sate

can:

produceau, în serie sau la comandă,

asemenea lucrări arhitectonice, lucrându-le chiar în sat, de unde
beneficiarii le transportau cu carele acasă şi le montau după semnele
distincte făcute pe fiecan: grindă (Bedeciu şi Meziad, în Transilvania
şi Vama,

in Moldova.
Pornind de la ideea că, deşi muzeul sibian este un muzeu al

creaţiei tehnice, în numeroase cazuri, monumentele transferate
prezentind şi valente de ordin arhitectonic, atât la nivelul tehnicilor de
construcţie, cât şi la cel al evoluţiei planimetriei, funcţionalitătii,
elevaţiei şi stilului omamental, în cadrul grupei tematice special

două complexe
arflitectom"ce, din Maramureş şi Goij - zone etnografice care au dat
destinată acestui meşteşug au fo st transferate

valori de exceptie în arta cioplirii şi sculptării lemnului, în arhitectura
populară rominească.

în fiecare caz, cele două gospodării can: compun

complexul provin din aceeaşi microzonă, dar datează din secole diferite

(XIX

şi, respectiv,

XX).

S-a urmărit, în felul acesta, să se evidenţieze, în cadrul
expoziţiei, dinamica elementelor care definesc tiparul tradiţional
specific fiecăn:i zone, infumându-se o altă teorie cu privire la caracterul
imuabil al acestor valori, la caracterul conservator absolut al traditiei.
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Prin selectia monumentelor elin structura fiecărei gospodării,

începând cu locuinta, anexele de bază, fântâna, poarta şi împrejmuirea
şi terminând cu instalaţiile interioare, cu mobilierul şi întreaga recuzită
de interior, prin dispunerea constructiilor şi intreg sistemul de organizare
a interiorului locuinţei, s-a urmărit să se definească stilulfiecărei epoci,
constituit prin mutatiile calitative intervenite, condiţionate de un intreg
context socio-economic, istoric şi cultural, dar subsumat, în mare,

stilulw" specific zonei etnografice respective.
Experimentul probează, încă o dată, că nu există domeniu al
culturii şi civilizaţiei tradiţionale care să r.lmână refractar înnoirilor
dictate de intreg progresul social-istoric al societăţii, chiar dacă acestea
se manifestă în ritm diferit, în cadrul zonelor din ţară.

1. 7. Construirea instrumentelor muzicale, la un popor cu un
atât de dezvoltat simţ al melosului şi un folclor muzical atât de bogat,
nu putea să nu ducă la o dezvoltare şi a activităţii mcşteşugăreşti de
confecţionare a celor mai diferite instrumente muzicale, unele, cum
este naiul, avându-şi traditiil e în antichitatea elină şi cea traco-dacă, la
fel şi fluierul, altele, apărând şi evoluând in pas cu moda.
Profilarea unor centre, cele mai numeroase din zonele cu o
economic pastorală mai dezvoltată, pe realizarea unor anumite tipuri
de instrumente muzicale: Hodac - Mureş, Vaideeni - Vâlcea, Jina Mărginimea Sibiului, in confecţionarea fluierelor, Avram [ancu, in cea
a tulnicelor, Câmpulung Moldovenesc, în realizarea buciumelor şi
tilincilor, Muşca şi Lupşa - Munţii Apuseni, în construirea viorilor,
Bătrâni - Prahova, în confectionarea cimpoaielor, Olari- Oltenia în
confectionarea ocarinelor, e tc., integrează şi aceste produse ale
meşteşugarilor populari în circuitul schimbului liber, la scară natională,
nedeile şi târgurile populare de veche traditie, cum este cel de pe muntele
Găina, din Munţii Apuseni, jucând un rol important in valorificarea
acestui gen de produse.

În cadrol muzeului au fost transferate, deocamdată, două
gospodării ale unor producători de instrumente muzicale: cea de fluierari
din Hodac şi cea de buciumari şi tilincari din Câmpulung Moldovenesc.

în cadrul ambelor monumente, sunt prezentate toate constructiile care
definesc activitatea de bază, cea de agricultori şi crescători de animale,
atelierul de creatie reducându-se la instrumen�Mui specific, constând
mai ales din unelte de tăiat şi perforat, de diferite dimensiuni, iar spajiile

de lucru fiind amenajate, vara in şoproanele de lângă şuri, iar in sezonul
rece, în tinda casei, in dreptul ferestrelor, pentru lumină.

1.8. Împletirea vegetalelor (a papurei) a dat naştere, îndeosebi
în Oltenia, dar şi in Câmpia Dunării, unui meşteşug care se defineşte,
prin caracterul arhaic al uneltelor de muncă, drept unul din cele mai
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vechi meşteşuguri, desprins dintr-o practică îndelungată având
caracterul unei îndeletniciri gospodăreşti, odată cu cererea regulată pe
piată a produselor sale (cel de bază fiind rogojina, cu multiple utilităti
în gospodăria {ărănească, de unde şi denumirea sa de "rogojinărit").
Specializarea unor centre rurale în practicarea acestui
meşteşug, cum ar fi Căluiul, pe Valea Oltepilui sau Vălenii, în Gorj,
face dovada operării, şi aici, a diviziunii muncii pe profile de creatie
meşteşugărească, urmărindu-se, pe de o parte, utilizarea tuturor
resurselor naturale din cadrul fiecărei zone, pe de altă parte, asigurarea
veniturilor suplimentare celor dobândite din agricultuiă, sectorizarea
productiei şi a desfacem operând în mod natu�al, dar eficient
Tehnologia meşteşugului aduce până în zilele noastre cele mai
vechi instalatii de răsucire (prealabile torsului) şi tesere - atestate de
arheologi sau atribuite de istoricii tehnicii, preistoriei, societătii neolitice
- vârtejul, pentru formarea firului de papură şi războiul de impletit
vertical, care reprezintă cea mai simplă formă a acestei stiăvechi
instalatii.
Dintre grupele tematice reorganizate deocamdată, amintim
;onfccţionarea uneltelor de mlUJCă, în centre de asemeni specializate
(unelte agricole, juguri, furci şi războaie de tesut, etc.), confecţionarea
mobilierului (mese, cuiere, scaune, paturi, etc.), pentru care termenul
de cea mai largă circulatie în cultu�a populară este cel de "măsărit",
confecţionarea lăzilorde zestre (una dintre cele mai dezvoltate activităti
meşteşugăreşti în lemn, odinioară, numeroase centre specializându-se
exclusiv în producerea acestui obiect nelipsit din nici o gospodărie
{ă:rănească), fenomenul luând şi de data aceasta numele produsului
("Jădărit"), iar în încheiere, producerea cărbunelui din lemn, a
mangalului ("cărbunăritul"), indispensabil forjelor{ărăneşti, topitoriil or
mari şi altor necesităti economice ale societătii tJ:aditionale, fapt care a
asigu�at continuitatea milenară a p�acticii, în gene�al, şi a tehnologiei
în special, până în zilele noastre.
Sintetizând într-o singură imagine retrospectivă !Iaseul tematic
al acestui subsector din cadrul Muzeului Civilizatiei Populare
T�aditionale "Astia", nu ne rămâne decât să subscriem Ia aprecierea
unoristorici prestigioşi (N. Iorga, V. Pârvan ş.a.) cu privire la străvechea
şi valoroasa civilizatie a lemnului săvârşită de români, de-a lungul
întregii lor istorii, expresie concludentă a valorificării optime, în
conditiile istorice cunoscute, a potentialului lor de creatie, superior.

2. Următoarea grupă tematică apatţine pietrei
Fără a cunoaşte importanta şi diversitatea productiei şi
valori.ficării lemnului, prelucrarea pietrei a cunoscut, pe întreg teritoriul
României şi în toate epocile istorice, din paleoliticul superior şi până
astăzi, o piaCtică continuă.
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În zonele cu cariere de piatră şi gresie, au apărut sate de
meşteşugari specializaţi in realizarea celor mai diferite produse de
utilitate gospodărească (stâlpi de porţi, troiţe şi cruci de hotar, ghizduri
de fli.ntână, ţesturi de piatră pentru vatră, etc.), dar şi produse utilizate
in cadrul indeletnicirilor, meşteşugurilor sau industriilor populare de
prelucrare a diferitelor materii prime (mojare pentru zdrobit substanţele
minerale, pietre de Iâşniţă şi de moară, pietre de ascuţit cuţitele şi
securile sau pânzele de fiernstrău, tocilele, gresiile pentru ascuţit coasa
şi multe altele).

în viitorul apropiat, vor fi

tr.msfetate şi aici două monumente

reprezentative pentru problematica tehnologică şi instrumentală a
acestui domeniu de creaţie.

3. Exploatarea şipre/ucr.aea mincreului aunlcr, deşi ilustrată
simbolic in muzeu numai prin două monumente, a constituit una din
constantele ocupaţionale ale populaţiei autohtone şi, in acelaşi timp,
unul dintre motivele repetatelor agresiuni externe impotriva paşnicei
populaţii din spaţiul carpato-dunărean, incepând incă cu năvălirile
celţi]or şi sciţilor, continuând cu cucerirea romană şi incheind cu tot ce
a urmat, mai bine de un mileniu şi jumătate, până la cucerirea
independentei României.
Şi in acest caz, continuitatea istorică a populaţiei autohtone a
generat o continuitate a practicilor strnvechi in cadrul aceluiaşi mod
de viaţă, iar aceasta, pe cea instrumentală; in interiorul cramului
aparţinător şteampului de prelucrare a minereului, regăsim unelte
descrise in secolul Il Le.n. de către Diodor din Sicilia, ca specifice
mineritului aurifer din intreg Imperiul roman (mojarul şi Iâşniţa cu
două mânere), alături de care întâlnim " şaitrocul" medieval pentru
spălarea nisipului aurifer şi "hurca" (dispozitivul din scândurn cu
aplicarea unor nervuri transversa.le), pe care se aşează ţesătura din pănurn
ce reţine, la trecerea apei peste roca măcinată, praful aurifer,
întrebuinţată până in secolul nostru, in mineritul ţărnnesc.
Dacă progresul cel mai spectaculos il marchează, in minerit,
utilizarea explozibilului şi introducerea vagoneţi]or din lemn pe şine
cu ac şi inimă, tot din evul mediu datează introducerea "morilor de
piatră" sau a şteampurilor, cum a rnmas denumirea instalaţiei hidraulice
funcţionând pe principiul axului cu carne, datorită maximei sale
exploatări

in

perioada administraţiei austriece (germ. Stampfmiihle).

4. McUliUigia populară

este ilustrată, ca şi mineritul, prin

două categorii de monumente: ateliere de fierari care prezintă tehnica
prelumrii manuale, de cea mai veche tradiţie in acest meşteşug care a
revoluţionat universul civilizaţiei omenirii, după apariţia fierului (de
fapt, a oţelului) şi

ciocanul acţionat hidraulic, care evidenţiază trecerea,
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şi aici, in cursul secolelor XIV-XV, de la faza meşteşugărească, la cea
industrial popula.Jă, premergătoare viitoarei mari industrii.
Cel dintâi meşteşug complet emancipat de sub tutela activităţii
ocupaţionale agro-pastoiale (şi aceasta datorită complexităţii sale pe
planul cunoaşterii tuturor secretelor de prelucrare, dar şi al practicării)
păstrând încă numele materiei prime - dovadă suplimenta.Jă a vechimii
sale - .lienkitul conservă şi transmite, din generaţie in generaţie, timp
de peste două mii de ani, o tehnologie şi un instrumentar care nu s-a
schimbat prea mult, procedeele fiind dictate de esenţa proceselor (de
căli.re prin martelare, de forjare prin ridicarea temperaturii până la
incandescenta materialului, cu ajutorul unor suflanţi manuali sau
acţionaţi cu piciorul - cei hidraulici, introduşi abia din secolul al XIV
lea, la topitoriile de cupru sau fier, fiind rareori utilizaţi la forjele
atelierelor de fierărie - de perforare cu domul, de nituire la cald etc.),
iar instrumentarul, ajuns la definitivarea formelor de maximă eficienţă,
încă din antichitate.
Cele trei monumente prezentate in grupa fierăritului au fost
selecţionate din Transilvania (Maramureş), Muntenia (valea
Dâmboviţei) şi Moldova (zona Neamţului), in ideea de a evidenţia, şi
in acest domeniu, unitatea vieţii materiale, a faptelor de civilizaţie, de
pe intreg cuprinsul R omâniei, pe planul procedeelor şi a
instrumentarului tehnic tradiţional.

5. Prelucrarea ceramicii în scopul confecţionării
instrumentarului de uz gospodăresc şi a unor valori decorativ-artistice
(olăn"tul) a constituit, pe teritoriul României, încă din zorii civilizatiei
omenirii - civilizatia neolitică - cea dintâi şi cea mai importantă
"industrie casnică " prin intensitatea practicării sale (in evul mediu nu
au existat practic, micro-zone fără olari, iar satele specializate in olărit
au fost de ordinul sutelor, chiar şi astăzi ţara noastră bucurându-se de
reputaţia de a fi conservat, cel mai deplin - pe plan european - tehnica
şi arta olăritului tradiţional), prin caracterul de generalitate al utilizării
produselor, prin specializarea acestei activităţi in cadrul a numeroase
centre şi valon'ficarea curentă a produselor în întreaga ţ;uă, in târguri
sau prin comertul ambulant.
Ceramica populală, definită drept "cea mai veche întrebuinţare,
pe deplin conştientă şi calculată, pe care omul a dat-o unei transformări
chimice", a cunoscut, printre cele dintâi, efectele "revoluţieineolitice ",
constând, in acest caz, din perfecţionarea an:lem închise în cuptoare
uni- sau bicameiale, unele simple, fără vatră organizată, altele cu placă
perforată care desparte camera de foc de cea de ardere, şi din
introducerea roţii de olar, iniţial, cu mişcare înceată, acţionată manual,
ulterio� cea rapidă, acţionată de picior (cea dintâi s-a păstrat in functiune
până in deceniul şase al secolului XX).
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procedeului smălţuiiii vaselor, târziu, în evul

Introducerea
mediu,

şi

nu în toate zonele (Mar.unureşul conservă, până în zilele

noastre, cel mai vechi procedeu de diminuare a porozitătii naturale a
vaselor ceramice, originar tot din neolitic, acela al lustruirii peretilor
vaselor cu o piatră de râu), completează seria progreselor tehnice la
nivelul proceselor

şi

al procedeelor care au asigurat perfecţionarea

meşteşugului ceramic.
Simbol al sedentarismului şi c ontinuităţii şi material
fundamental în cercetarea arlteologică pentru detenninarea apartenenţei
etnice şi cronologice a diferitelor comunităţi etnice şi culturi
arheologice, ceramica populară a găsit, prin eforturi de cristalizare la
nivelul fiecărei comunităţi

şi

chiar a fiecărei zone etnografice sau

centru specializat, a unei îndelungate experienţe tehnologice şi artistice,
un tipar stilistic propriu, definit deopotrivă prin repertoriul stilistic,
prin morfologia produselor, dar şi
arderii

prin particularităţi tehnologice, felul

şi tipul cuptorului jucând cel mai important rol.
Urmărind în egală măsură, reprezentarea în muzeu a tuturor

provincilor istorice şi geografice din România, dar şi a tipurilor distincte
de ceramică populară românească sau aparţinând celorlalte naţionalităţi
conlocuitoare ( maghiară şi germană), factor care subsumează
procedeele tehnice diferite în cadrul proceselor de preparare a pastei,
plasticizare, modelare a vaselor, uscare, impermeabilizare, ardere şi
decorare, a fost constituită o grupă tematică reprezentativă pe plan
naţional, monumentele transferate aici provenind din B ucovina şi
Mar.unureş,

din zonele de deal şi de câmpie ale Olteniei, din Banat şi

Transilvania, ultimele, care vor completa seria, urmând a fi aduse din
Muntenia şi Dobrogea.
Problematica grupei este completată de o serie de alte aspecte

stilului arhitectonic şi al
construcţie specifice fiecărei zone, structura intenorolui
şi caracteristicile organizării atelierolui olarolw·, natura ocupaţiilor de

etnografice importante cum sunt cele ale
tehnicilor de

bază completate prin practicarea meşteşugului, reflectată de anexele
gospodăreşti şi instrumentarul agro-pastoral, din raportul tuturor acestor
materiale rezultând şi import;mţ;J

olăritului în cadrul fiecărui centru,

statutul social, economic şi cultural al meşteşugarului.

În

felul acesta, "satul olarilor" se constituie - ca şi celelalte

grupe tematice - într-o expoziţie sui generis, în cadrul unui mare muzeu
care, propunându-şi caracterizarea culturii poporului român din
perspectiva progresului istoric al fenomenelor care structurează
fundamental civilizaţia sa tradiţională, definirea modului său de viaţă
prin prisma infrastructurilor tehnice ale economiei tradiţionale, recu:rge
la o amplă analiză expoziţională, cea mai cuprinzătoare de acest fel pe
plan internaţional, a fiecărui fenomen în parte - prezentat în cadrul
unei grupe tematice - realizată multilateral prin evidenţierea categoriilor
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tehnice, morfologice şi stilistice, prin integrarea particularitătilor zonale
într-o amplă viziune natională.
Încercând o sinteză a concluziilor parţiale, formulate în urma
analizei fenomenelor prezentate în cadrul celor trei sectoare tematice
parcurse, se evidentiază o trăsătură cardinală a întregii culturi a
poporului român: unitatea indestructibilă a vieţii social-economice a
românilor, bazată pe complementaritatea absolută a materiilor prime
şi produselor obtinute prin practicarea specializată a unor îndeletniciri,
ocupatii, meşteşuguri şi industrii populare, de-a lungul întregii sale
istorii.
În pofida unor mai vechi teorii, potrivit cărora reteaua montană
a Carpatilor ar fi determinat, în mod decisiv, izolarea vremelnică a
românilor în cadrul celor trei tări româneşti (create la începutul evului
mediu, sub incidenta unor factori politici externi), reteaua centrelor de
productie şi ampla circulatie, la scara întregului teritoriu al României,
a producătorilor şi creatiilor lor, avantajată de caracterul centrifug al
retelei hidrologice (văile riiurilorconstituind, din cele mai vechi timpuri,
cele mai lesnicioase căi de comunicatie), a creat unitatea vietii noastre
economice pe care s-a edificat unitatea culturală.
"Unitatea pământului românesc - scria P.P. Panaitescu - stă în
putinta de circulatie a oamenilor şi bunurilor în interiorui său şi în
armonioasa impărtire a zonelor economice: păşunile de la munte,
podgoriil e de la dealuri, griinele de la şes, peştele din băltile Dunării,
care impun o circulatie omenească între centrele de productie aşezate
aproape concentric. Prin trecerea păstorilor, de Ia baltă la munte, a
negustorilor Ia iarmaroace şi nedei, a cărăuşilor prin "drumurile sării,
peştelui, mierii şi a butilor", se completează circulatia străveche în
interiorul pământului nostru, care a întărit şi unitatea limbii şi a
neamului, înainte de unitatea politică".
Posibilitatea şi necesitatea realizării acestui schimb permanent
de produse au determinat, din îndepărtata istorie a societătii neolitice,
începutul specializării şi profilării unor centre de "meşteşugari", ceea
ce a dus, în timp, la o desăv� a dep:rinderii tehnice, în cele mai
diverse domenii ale creatiei materiale, Ia activizarea calitătilor
politehnice ale românilor în proportie de masă şi la scară natională,
recunoscută obiectiv de numeroşi călători străini care au trecut prin
tările române: "Cât despre neamul românesc, în general, e deajuns să
I cunoşti pentru a-ti da seama limpede că românii sunt inzestrati cu
foarte multă pricepere şi sunt capabili să reuşească în orice meserie de
care s-ar apuca ... Cât despre alte îndeletniciri meşteşugăreşti, le duc Ia
capăt minunat de bine. Învată tot ce văd şi nu este lucru de mână, fie de
modă turcească, fie după obiceiul nostru, pe care să nu-l poată imita
foarte bine" - scria, acwn mai bine de două secole şi jumătate, Antonio
Maria del Chiaro, secretarul domnitorului Constantin Briincoveanu.
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JOAGĂR DE APĂ CU ROATĂ MICĂ 
Gura Râului. jud. Sibiu (83)
În Mărginimea Sibiului, jogăritul este un vechi meşteşug
popular, atestat in numeroase documente încă din feudalism.
Joagărul de tip gater, din Gura Râului, datează de la inceputul
sec. XX şi a fost adus in muzeu in anul 1964, fiin d una din cele 57 de
instalaţii de acest gen de pe cursul ritului Cibin, dintre care 19 situate
in localitatea menţionată, iar 38 in afara comunei.
Acets tip de joagăr, acţionat de o roată hidraulică de dimensiuni
mici şi cu admisie inferioară, este caracteristic apelor repezi de munte,
cu debit şi cădere apreciabilă, fiind frecvent întâlnit pe ambele versante
ale Carpatilor.
Construcţia, care adăposteşte instalaţia de tăiat şi angrenajele,
are forma dreptunghiulară şi este din lemn, având un schelet din bârne
groase care susţine acoperişul in două ape, cu învelitoarea din scândură.
Are două nivele: cel superior, unde se află instalaţiile de tractare şi
tăiere, respectiv carul mobil, pe care sunt fixaţi buştenii şi jugul mobil,
in care sunt prinse pânzele. Nivelul inferior, mai redus ca dimensiuni,
este săpat in mal; aici se găsesc mecanismele de acţionare şi transmisie,
alcătuite din două elemente principale: roata fixată la capătul unui fus,
ale cărui capete se sprijină pe două lagăre, şi volanta, un braţ fixat la
capătul fusului opus roţii şi in partea inferioară a jugului cu pânze,
element care imprimă mişcarea de ridicare şi coboriire a acestuia din
urmă.

Roata, angrenată hidraulic, imprimă mişcarea de rotaţie
fusului, care transmite aceeaşi mişcare volantei şi aceasta transformă
mişcarea de rotaţie in mişcare de du te-vino, necesară jugului cu pânze
pentru a realiza tăierea pe verticală.
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Apa este condusă printr-un jgheab din scânduri şi are o cădere
aproape verticală, de la inăltimea de 1,50 m, deasupra roţii
Bogăţia de păduri, posibilitatea de folosire a cursurilor de apă
ca sursă de energie, cât şi existenta unei piete de desfacere a cherestelei
în Sibiu şi satele din imprejurimi, au contribuit la dezvoltarea hugă a
acestui meşteşug, Gwa Râului devenind un centru specializat în jogărit,
fiind totodată unul din cele mai mari centre specializate şi în industria
casnică textilă.

Dispozitiv de "tragere inapoi " a carului mobil
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COMPLEX DE INDUSTRIT ŢĂRĂNEŞTI 
Tomeşti. jud. Hunedoara (82)
Transferat din comuna Tomeşti, jud. Hunedoara, monumentul
se compune din cinci instalaţii diferite, acţionate de aceeaşi roată
hidraulică, (cu admisic superioară) şi ilustrează - pe planul evoluţiei
instalaţiilor hidraulice - o etapă superioară a dezvoltării civilizaţiei
tehnice populare româneşti: cea a formării complexelor de industrie
populară, prin asocierea mai multor instalaţii hidraulice, având diferite
funcţiuni şi acţionate de aceeaşi sursă energetică.
Instalaţiile complexului din Tomeşti sunt dispuse pe două
nivele.

În

partea inferioară se află piua de seminţe şi polizorul, iar în

cea superioară, fierăstrău! ("firezul"), circularul şi meliţa, întreg
ansamblul fiind protejat de o contrucţie simplă, realizată dintr-un schelet
de bârne, având peretele dinspre roata de apă, închis cu scânduri, iar
acoperişul, în două ape, de asemeni, cu învelitoare din scânduri.
Spre deo sebire de fierăstraiele traditionale având roata
hidraulică cu un diametru foarte mic (tip "vultur"), aici apare o inovaţie

prin

introducerea roţii hidraulice cu un diametru mai mare

(0

2m) şi

cu aducţiune superioară, care valorifică potenţialul scăzut al cursului
de apă, cu debit insuficient şi viteză mică de curgere, prin exploatarea,
atât a vitezei cinetice

(de curgere a apei), cât şi a celei potenţiale

(rezultată prin căderea şi acumularea apei în cupele roţii).
Viteza lentă de învârtire a roţii (datorată diametrului ei mare)
este corectată prin introducerea, în structura sistemului de transmisie,
a unor angrenaje suplimentare de roţi dinţate şi roţi acţionate prin curele
de transmisie, care amplifică viteza iniţială, odată cu transmiterea ei la
diverse mecanisme pe care le acţionează.
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Schema de funcţionare a instala/iei, cu dispozitivul cu cremalierll
de "tragere inainte " a carului mobil

Dintre acestea, atât ca importanţă economică, cât şi ca
ingeniozitate a realizării sale tehnic-constructive, principala instalaţie
este ficrăstrăul.
Construit pe acelaşi principiu al bielei-manivele, acesta
prezintă o particularitate tehnică aparte: sistemul de tractare în avans a
"carului" mobil pe care se fixează buşteanul, realizat pe principiul axei
cu cremalieră (o grindă dinţată angrenată de o roată cu spiţe, dispusă
orizontal, identică cu crângul morilor de apă).
Tot pentru prelucrarea lemnului, prin tăiere transversală
(buşteni) sau logitudinală (scânduri), complexul dispune de un cuţit
ci.rr:ular mobil, instalarea sa făcându-se prin fixarea cu pene la locaşurile
special amenajate, pentru asigurarea racordului la sistemul de
transmisie, prin cureaua dispusă în plan vertical.
În locul circularului, şi funcţionând pe aceeaşi curea de
transmisie, se montează, în sezonul de prelu crare a cânepii, meliţa.
Aceasta este un mecanism original, constând din două roţi dispuse în
linie pe acelaşi ax, ale căror palete lovesc mănuşile de cânepă sprijinite
pe masa, aşezată în faţa roţilor, fragmentând tulpina vegetală prin
împingerea treptată a mănuşilor, spre roată.
Zdrobitoarea de seminţe aparţine tipologie pivelor cu săgeţi
(două), acţionate prin intermediul axului cu carne, într-o cădere
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Sectiune transversa/11 prin instalaţie:
1. piua de ulei
2. mefife de cinep/1

alternativă, în cele două pive în care se introduce materia primă:
seminţele plantelor oleaginoase. Capătul axului este prevăzut cu o
volantă, pe care

se

instalează cureaua de transmisie, ce îl uneşte cu

roata hidraulică.
Polizorul funcţionează pe acelaşi principiu al curelei de
transmisie, accelerarea vitezei realizându-se prin diferenta dintre
diametrele roţilor volante.

Reconstrucţiajoag/1rului in muzeu
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JOAGĂR CU TRACfiUNE CABALINĂ 
Gura Râului, jud. Sibiu (81)

Comuna Gura Râului, judeţul Sibiu, din care s-a transferat
monumentul, in anu1 1978, a fost unul dintre cele mai puternice centre
specializate in "industrii ţărăneşti", nu numai din Mărginimea Sibiului,
ci din intreaga ţară.
Pe lângă numeroasele instalatii de prelucrare a textilelor
(vâltori, pive şi dârste) o amploare deosebită a luat-o, in secolele XVIII
şi XIX, reţeaua fierăstraielor hidraulice ("joagăre" - termen preluat din
germanicul "Sage").
Până in anul 1 950, au funcţionat, aici, 57 de fierăstraie
hidraulice, situate pe cursul riiului Cibin, dintre care 19, in vatra satului,
şi 38, pe firul văii până sub munte, pe o distanţă de 25 km.
Frecvenţa mare a acestor instalatii şi numărul de locuitori
specializaţi in exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos, situează
satul Gura Râului printre cele mai "industrializate", în reţeaua
localităţilor rurale cu acest profil, din România.
în contextul modernizării economici tradiţionale, după cel de
al doilea război mondial, instalaţiile hidraulice tradiţionale au dispărut
vertiginos, în locul lor, paralel cu construirea noilor obiective industriale
moderne {întreprinderea de prelucrare a lemnului, din Orlat, localitate
invecinată), apăriind instalatii de uz gospodăresc, folosind tractiunea
animală.
Realizarea acestui ingenios hibrid tehnic constituie o sinteză
intre valorile civilizaţiei industriale wbane (angrenajul din roţi metalice
şi axul cardanic) şi cele ale civilizaţiei populare tradiţionale (instalaţia
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Sistemul de funcţionare a instalaţiei

mecanică a fierăstrăului şi carul de transportat buşteni, identic la
"joagărul" hidraulic din aceeaşi localitate, exemplu de !;Upravietuire a
unor elemente ale patrimoniului tehnic traditional în contact - şi
interferentă - cu valorile civilizatiei moderne).
Instalatia tractată de cai şi axul de transmisie sunt dispuse în
centrul ariei neacoperite, fierăstrău! propriu-zis şi sistemul de transport
al carului, pe care este fixat buşteanul, fiind adăpostite sub un şopron
construit dintr-un schelet portant, cu învelitoare din scândură, pe trei
laturi, acoperişul fiind realizat dintr-o şarpantă cu învelitoare de tiglă.

Mecanism de transmitere a mişctlrii,
/ajoagllru/ cu cai (''gepe/"):
1. cardan
2. angrenaj
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"CRÂNG" DIN APUSENI (89A, 92, 93)

GOSPODĂRIE - ATELIER DE DOGAR 
Tomuteşti. Poiana Vadului. jud.Allla (93)
Transferată în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale
"ASTRA" în 1 994, gospodăria provine din criingul Tomuteşti din Poiana
Vadului, sat răsfirat din zona Munţilor Apuseni, cu populaţie
românească, având ca ocupaţii principale creşterea vitelor, pădurăritul
şi dogăritul.
Casa pe două nivele, construită în a doua jumătate a sec.al
XIX-lea de meşteri locali, reprezintă un moment evolutiv deosebit
pentru reconstituirea tipului de habitat din zona superioară a izvoarelor
Arieşului. constând din separarea casei de cămară, şi existenţa unei
singure încăperi la parter, cu funcţie de grajd. Tâmaţul cu arcade, dispus
pe colţ, completează, în mod fericit, planimetria nivelului al doilea, de
aici făcându-se accesul separat în casă şi în cămară.
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Unelte de dogar

Construcţia are o fundati� înaltă, din piatră de carieră,
continuată cu pereţi din bâme de brad, cioplite cu barda.
Acoperişul, în patru ape, are învelitoarea din paie.
În contextul "crângului" din Munţii Apuseni, transferat şi
reconstruit în muzeu, casa de dogar din Tomuţeşti reprezintă etapa
evolutiv superioară, din punct de vedere planimetric şi al tehnicilor de
construcţie, fată de casa din Hănăşeşti, şi i11ferioară ce1ei din Goieşti.

Şur:J
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GOSPODĂRIE DE INfELECfUAL (PREOT)
CU CASĂ - ŞCOALĂ MEMORIALĂ (AVRAM IANCU)
Stăneşli. corn. Poiana Vadului. jud. Alba (89A)
-

Depistată în comuna. Poiana Vadului şi cunoscută în literatura
de specialitate sub denumirea de Casa Haneş Zamfi.ra, constructia
datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Transferată în muzeu în anul 1 992, "Şcoala din Stăneşti"
ilustrează atmosfera tipică de şcoală sătească din Ţara Moti)or, de acum
două secole.
Construită pe ten!nînpantă,
din piatră ("pchiatră cu ieruri"), fără
tencuială, casa are, la primul nivel, două
încăperi care, în momentul depistării,
aveau functiile de pivnită şi respectiv
grajd de animale.

La nivelul al doilea,
constructia este alcătuită din grinzi
masive de brad, cioplite în patru
muchii, dispuse în "cununi" orizontale
încheiate
în
şi
cheutoare
("muşcătoare") dreaptă. Planul este
fonnat din "târnaţ" dispus pe colt, la
fatada principală - din care se accede

Feroneria Jeresuei
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Bilnd pentru şcolari

separat în "casă" şi într-o încăpere cu rol, ulterior, de cămară.
Ca elemente ornamentale, semnalăm arcadele târnaţului, uşita
de acces a târnaţului, care la partea superioară imită forma arcadelor şi
elementelor de feronerie de la ferestre, cu rol de protectie dar şi
ornamental ("rosteele").
Acoperişul, în patru ape, are învelitoarea din "şindrilă" de brad,
horjită şi bătută la un rând.
Şcoală, şi apoi casă de locuit, constructia are o valoare
memorială deosebită: aici a învăţat, după cum ne informează traditia
orală din zonă, două clase primare, Avram Iancu, "Craiul Muntilor" şi
tot aici avea obiceiul să poposească adesea, în timpul peregrinărilor
sale, eroul neamului.

'TtJbliţa " pentru scris

"CuflJr" (ghiozdan)
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE NEGUSTOR AMBULANT 
Goieşti-Vidra, jud. Alba (92)
Transferat în muzeu în anul 1992, monumentul ilustrează tipul
cel mai elocvent de gospodărie tradiţională din aşezările răsfira te de-a
lungul cursului de apă (în cazul de fată Arieşul), din care se vor naşte,
prin roire, aşezările de tip "crâng", de pe înăltimi, evidentiind casa cu
foişor, fără târnaţ.
Monumentul este compus din casă, două şuri poligonale, cotet
de porci şi păsări, anexele fiind constructii independente în cadrul
gospodăriei.
Planimetric, locuinta are câte două încăperi Ia ambele nivele,
având intrări separate în fiecare încăpere.
Ca elevaţie, casa are nivelul inferior construit din piatră de
râu, legată cu argilă, în timp ce nivelul al doilea este construit din
grinzi masive de brad, încheiate în "cheotoare dreaptă".
Fatada principală a casei este prevăzută cu un foişor, de
inspiratie sudcarpatică, având ca puncte de sprijin, spre exterior, două
coloane paralelipipedice din "babdită" (calcar). În foişor se accede pe
o scară din lemn, relativ abruptă.
Foişorul are stâlpii sculptati, arcade şi trafor la partea
inferioară.
Tencuirea, Ia exterior şi interior, peste o "cercuială" din nuiele
de alun despicate, prezenta "meleilor" între grinzile peretilor, alături
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de înălţimea şi grosimea zidului de piatră, completează impresia de
temeinicie şi soliditate a constructiei.
Prezenta "casei" şi a "casei dincolo" la al doilea nivel, dar mai
ales concentrarea functiilor locuinţei ("cohea" şi cămara nu mai sunt
constructii independente) ilustrează, şi în acest plan, aspectul evolutiv.
Şura, pe două nivele, are planul hexagonal, cu grinzile peretilor
fasonate. Cea de-a doua şură, pe un singur nivel, are un plan octogonal
şi acoperişul cu învelitoare din şindrilă. Faptul că nu este
compartimentată, ca unnare a specializării sale numai pentru "îrnblătit"
şi depozitarea fânului în pod, indică diversitatea profilului ocupational
din zonă. în această a doua şură, era adăpostită şi căruta cu coviltir,
trasă de un cal sau doi, cu care moţul mergea "pe tară" pentru a-şi
vinde produsele.

Cotet

184

https://biblioteca-digitala.ro

GOSPODĂRIE-ATELIER DE DOGAR 
Nereju, jud Vrancea (89)
Comuna Nereju, situată pe valea Zăbalei, are cinci sate
aparţinătoare, răspândite pe culmile dealurilor, sate de tip împrăştiat,
cu căi de acces foarte abrupte, iar legătura între gospodării este făcută,
în majoritatea cazurilor, numai prin poteci de picior.
Ocupaţia locuitorilor este munca la pădure şi creşterea vitelor.
Având material lemnos din abundenţă, un număr restrâns dintre
muncitorii forestieri s-au specializat în dogărie.
Atelierul de dogărie este organizat într-o încăpere destinată
numai acestui scop, aflată în continuarea grajdului şi făcând corp comun
cu acesta.

CuJitoaie

Tipare pentru pirogravat
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Casa de locuit, tipică tinutului, este construită în a doua
jumătate a secolului trecut, cu o singură încăpere de locuit, tindă şi
cămară, cu intrare din cameră. Fatada are târnat cu doi stâlpi sculptati.
Este construită din lemn rotund, lipit cu pământ. De remarcat este
încuietoarea "cu cătei" a uşii de intrare şi soba din interior, cu vatră şi
corlată din nuiele lipite cu pământ.
Gospodăria este înconjurată de gardul de răslogi, având o
poartă specific Vrancei secolului al XIX-lea, care se deschide numai
dacă este ridicată una dintre scândurile transversale.
Ca materie primă, dogarii folosesc lemnul de brad, care este
crăpat şi tăiat după diferite dimensiuni în pădure, după care se transportă
şi se depozitează în stive, în gospodăria dogarului, pentru a se usca.
Uneltele folosite sunt cele obişnuite: scaun de dogărie,
cutitoaie, compas, gărdinar, custure, topor, ferăstrău, masă pentru tras
doage.
Dogarii din Săhastru confectionau vase de diferite mărimi şi
forme, având fiecare întrebuintări precise. Printre produse mentionăm:
bote, cofe, cofite, ciubere, putini, căpcele, putinei de bătut lapte, şiştare
pentru muls, bălii pentru spălat etc. În trecut, produsele erau vândute
la târguri sau comercializate prin intermediul vânzătorilor ambulanti
sau chiar de către dogarii care colindau satele, vânzându-şi marfa pe
produse sau bani.

Pulinei

Şiştar
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Cofl1

GOSPODĂRIE-ATELIER DE DOGAR-ROTAR 
Obâ.rşa, jud. Hunedoara (90)
Satele din Ţara Zărandului, ca de altfel din întreaga zonă a
Munţilor Apuseni, s-au specializat in meşteşuguri, in special de
prelucrarea lemnului, având materie primă la îndemână şi foarte puţin
teren fertil pentru agricultură.
Gospodăria care provine din satul Obârşa este datată din 1822.
A fost adusă şi reconstruită în muzeu in anul 197 1 .
Unitatea se compune din: casa d e locuit, şura c u grajd, coteţul
de porci şi fântâna, toate imprejmuite cu gard din nuiele împletite,
acoperite cu o streaşină din jneapăn.

Gilllu

Casa de locuit este construită pe un mic soclu din piatră, din
bâme de stejar încheiate la capete în cheutori. Pereţii sunt lipiţi cu
pământ pe ambele suprafeţe şi zugrăviţi cu var alb. Pe toată lungimea
faţadei se întinde tâmaţul deschis, mărginit de cinci arcade, susţinute
de stâlpi, realizate printr-o incheiere meşteşugită a elementelor
componente, prinse în cuie de lemn. Acoperişul este înalt, în patru
ape, susţinut de căpriori rotunzi pe care sunt fixaţi cu cuie de lemn, laţi
ciopliţi pe două feţe ce susţin învelitoarea din paie.
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în interior, casa are două încăperi ce comunică printr-o uşă.
Accesul în casă se face din târnat, în camera de locuit, din care se trece
apoi in incăperea cea mică care are rolul de cămară.
La peretele ce desparte cele două încăperi este construită soba
cu camnită, din cahle smăltuite cu motive decorative in relief. Alături
de sobă, la peretele din fund este podişorul (dulap de bucătărie) şi, in
continuare, un pat, cu bancă cu spătar, in fată. La peretele opus se află
un alt pat in fata căruia se găseşte de asemenea o bancă. între cele două
bănci este masa. Lângă uşa de intrare, pe perete, este fixat un blidar.
Alături de mobilier se găsesc produse textile, vase din lut şi obiecte de
uz casnic.

BardtJ.

ScoabtJ. rtJ.ztJ.toare

în cămară se află "hambarul", 'J ladă mare pentru grâne, vase
din lemn pentru depozitat alimente, obiecte de uz etc.
Şura cu grajd are forma poligonală şi este construită din bârne
cioplite, încheiate in cheutori, având acoperişul inalt, cu învelitoare
din paie.
în aceeaşi tehnică este construit şi cotetul de porci, în formă
dreptunghiulară, cu un mic tâmat în fată.
Atelierul de dogar şi rotar, după tradiţie neavând construcţie
proprie, este şura largă care serveşte mai mult pentru depozitarea
uneltelor şi pieselor executate, deoarece majoritatea fazelor de lucru,
pentru ambele meşteşuguri, erau efectuate afară in curte.
Inventarul uneltelor este bogat şi variat. Menţionăm "masa"
de tras doage, o instalaţie de 2 metri lungime, asemeni unui gilău enorm,
in care se fixează doagele şi se geluiesc pe muchie, cu ajutorul unui
cuţit fixat în partea mobilă a acesteia.
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Vase din doage

Dogarii confectionează vase din lemn de stejar de diferite
mărimi, începând de la capacitatea de 10 1 până la 500 1.
Rotarii execută lucrări de reparaţii şi confectionează care noi
cu toate părţile componente, ce sunt legate apoi de fierar.
Produsele se desfac pe loc sau în târgurile mai apropiate.

Scaun pentru fasonat obezj
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GOSPODĂRIE-ATEUER DE SPĂTAR 
Râşculita, jud. Hunedoara (87)
G o s podăria de spătar d i n Râşcul ita provine din Ţara
Zărandului. A fost transferată în muzeu în anul 197 1 , monumentul
datând din a doua jumătate a secolului trecut.
Gospodăria se compune din: casa de locuit, şura cu două
grajduri, cotetul de oi şi porci şi fântâna, fiin d împrejmuită cu gard din
nuiele împletite, acoperit cu jneapăn.
Casa de locuit este construită pe un soclu de piatră şi are două
încăperi la nivelul superior, fiecare cu accesul din pridvorul care se
întinde pe toată fatada. Pridvorul este mărginit de o balustradă închisă
cu scânduri, prinse în cuie de lemn. La nivelul inferior are o singură
încăpere, săpată în terenul în pantă, ai cărei pereti îi formează soclul

din piatră. Uşa de intrare se află în peretele lateral al soclului. Acoperişul
este înalt, învelit cu paie.

Piepteni de cânepti

Perie de fuior
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încăperile de locuit sunt construite din bâme cioplite din stejar
şi fag. Pereţii sunt lipiti cu pământ pe ambele suprafete şi zugrăviţi cu
var. Planşeul este sustinut de grinzi masive, căptuşite cu scânduri, pe
care este aşezat un strat de pământ bătătorit Plafonul este din scânduri
de fag, sustinute de grinzi transversale ale căror capete, ieşite în exterior,
formează baza de sustinere a cosoroabei, grindă longitudinală pe care
sunt fixati, cu cuie de lemn, căpriorii acoperişului. în interior, pe sub
toate grinzile transversale, trece "meştergrinda" care are rol de sustinere.
Cele două încăperi sunt inegale ca suprafaţă, având şi functiuni diferite.
Cea mare serveşte ca locuinţă un<'� se desfăşoară toate activitătile
gospodăreşti şi totodată ca atelier d� lucru, iar cea mică are functia de
cămară de alimente şi depozit de obiecte casnice şi haine.
Casa de locuit are sobă cu "camniţă" construită din cahle
smălţuite, ornamentate în relief, două paturi aşezate în colţurile opuse
ale sobei şi uşii de intrare, în fata cărora se află băncile cu spetează,
între care, sub fereastră, este aşezată masa. La peretele de lângă sobă
este aşezat "podişorul".

Cutite pentru cioplit şi fasonat din/ii de spatil

Meşterul spătar nu are o încăpere specială destinată
confccţionării spctelor, acestea se lucrează peste tot, în orice colţ al
gospodăriei, iarna şi pe timp ploios. Materialul lemnos este depozitat
în şură, unde se crapă cu securea şi se taie după dimensiunile necesare.
Dintii spetelor se fac din lemn de alun care se crapă cu un cuţit special,
în flişii subţiri. Această operaţiune se desfăşoară pretutindeni. Asemenea
femeilor care torc, râşculiţencele ies la poartă, în loc de furcă, cu bucăţile
de lemn de alun din care confecţionează dinţii. Vergele lungi şi subţiri
se crapă din stejar, între acestea fixându-se dintii care sunt legaţi cu
sfoară subţire de cânepă.
191

https://biblioteca-digitala.ro

Spa/11 pentru bete

Spata este o parte componentă a războiului de ţesut, care are
diferite mărimi, de la 10 la 100 cm lungime, după dimensiunea şi
calitatea materialului care este ţesut în război.
Practicarea meşteşugului confecţionării spetelor este un
fenomen general pentru râşculiţeni, fiind practicat de toţi locuitorii
satului, atât de bărbaţi cât şi de femei. Procurarea materialului din
pădure, tăierea şi pregătirea lui se face numai de către bărbaţi, iar
confecţionarea părţilor componente, cât şi legarea spetei, se face în
aceeaşi măsură de către bărbaţi şi de către femei
Spătarii îşi desfac produsele în toate părţile ţării, plecând cu
sacul în spate, din sat în sat, schimbul făcându-se numai în bani.

Razboi de jesut orizontal
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE DOGAR 
Straja, jud.Suceava (96A)
Situată în zona Obcinelor B ucovinei - munti mijlocii, acoperiti
cu păduri de foioase şi conifere, cu păşuni bogate şi fâneţe mănoase,
cu terenuri prielnice agriculturii în pantă, Straja s-a afirmat ca un sat
renumit în meşteşugurile de prelucrare a lemnului, cu deosebire

dogăritul.
Atelieml de dogar, cu unelte specifice şi întreg repertoriul
produselor traditionale, apatţinea meşterului Vasile Cârciu, unul dintre

din România.
Gospodăria, transferată în muzeu în anul 1 99 1 , este o
gospodărie tipică acestui sat, pentru prima jumătate a secolului XIX,
cei mai iscusiti dogari

amintind, prin tehnicile de constructie şi de împrejmuire, de cele mai
arhaice valori ale arhitecturii şi meşteşugului constructiei în lemn,

din

Bucovina, şi reprezentând, pe plan socio-economic, trăsăturile unei
gospodării de agricultor şi crescător de animale.

LingurA
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Casa apartine tipului a:rbaic, cu prispă liberă de jur împrejur,
având lătimea ştreaşinei acoperişului, şi fiind prinsă într-o cingătoare
din grinzi de lemn. pentru fixarea podmolului.
Planimetnc, casa prezintă tipul bicameral, cu tindă descoperită
şi o singura încăpere, prevăzută cu un cuptor de mari dimensiuni, ce-şi
evacua fumul în tindă.
Pereţii casei sunt construiti din bârne cioplite pe două fete,
încheiate la capete în "coadă de nl.ndunică" şi netencuite în exterior, cu
exceptia unei rame în jurul uşilor (căci tinda este prevăzută cu două
uşi) şi al ferestrelor.
AcopenŞul este în patru ape, cu învelitoare din dranită de brad.
.
Şura $1 grajdul sunt adăpostite în aceeaşi constructie, lucrată
în tehnică asemănătoare casei şi dovedind, prin dimensiuni, importanta
economiei agro-pastorale, din localitate.
Atelierul de dogar se află lipit de şură, pe aliniamentul
împrejmuirii, având numai trei pereti din bârne de brad, cu deschidere
frontală spre curte; peretele din spate serveşte şi de gard gospodăriei.
Împrejmuiiea şipoazta din "răzlogi" reprezintă cea mai veche
tehnică de închidere a perimetrului unei gospodării, în toată Bucovina.
Dintre uneltele de dogărit mentionăm: banca de dogărit,
topoare, bărdite, cutitoaie, cutite de crăpat lemnul, " scobitori",
compasuri, dălti, "gărdinare", fierăstraie, sfredele, şpacluri, dornuri,
şpănuitoare, "jihăle" pentru pirogravat, iar dintre produsele specifice:
"untarita", "cofa" pentru lapte sau apă, "berl>inte" pentru rachiu sau
biânză, putini, ciubere, vane.

Balercuţă

1 94

https://biblioteca-digitala.ro

GOSPODĂRIE-ATELIER DE lNSTRUMENfEMUZICALE 
Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava (96)
Achizitionată din Câmpulung Moldovenesc, gospodăria
prezintă caracteristicile arhitectonice specifice zonei pastorale ale
Bucovinei, ilustrînd - prin inventarul atelierului meşteşugăresc şi
produsele relizate: buciume şi tilinci - specificul tehnologic şi
instrumental al străvechiului meşteşug de confectionare a instrumentelor
muzicale populare, din acest renumit centru.
În cadrul arhitecturii populare, realizată într-o zona montană
cu mari păduri de conifere, se evidentiază casa cu foişor şi prispă,
precum şi constructiile gospodăreşti cu caracter pastoral, realizate din
grinzi masive de brad, clădite în cununi orizontale şi încheiate la capete
în "coadă de rândunică".
Casa, datînd de la jumătatea sec.XIX, prezintă un plan evoluat,
format din locuinta propriu-zisă, cu trei încăperi (tindă,odaie şi
bucătărie) şi un beci cu intrarea din curte, amenajat sub ultima încăpere.
Pe fatada principală a casei, continuându-se pe latura dreaptă, aceasta
prezintă o prispă deschisă, cu stâlpi omamentati (care sustin streaşina
lată a acoperişului), întreruptă de foişorul plasat asimetric, în partea
stângă a fatadei.

Tilincii

Budum
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Instalaţiile de foc ale locuintei şi mobilierul fix {lavitele dispuse
în unghiul luminos al încăperii) constituie elemente etnografice
valoroase care configurează schema tradiţională a organizării
interiorului locuinţei
Şura şi grajdurile ilustrează, prin dimensiuni, tehnică de
construcţie şi materiale, importanţa preponderentă a creşterii animalelor
în economia gospodăriei. Planimetric, construcţia este prevăzută cu
trei compartimente: în mijloc, şura deschisă (pentru adăpostirea
utilajului agricol, în dreapta, grajdul animalelor şi. opus acestuia, cămara
cu o mică prispă în faţa intrării. Spaţiul etajat peste toate cele trei
compartimente, extins în consolă spre curte, serveşte ca fânar. La
mijlocul acoperişului înalt, în două ape, cu învelitoare din şiţă de brad,
este practicată deschiderea pentru introducerea fânului din curte.
Fânt3.na este de tipul celor cu roată şi ghizdul octogonal, din
grinzi de brad, cu acoperişul conic, din şiţă.
Atelierul meşterului buciumar şi fluierar (tilincile sînt fluiere
din lemn de esenţă moale, fără dop) este improvizat, degroşarea
materialului făcându-se în curte, o parte a operaţiunilor în şură şi altele
în foişorul casei. Aceasta denotă caracterul auxiliar al meşteşugului,
apărut în numeroase centre cu străvechi tradiţii pastorale, ca o
completare firească a acestei ocupaţii
Tehnologia meşteşugului se reduce la operaţiuni simple de
tăiere, cojire, scobire, îmbinare şi învelire în coajă de mesteacăn, iar
instrumentarul este compus din diferitele unelte adecvate procedurii
amintite, fără o specializare deosebită.

Fântâna
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE FLUIERAR 
Hodac, jud. Mureş (97)
Gospodăria din Hodac, jud. Mureş, datează din prima jumătate
a sec. XIX şi a fost remontată în muzeu în anul 1971 . Este compusă
din: casa de locuit, şura cu două grajduri şi două coteţe de porci, în
aceeaşi construcţie, şi un şopron atelier, împrejmuite cu un gard din
nuiele împletite, acoperit cu paie.
Casa de locuit este construită pe un mic soclu din piatră pe
care sunt aşezate tălpi masive din stejar. Pereţii sunt din bârne de fag
cioplite, încheiate la capete în cheutori. Acoperişul este în patru ape,
cu învelitoare din şiţă. Atât în interior cât şi în exterior, pereţii sunt
lipiţi cu pământ galben şi văruiţi în alb. Planşeu} este din pământ
bătătorit, iar plafonul din scânduri, fixate pe grinzi transversale care se
prelungesc în exterior.

{J

o

ScoabA pentru omamentat Duiere

Cuţit pentru cioplit şi cojit fluiere
1 97
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Skede/pentru gliurit fluiere

Fluier

FIuier îngemlinat

Casa are trei încăperi: tinda, în care se intră direct de afară şi
unde se găseşte soba din cahle, cu vatră deschisă, în spatele tinzii,
cămara cu accesul din tindă şi, în dreapta, camera de locuit. Această
încăpere are ca mobilier o masă, sub geamurile dinspre stradă, şi două
paturi, în stânga şi dreapta acesteia. O ladă de zestre, laviţe, un blidar,
scaune, întregesc mobilierul, iar ca ornament, pe pereţi. se găsesc farl'urii
şi ştergare.
Şopronul-ateliereste construit din patru stâlpi verticali ce susţin
acoperişul, în trei ape, învelit cu şiţă. Între stâlpi, pe două treimi din
înălţime, sunt fixate bârne subţiri şi scânduri groase, formând pereţii
care, în partea superioara, rămân deschişi. Latura din stânga este
mărginită de un coteţ pentru păsări, compartimentat în două.
Şura este construită din bârne de fag, cioplite şi încheiate la
capete în cheutori. Peretii sunt lipiti cu lut, pe ambele feţe, şi văruiţi.
Acoperişul este înalt, în două ape, cu învelitoare din şiţă. Construcţia
adăposteşte două grajduri de vite, dispuse de o parte şi alta a spaţiului
liber destinat adăpostirii căruţelor. în continuarea grajd ului din dreapta
sunt două coteţe de porci, mult retrase de la linia faţadei, rămânând în
faţa acestora un spaţiu mare, liber, protejat de acoperiş.
în şopronul-atelier se pregătea lemnul de alun din care se
confecţionau fluierele, respectiv se executa tăierea materialului după
dimensiuni, scobirea în interior, cojirea, după care fazele de finisare şi
omamentare se executau în casa de locuit.
Auierele produse aici sunt de mărimi diferite. Aria de desfacere
a lor, la început redusă, a cunoscut în ultimii ani o extindere apreciabilă,
datorită dezvoltării impetuoase a mişcării artistice de amatori şi cererii
tot mai mari a obiectelor de artă populară apreciate de public şi
valorificate prin comeiţ.
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Sectorul amitectură populară
(Gospodăriile din Stolojani şi Târgu-Cărbuneşti. jud. Gorj)
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COMPLEX ARJllTECfONIC 
Stolojani şi Cărbuneşti. jud. Gm:j (80)
Prezentarea în cadrul muzeului a unui complex arhitectonic
gmjan, alături de acela din Maramureş, s-a făcut în scopul ilustrării
calitătilor de excepţie, tehnic-constructive şi artistic-decorative, ale
realizărilor arhitectonice din această zonă în care meşteşugul dulgheriei
şi arta sculpturii în stejar a atins virtuti inegalate în arhitectura populară
românească.
Complexul este compus din două gospodării provenite din zone
învecinate, ambele fomate din locuinţă, anexe gospodăreşti, împrejmuiri
şi porti sculptatc, care evidenţiază etape succesive în realizarea tehnică,
evoluţia planimetrică, decoratia locuinţei şi organizarea intcriorului,
pc o perioadă de aproximativ 150 de ani.

1 . Gos:x>rlăria cu locuinţa pe un nivel, din satul Stolojani

Achiziţionată în anul 1980 şi transferată în anul următor din
satul Stolojani, corn. Băleşti, jud. Gorj, prima gospodărie evidenţiază
cele mai vechi traditii constructive gorjene, specifice arhitecturii rurale
din zona colinară a G01jului, din secolele XVIII-XIX.
Monumentul care exprimă chintesenta cuno ştinţelor
constructive şi harului artistic al dulgherilor gm:jeni, este casa c u un
singur m·vel şi două încăperi, anexele gospodăreşti ("pivnita" şi pătulul
cu cotetul de păsări) fiind constructii independente în cadrul gospodăriei.
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Ca elevaţie, casa este construită pe o temelie joasă din piatră
de xâu, pe care sunt aşezate tălpile masive de stejar, având în continuare
pereţii din cununi de bâme de stejar, cioplite în patru feţe şi îmbinate
la capete în "cheutoare" dreaptă. Acoperişul este construit în patru ape
cu învelitoarea din "prăştilă" de stejcu:
Planimetric, locuinţa are cele două încăperi tradiţionale: tinda
şi odaia, fiecare având intrarea proprie din prispă şi comunicând între
ele printr-o uşă prncticată în peretele median.
Ca instalaţii de încălzit specifice, tinda este prevăzută cu vatră
liberă, cu coşul de tir.tj ("corlata"), iar odaia, cu o sobă oarbă din
cărămidă.
Faţada principală a casei este prevăzută cu o prispă deschisă,
mărginită de trei stâlpi sculptaţi în torsadă, fixaţi la bază într-o talpă
masivă de stejar şi susţinând, prin capitelurile cubice, cu o decornţie
geometrică, "fruntarul" casei (grinda, frumos decorată, pe care se sprijină
căpriorii acoperişului).
Un alt element decorntiv, specific arhitecturii gorjeneşti,
nelipsit la casele mai vechi, este "undreaua", un stâlp vertical în care
se îmbină, lângă tocul uşii, capetele grinzilor transversale (ale peretelui
median).

Undrea de casa

La rândul lor, tăbliile uşilor sunt lucrate în tehnica parchetului,
care le dă un aspect decorativ deosebit. în sfârşit, coama acoperişului
este terminată la capete, printr-o "ţeapă", între care se înşiră
"ciocârlanii", tăiaţi cu cuţitoaia, în forme stilizate.
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"Pivnita", lucrată în tehnica locuintei şi servind ca depozit de
alimente şi alte produse, prezintă un adaos protejat de acelaşi acoperiş,
amenajat ca bucătărie de vară, având o vatră deschisă, în interior.
Pătulul pentru porumb, nelipsit în zona Gorjului, este construit
din scheletul de grinzi portante şi pereţi din nuiele împletite, având
acoperişul în patru ape, cu învelitoare din şindrilă. Sub pătul este
amenajat cotetul de păsări.

2.

Gospodăria cu locuinta pe două nivele, din Târgu Cărbuneşti

Achiziţionată în anul 1979, din localitatea Târgu Cărbuneşti,
gospodăria secundă a complexului prezintă casa construită din grinzi
de stejar, pe două nivele (la parter, pivnită, la etaj, locuintă), realizare
arhitectonică de valoare deosebită, având ca unică zonă de răspândire,
pe teritoriul întregii tări. Gotjul subcarpatic.
Construcţia, de o monumentalitate impresionantă, este aşezată
pe o temelie din piatră de :râu, talpa pereţilor fiind formată din trunchiuri
masive de stejar ("groşi").
Peretii "pivnitei" sunt construiţi din bârne rotunde, în tehnica
cununilor orizontale şi a "cheutorii" drepte.
Peretii locuintei sunt realizaţi din grinzi cioplite în patru fete,
pentru a asigura o izolare termică mai deplină.
Acoperişul înalt, în patru ape, are învelitoarea din şindrilă de
stejar.
Planul locuintei este identic cu acela al casei joase din
Stolojani, în tindă fiind, şi aici, vatra cu "corlată", iar in odaie, o sobă
oarbă, alimentată cu lemne de foc, din tindă.
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La parter, patru stâlpi aşezaţi pe o grindă masivă din stejar, au
o dublă funcţie: constructivă, pentru susţinerea prispei de la etaj, şi
decorativă, delimitând o prispă similară, deschisă complet, în fata intrării
în pivniţă. Prispa locuinţei este prevăzută cu

un

"parmalâc" construit

din şipci verticale, fixate în "pană şi uluc".
Accesul pe prispa de la etaj se realizează de pe scara exterioară,
instalată pe fatada principală a casei, pornind de pe prispa de la parter.
Stâlpii prispei superioare, simetric dispuşi şi decoraţi identic
cu cei de la parter (cu volume succesive, având suprafeţe sculptate cu
un X viguros) susţin "fruntarul" decorat prin sculptură, cu frumoase
torsade pe toată lungimea lui. Pe acesta se sprijină grinzile transvcrsale
("caii"), la capetele cărora sunt fixati căpriorii acoperişului.
Reman:ăm, şi în acest caz, preocuparea meşterilor dulgheri
de decorare a tuturor pieselor fatadei, având ca principală funcţie, în
ansamblul construcţiei, cea de rezistenţă.
Pe verticala monumentului, cu o siluetă zveltă, elegantă,
ultimul detaliu ornamental este şirul "ciocârlanilor" de la coama
acoperişului.
Pivnita este deosebit de spaţioasă, fiind prevăzută, pentru
asigurarea accesului vaselor mari şi a butoaielor pentru depozitarea
produselor pomicole, cu o poartă masivă în două canate, susţinute în
balamalc de lemn, închise pe un stâlp median, prevăzut cu o încuietoare
din lemn, "cu căţei".
Pătulul, cu dimensiuni
mari, este construit în aceeaşi
tehnică a scheletului portant şi
coşului din nuiele împletite, cu un
acoperiş în patru ape, cu învelitoare

din şindrilă, deasupra unui cotet de
păsări, din bârne orizontale.
Mobilierul tradiţional al
gospodăriei, profilat funcţional, pe
cele două spaţii distincte ale
locuintei, este format din masa
rotundă, joasă, înconjurată de
scăunele cu trei picioare, un blidar
şi o ladă de făină - (toate produse
rudăreşti) - instalate în tindă; patul
pe capre, masa înaltă, scaunele cu
spetează şi dulapul de haine, care
a înlocuit lada de zestre, în odaie.

Detalii, portija gospodariei
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COMPLEX ARillTECfONIC 
Călineşti şi B erbeşti, jud. Mar.unureş (79)
Compus din două gospodării tipice maramureşene,
reprezentând o evoluţie planimetrică a principalelor constructii
componente (casă

şi şură cu grajd), complexul, transferat in anul l973
şi Călineşti şi reconstruit in anul următor in muzeu,
ilustrează tehnicile de construcţie şi omamentare a monumentelor de
din satele Fereşti

arhitectură populară, din esente tari (stejar), de pe Valea Cosăului, din
sec.

XVIII-XIX.
Prima gospodărie este alcătuită din casa de locuit, fără şatră,

având planul traditional, format din trei încăperi: tindă, cameră de locuit
şi cămară. Gospodăria este construită din grinzi masive de stejar, cioplite
cu barda şi încheiate la capete in "cheutori", pereţii fiind, atât in interior
cât

şi in exterior, initial, netencuiti.
în aceeaşi tehnică şi din acelaşi �aterial este construită şi şura,
in interior, in grajd şi şură propriu-zisă.

compartimentată

Acoperişurile constructiilor sunt inalte, in patru ape, cu
învelitoare din şiţă de brad.

în componenta acestei gospodării mai intră un cotet de porci,
şi acoperiş in patru ape, precum şi o fântână cu

cu o singură încăpere
cumpănă.

Gardul imprejmuitor al intregii gospodării este din nuiele
împletite, acoperite cu paie.
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A doua gospodărie este compusă din casa de locuit cu şatră,
cu arcade sculptate pe două laturi (fatada principală şi laterală) având
un plan evoluat, format din patru încăperi: tindă, două camere de locuit
şi cămară.
Şura este compartimentată în trei încăperi: două grajduri,
dispuse simetric de o parte şi alta a şurii propriu-zise, prevăzută cu
două intrări opuse.

DeWiu - casa nou/1
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Gospodăria mai cuprinde un coteţ de porci, cu două încăperi,
o "colcjnă", construcţie din patru stâlpi care susţin un acoperiş oblic,
în patru ape, având doar trei pereţi închişi cu bârne cioplite şi servind
ca adăpost pentru acareturi, "un coş de porumb" împletit din nuiele,
susţinut de un schelet din bâme de stejar cioplite, cu un acoperiş în
patru ape, cu învelitoare de şiţă şi o fântână cu roată.
Gardul gospodăriei, din nuiele, este protejat de o streaşină în
două ape, din şiţă de brad, accesul în curte făcându-se printr-o poartă
masivă din stejar, sculptată, protejată de un acoperiş în patru ape, cu
învelitoare de şiţă de brad.
La cele de mai sus, se adaugă prezentarea evolutivă, în cadrul
celor două gospodării, a mobilierului şi organizării interioarelor.

FântânA
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BISERICĂ DE LEMN 
Bezded, jud. Sălaj (79A)
Datată la jumătatea secolului al XVIII-lea, biserica ilustrează,
în mod deosebit, procedeele tehnice utilizate de meşterii populari la
edificarea constructiilor monumentale din lemn, sistemul constructiv
fiind caracterizat prin tehnica de îmbinare a pereţilor din grinzi
orizontale, cioplite şi încheiate în "cheutoare dreaptă", ale căror capete,
ieşite în afară, sunt profilate în trepte şi dau un efect estetic cu totul
deosebit întregului ansamblu.
Totodată, biserica din Bezded oferă posibilitatea ilustrăm
procedeelor tehnice aplicate la realizarea bolţilor cilindrice din lemn
şi a scheletelor de susţinere a turlelor înalte, caracteristice bisericilor
transilvănene din lemn, conferindu-le acestora, valoarea absolută a
arlritecturii populare tradiţionale.
Având în vedere planimetria monumentului - pronaos, naos şi
altar - prezenta prispei pe latura lungă a acestuia, cu accesul în interior
la extremitatea vestică, forma acoperişului cât şi materialul şi sistemul
constructiv - se poate face afirmaţia că arlritectura acestui edificiu de
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Sectorul militectură populară edificii eclesiastice
(Biserica de lemn din Bezded, jud. Sălaj)
https://biblioteca-digitala.ro
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Policandru

Crud de mânli

cult este în strânsă şi directă legătură cu casa ţărănească românească,
indicând punctele de convergenţă, până la identificarea celor două linii
de dezvoltare: este voma de "bisericile-casă", adică de acele edificii în
care sunt întrunite şi contopite, în mod intim, caractere ţinând de ambele
categorii de constructii, sugerând filogeneza monumentelor de cult
religios din vechea casă ţărănească.
Valoarea artistică a acestui monument constă, în primul rând,
în echilibrul şi prop01ţia volumelor, în efectul plastic evidentiat de
sistemul constructiv, de dimensiunile şi dispunerea bâmelor, de felul
în care acestea sunt îmbinate Ia capete şi de modul în care sunt tăiate în
trepte capetele îmbinărilor.
Asemenea caselor ţărăneşti, omamentica sculpturală a
monumentului este realizată îndeosebi pe stâlpii prispei şi arcadcle
fixate în cuie de lemn, având capetele înflorate, iar ca decor, rozeta
încadrată în chenare de romburi, linii frânte şi "dinte de lup".
Pictura interioară a bisericii respectă stilul iconografie
traditional de ornamentare a bisericilor de lemn din Transilvania:
chenare florale delimitează scene biblice şi laice realizate în desen
sigur, cu un colorit armonios, ce acoperă în întregime peretii şi boltile
interioare. Dintre acestea distingem, pe latura de sud a naosului,
"Sărutarea lui Iuda", "Când au dus pe Iisus Hristos la Ana", iar pe
latura de nord "Intrarea în Ierusalim". în pronaos, pe latura de sud este
zugrăvită o scenă laică, "Cătana şi Moartea", prin care se relevă
practicile de odinioară de prindere a flăcăilor pentru oaste, de către
cătanele austro-ungare. Tot aici este zugrăvită scena intitulată "Pilda
celor zece Fecioare", încadrată de bogate chenare florale.
Faptul că şirul preotilor slujitori ai acestei biserici a fost deschis
de Alexandru Ioan Pop, tatăl lui Alexandru Papiu Ilarian, creşte
substantial valoarea istorică a monumentului.
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE ROGOJINAR 

Văleni. jud. G01j (99)
Din satul Văleni, comuna Cârbeşti, judetul Gorj, a fo st
remontată în muzeu, în anul l972, această gospodărie, provenită dintr
un centru specializat, ce ilustrează fazele de lucru ale împletitului
rogojinilor.
În cadrul acestui meşteşug, practicat la noi în tară pe o scară
relativ redusă şi mai ales în sate apropiate de bălti şi mlaştini, se foloseşte
un instrumentar rudimentar ca factură şi redus ca număr, cu care, pe
lângă rogojinile obişnuite, meşterii produc ştergătoare şi papornite,
cărora adeseori la imprimă şi un accent artistic.

Cutie pentru ceas
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Vârtelni/3

Primul element al gospodăriei este casa de locuit, o construcţie
din lemn rotund, masiv, de stejar, cu un acoperiş în pantă relativ mare,
învelit cu şită. Casa are două nivele, la etaj aflându-se prispa şi cele
două încăperi ce setveau atât ca locuinţă cât şi ca spaţii de exercitare a
meseriei, la parter, pivnita.
Grajdul de vite este o construcţie din pari înfipti în pământ,
cu pereţi împletiti din nuiele şi lipiti cu lut şi un acoperiş în 4 ape,
învelit cu coceni de porumb.
Pătulul şi "curuiagul" de găini sunt şi ele construcţii din
împletitură de nuiele, fixate pe schelet de bâme.

1
'

\
Rilzboiul de Jesut rogojini
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POARTĂ MONUMENTALĂ 
Vadu Izei, jud. Maramureş (79C)
Transferată în muzeu în scopul de a constitui, împreună cu
casa din Bârsana, un ansamblu arhitectonic specific bogatei zone
etnografice a Maramureşului istoric, poarta a fost confecţionată de
meşterul Vasile Apan, pentru a împodobi intrarea în curtea gospodăriei
proprii şi a fost transferată şi reconstruită în muzeu în anul 1 993.
Construită din trei stâlpi de stejar, masivi, ale căror "bote"
sunt înfipte în pământ, poarta are deasupra "fruntarul", peste care se
înaltă "hăizaşul" (acoperişul) din şindrilă de brad. Aripile şi portiţa,
deasupra căreia se profilează "fundătura" ornamentată, ca şi partea
superioară a aripilor în traforaj, sunt prinse de "tiara" (scheletul) porţii,
prin "amnare" fixate în "tâtâni" şi "bâtcă".
Motivele ornamentale ale stâlpilor şi cele ale fruntarului evocă
o veche simbolistică, ale cărei funcţii magice au fost preluate, cu timpul,
de funcţia estetică: "rozeta" - vechi simbol solar, coroana sau colacul,
cu crucea înscrisă, pomul vieţii, funia răsucită.
Monumentalitatea construcţiei, armonia detaliilor, bogatele
sugestii de sorginte mitico-magică, izvorâte din funcţia ei de "prag de
trecere", ilustrează vestita ospitalitate românească, invitaţia de a "cinsti
casa".
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CASĂ TRADffiONALĂ 
Bârsana, jud. Maramureş (79B)
Provenită dintr-o zonă cu individualitate etnografică puternică,
casa cu tindă, pe

un

singur nivel, de pe Valea Izei, ilustrează, în egală

măsură, simţul armoniei, gustul pentru frumos şi iscusinta constructivă
a meşteriloranonimi, rezolvarea ingenioasă a unor probleme de structură
arhitecturală şi amenajarea estetică a interioru lui.
Databilă în a doua jumătate a
secolului trecut, casa a fost reconstruită
în muzeu în anul 1 99 3 , cu rol de
monument, ilustril.nd arhitectura tipică
zonei, dar şi funcţional, servind drept
caserie şi loc de recepţie pentru publicul
v izitator

i ntrat

d inspre

Grădina

Zoologică.
Casa se înalţă pe o fundaţie
joasă, din piatră de carieră, deasupra
c ăreia

bârnele

l ungi,

c i o pl it e

paralel ipipedic, sunt încheiate în
"cheutoare dreaptă". La fatadă, "şatra"
(prispa) delimitată de stâlpi sculptaţi,
prinşi sub grindă, în arcade rotunde, cu
elemente de trafor în partea inferioară,
conferă întregului ansamblu arhitectonic
o perspectivă estetică de excepţie.

Stâlp de prisptl
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Interiorul e compus din două încăperi, "tinda" şi "casa mare",
şi combină funcţionalul cu .un elevat gust pentru frumos, tipic
maramureşenilor.
Cuptorul, masa, cu cele două laviţe aşezate în unghi, paturile
acoperite cu cergi şi cu "perini", ale căror căpătâie reţin atentia prin
bogăţia culorilor şi mai ales "ruda" (culmea), bogat împodobită cu
teancuri de ţesături din lână, cânepă şi bumbac, creează o ambianţă
intimă, plăcută şi odilmitoare.

Piese de mobilier
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ŞTEAMP PENfRU ZDROBIREA
MINEREULUI AURIFER ŞI CRAM 
Abrud, jud. Alba (109)

în Ţara Moţilor, mineritul traditional, atestat de pe vremea
dacilor şi romanilor, a cunoscut o mare dezvoltare, exprimată şi prin
marele număr de instalatii pentru prelucrarea minereului, aşa-numitele
"şteampuri", existente până in prima parte a secolului al XX-lea.
Şteampul din satul Gura Cornei, oraşul Abrud, datează din al
treilea deceniu al secolului nostru, fiind adus şi reconstruit in muzeu in
anul l 966.

Mojer

Aspect din interiorul "cramului "
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Constructia care adăposteşte instalatia este un şopru deschis
al cărui acoperiş în două ape, cu învelitoare din şită, se sprijină pe şase
stâlpi, îngropaţi în pământ
Instalatia propriu-zisă ("şteampurile") este alcătuită din două
grinzi, "săgeti", care la capetele inferioare au fixate, cu inele din fier,
pietre de cremene.
Săgeţile sunt susţinute de un jug vertical, fixat într-o talpă
masivă, în care sunt săpate şase "pive", în care se zdrobeşte minereul
aurifer, prin căderea succesivă a săgeti]or, ridicate alternativ de penele
fixate pe suprafata unui fus orizontal. La capătul fusului este fixată
roata hidraulică cu admisie superioară, care acţionează instalaţia prin
intermediul fusului, a.Iborelui cu carne.
În spatele pivelor, în care acţionează săgeţile (câte două Ia o
"pivă"), este un bazin ("pişoişte") pătrat, din grinzi, în care se
depozitează "sterilul" spălat de apa care curge continuu prin "pivele"
mărginite înspre pişoişte de câte o sită.
Aurul fiind mai greu, rămâne pe fundul pivelor, de unde este
scos şi spălat cu "şaitrocul" în "jomp", operatiune ce se desfăşoară în
constructia din lemn, alăturată şteampului, numită "eram", având o
singură încăpere şi în care sunt păstrate uneltele mărunte necesare
diferitelor operatii pentru obtinerea aurului.
Din pişoişte, materialul adunat, care totuşi mai contine nisip
aurifer, este spălat pe "hurcă", o scândură având un plan înclinat, pe
care se aşează o pânză de pănură, ce retine în firicelele de lână aurul,
sterilul fiind îndepărtat de apa care curge continuu, în canalul de
evacuare.
Pânzele de pănură erau apoi spălate în "jomp", unde praful
aurifer era ales cu "şaitrocul".
Aurul obtinut era ars b flacără, pentru a forma bulgări sau
Iingouri.

Râşni{ă

Şaitroc

V11lt!u

Jomp
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DosciJ

GALERrn DE �Ă AURWERĂ 
Roşia Montană, jud. Alba (108)
Minele de aur din Muntii Apuseni au fost exploatate cu
mijloace rudimentare, cu mult înaintea venirii romanilor în Dacia.
Mineritul traditional ţărănesc s-a dezvoltat de-a lungul secolelor,
extrăgându-se piatra cu continut aurifer din galerii înguste, sprijinite
cu stâlpi din lemn.

Dalt.!l

Ac tk baie

Ciocan

Ştearţ pentru iluminat in minll
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Galeria de mină a fost reconstruită în muzeu în anul 1967,
după modelul şi releveu] unei galerii din Roşia Montană, materialele
originale neputând fi recuperate.
Construită în linie frântă, în lungime de 12m, subteran, are
secţiunea transvexUlă în formă de trapez, cu latura superioară de 0,80m,
cea inferioară de 1 ,40m şi înălţimea de 1,70m.
Culoarul ce precede intrarea în galerie, prevăzut cu o uşă
masivă din brad, este zidit cu piatră auriferă originală, din Roşia Mon
tană. Pereţii interiori sunt annaţi cu stâlpi de brad, din 40 în 40 cm,
între care sunt fix ate "bandaje", bucăţi din lemn crăpat, ce susţin
suprafaţa interioară a galeriei. În stânga intrării este depozitul de
explozibil şi unelte. La jumătatea galeriei, în dreapta, este săpată
ascunzătoarea care serveşte ca adăpost, în timpul exploziei. Aproape
de capătul galeriei este săpat "suitorul", o galerie verticală, de asemeni
armată, ce face legătura între două sau mai multe galerii orizontale.
Peretele din spate îl constituie frontul de lucru, zidit cu piatră auriferă
originală.
Perforarea peretelui stâncos se face cu dalta, apoi în aceste
orificii se introduce explozibilul care sfarmă stânca.
La mijlocul galeriei, pe şine din lemn fixate cu piatră spartă,
circulă vagonetul din lemn, pentru evacuarea minereului.

Vagonet pentru transportul minereului in minll
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CIOCAN HIDRAULIC 
Rimetea, jud. Alba (107)
Ciocanul hidraulic de la Rimetea, jud. Alba, exemplar tipic
din domeniul metalurgiei populare, a existat ca sistem şi in ornnduirea
feudală, in zonele unde se extrăgea şi prelucra minereul de fier. Ariile
de răspândire ale ciocanelor hidraulice (zise "hamore" sau "vereie") au
fost, după câte cunoaştem până în prezent, indeosebi în Banat,
Hunedoara, Muntii Apuseni şi Ciuc.

NicovalA pentru sape

Saptl pentru legume

Cleşte pentru sape

2 17
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Instalatia se compune dintr-o roată hidraulică, cu un fus cu
carne metalice. Prin învârtire, aceste pene apăsau ciocanul pe coadă,
care, după ce scăpa, cădea pe nicovală. Sistemul suflant consta dintr
un foi. actionat cu mâna sau piciorul. Când debitul de apă era suficient,
se produceau zilnic: 35-40 hârlete, 50-60 fiare de plug, 40-45 sape, 4045 lopeti.
Deşi în epoca contemporană, instalatia nu mai corespunde
tehnic noilor cerinte, luct.lnd neeconomicos, totuşi, din punct de vedere
istoric, marchează o etapă pe calea dezvoltării tehnicii metalurgice,
reprezentând, în evul mediu, un apogeu al acestei ramuri productive.
Din cauza disparitiei unor asemenea instalatii, prezentăm
ultimul exemplar, care a functionat la Rimetea până în anul 1 967,
achizitionându-1 în 1 969, iar în anul următorreamplasându-1 în sectorul
metalmgiei, din Muzeul Tehnicii Populare.

Ciocan hidraulic
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE FIERAR-ROTAR
Măneşti, jud.Dâmbovita (1 12)
Prelucrarea fierului, străvechi meşteşug, atestat încă acum
de ani, s-a continuat in mediul rural pînă in zilele noastre,
confecţionându-se diferite unelte tradiţionale in legătură cu specificul
economic al anumitor zone.
Deşi fierăritul şi rotăritul au fost două meşteşuguri distincte,
uneori acestea erau practicate de acelaşi meşteşugar.

3000

S!Tede/

Cleşte
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Nag/aizilm
Monumentul, gospodăria - atelier de fierar - rotar, din muzeu,
provine din comuna Măneşti, jud.Dâmboviţa şi se constituie din
următoarele: atelier, jug de potcovit, casă şi pătul. Fierăria şi jugul au
fost reamplasate în sectorul metalurgiei populare în 1966, iar casa şi
pătulul, în 1972. în fierărie există un bogat inventar cu care fierarul
lucra căruţe, potcovea vite, confecţiona unelte şi diferite accesorii.
Locuinţa are planul tradiţional (prispă, tindă, cameră de locuit, casa
mare), iar pătulul se compune dintr-un grajd cu fânar.

Aspect din interiorul atelierului
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ATELIER DE CLOPOTAR ŞI FIERĂRIE 
Poiana Teiului. jud. Neamt ( 113)
Această fierărie, specializată în confecţionarea clopotelor din
tablă de otel, din punct de vedere arltitectonic, se încadrează în tipologia
caselor de pe Valea Bistritei, de la începutul sec.al XX-lea, având
ferestrele modificate sub influenta industrializării, după primul război
mondial.
în trecut fierarii din satul Săvineşti, comuna Poiana Teiului,
se mai ocupau cu legatul in fier al cărutelor, potcovitul vitelor,
producerea unor unelte pentru economia forestieră (tapine, grifuri,
broscute) şi altele.

DaliJJ de nicovalii

Ciocan pentru clopote

''Mâ(e "
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Fazele de lucru ale unei tălăngi
Pentru obţinerea unui clopot sunt necesare 2 1 de faze de lucru,
dintre care printre cele mai semnificative enumerăm două: prima constă
în lipirea pă!ţilor laterale (bratiere) cu ajutorul boraxului, ce se presarn
pe metalul încins; avem de-a face cu un procedeu original de sudurn
popularn; a doua operatie, foarte importantă, este darea sunetului cu
timbru diferit, prin micşorarea ori mărirea circumferintei gurii
elipsoidale.
Aceste tipuri de clopote au menirea de a semnala apropierea
de turme a fiarelor Iăpitoare, înlesnind paza lor.

În

atelierul de fierar-clopotar, reconstruit în

1970, se prezintă

toată gama produselor şi uneltelor, cât şi clopote, unelte
economia forestieră, nicovală (datând

folosite în

1786), cleşti, ciocane etc.

Interiorul fiertlriei
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Î n interiorul fierăriei prezentăm tot inventarul necesar
precticării meşteşugului şi fazele de lucru ale unui produs, şi anume, o
cărută. Potcovitul este reprezentat prin diferitele unelte utilizate la
confectionarea şi punerea potcoavelor. Pentru baterea potcoavelor la
bovine se foloseşte jugul, montat lângă fierărie.
Acest obiectiv muzeal, achizitionat

în anul 1972, datează de

la miJlocul secolului al XIX-lea.

Interiorul fiertlriei
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE FIERAR 
Călineşfi. jud. Maramureş (111)
Gospodăria-atelier de fiernr din Călineşti - jud. Marnmureş,
întregeşte sectorul fierăritului, redând o latură a meşteşugului ce constă
atât în legatul în fier al căru�elor, cât şi în potcovit.
Fierăria face corp comun cu şopronul situat în fa�, impunându
se construc�a prin armonia proporţiilor. Casa, din bârne de stejar, are
planul interior compus din tindă, cămară şi cameră, iar şurn se
măigineşte în partea laternlă cu un grnjd. Gardul împletit din nuiele de
alun şi poarta sculptată completează întregul ansamblu arhitecturnl.

Jug de potcovi! boi
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Sectorul metalurgie populară
(Gospodărie-atelier de fierar din Călineşti, jud. Maramureş,
gospodărie-atelier de fierar-rotar din Măneşti, jud. Dâmbovita şi
atelier de clopotar şi fierărie din Poiana Teiului, jud. Neamt)
https://biblioteca-digitala.ro
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE OLAR 
��. jud. Suceava (116)
Datând de la jumătatea sec.al XIX-lea, gospodăria de olar
transferată din comuna Marginea, jud.Suceava şi reconstruită în muzeu
în anii 1969- 197 1, ilustrează mai multe aspecte esentiale referitoare la
una dintre cele mai vechi şi traditionale ceramici populare de pe
teritoriul României, anume, ceramica neagră, decorată prin lustruire
cu piatra, înaintea arderii.
Unitatea din muzeu reprezintă o gospodărie traditională de
olar, formată din casa-atelier, cuptorul de ars oale, şura cu grajdul,
fântâna cu cumpănă şi gardul cu poarta şi pârleazul.

Secţiune prin cuptor
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C�nstructiv, monumentele prezintă variante diferite ale
aceleiaşi tehnici a cununilor de bâme orizontale: lemn rotund netencuit,
la cuptorul de

ars

oale, grinzi cioplite în patru fete, încheiate la capete

în "cepi" sau " cătei" şi lutuite partial, numai în cazul şurii şi a grajdului
şi buşteni rotunzi încheiaţi la capete în "babe"

şi lutuiti în tehnica

"purecilor" (pene scurte bătute, înclinate pe orizontala buştenilor, având
rolul de a sustine lipitura de pământ mestecat cu plevă), la casă.
Colacul fântânii este lucrat dintr-un trunchi de copac secular,
scobit cu tesla, iar gardul, din "răzlogi" (crăpături de bile-manele),
aşezaţi între "furci"

şi legati cu curmee de nuiele.
din arlritectura locală de la

Planul casei este cel mai evoluat

jumătatea sec. al XIX-lea. El cuprinde tinda descoperită, situată cen
tral, o camera mică, în stânga tindei, având în interior cuptorul cu vatra
liberă şi "prichiciul" (pat din pământ bătut), amenajată ca atelier de
lucru al olarului (cu rotile de olar prinse de lavite, pr.ljinile de uscat
oale etc.), camera mare, opusă primei şi fără cuptor,

din care se intra în

cămara casei. Aceasta este amenajată în constructia adosată casei,
numită "dosar", apărută ca o solutie de apărare a casei fată de vânturile
şi zăpezile din timpul iernii . Separat de aceasta prin peretele tindei
prelungit şi având intrarea din curte, tot în dos se găseşte adăpostul
pentru animalele mici

din gospodărie.

Dintre aspectele cele mai interesante specifice olăritului din
Marginea, unitatea ilustrează, prin intermediul uneltelor şi produselor
expuse, tehnicile de pregătire a argilei prin baterea cu "maiul" (ciocan

din lemn), de curăţire prin tăierea cu "mezdreaua" şi frământarea sa
prin călcarea cu piciorul, de decorare prin imprimarea cu "rotita" şi
prin lustruire (după uscarea vaselor) cu piatra de rliu.
Arderea vaselor se făcea în cuptorul construit simplu, fără
culoare de foc pe vatra, prevăzut cu o singură gură de foc, având planul
circular şi profilul tronconic.
Tehnica tradiţională de construire a cuptorului constă în baterea
pământului cu maiul într-un cofrag, pregătit cu ajutorul unui cadru din
bâme, în mijlocul căruia este înfiptă o roată de car şi pe exteriorul
căruia sunt aşezate nişte scânduri în plan înclinat. După uscarea
pământului se scot roata şi scândurile, rămânând constructia tronconică
a cuptorului.

Ceramic/J de Marginea
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE OLAR 
Săcel, jud.Maramureş (117)
Dintre toate centrele de olărit din România, Săcel, din jud.
Maramureş - reprezentat în muzeu prin gospodăria de olar transferată
şi reconstruită în anul 1968 - a conservat până în zilele noastre, cele
mai arhaice procedee tehnice de presare a lutului şi impermeabilizare
a vaselor.
Arhitectonic, monumentele din gospodăria reconstruită
prezintă caracteristicile constructive locale, casa, şura "de îmblătit" şi
şopronul cuptorului de ars vase, fiind realizate din buşteni de brad
rotunzi sau ciopliţi în două feţe (numai cei groşi, de la temelia
construcţiilor), aşezaţi în cununi orizontale şi încheiaţi la capete în
"cheiţă", toate având acoperişul în patru ape, cu învelitoare din şiţă de
brad.
Singură, fântâna face excepţie, prin ghizdul octogonal din
bâme cioplite în patru feţe şi acoperişul conic, de dată mai recentă.
Dintre acestea, casa prezintă varianta arhaică a planului fără
"şatră" (prispă), cu tinda descoperită pentru evacuarea fumului,
cuptorului scos, prin perete, în tindă, şi cămară, în dreapta tindei, extrem
de îngustă.

Cazan de fiert albituri

Oa/11 cu trei picioare

Gtlurar
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În camera de locuit, prevăzută cu două ferestre, cu peretii
interiori tencuiţi, cu cuptorul cu coş de nuiele şi vatră, mărginit de o
laviţă, situat în dreapta intrării , se găseşte atelierul olarului, constând
numai din roata olarului prinsă de o lavită şi poliţele de uscat oale,
aşezate deasupra patului; aici se execută numai modelarea vaselor şi
uscarea lor pe poliţe. Pregătirea pământului se făcea afară sau în şoprul
cuptorului de oale, unde sunt păstrate celelalte unelte.
Între procedeele tehnice arhaice, păstrate de olarii din Săcel,
amintim: zdrobirea bulgărilor de lut prin baterea lor cu maiul (ciocanul)

din lemn, pe o tablă din scânduri, frământarea pastei cu piciorul, pe o
ţesătură, impermeabilizarea vaselor, prin lustruirea întregii suprafeţe
cu o piatră de râu, înaintea arderii, şi decorarea monocromă a vaselor
arse la roşu portocaliu, cu humă neagră, prin pensulare.
În morfologia ceramicii populare din Săcel, găsim, de asemeni,
cele mai vechi forme de vase, care prezintă uneori similitudini
interesante cu ceramica istorică: ceaşca bitronconică şi cea tronconică
(asemănătoare cu forme din olăria dacică), strachina cu toartă şi cu
buton, cazanul de fiert ţesăturile din cânepă etc.
Tipul de cuptor, nemaiîntâlnit şi în alte centre, este de formă
semiovoidală, cu vatră adâncită în pământ, fără culoare şi cu o singură
gură de foc, opusă celei cu diametru mai mare, prin care se încarcă
cuptorul cu vase.

Tabla şi maiul pentru b/Jtut lutul
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE OLAR 
Oboga, jud. Olt (120)
Transferată în 1970, din Oboga, jud. Olt, unitatea reprezintă o
gospodărie de olar de la jumătatea secolului trecut (de când datează
casa), care respectă datele constructive arhaice specifice zonei de tranzit
dintre câmpie şi deal, la limita sudică a Olteniei subcarpatice. Inventarul
de unelte şi produsele prezentate ilustrează valoarea superioară a
producţiei acestui centru, renumit prin ceramica sa, bogat decorată
motivistic şi prin figurinele antropomorfe.
Casa olarului construită în tehnica bâmelor rotunde din stejar,
încheiate în "şoşi" şi acoperită, în patru ape, cu o învelitoare din şită de
brad, are planul tradiţional al caselor olteneşti din zonă, formate din
două încăperi, mărginite spre curte de o prispă cu stâlpi sculptaţi, tinda
cu vatră şi "corlată" (coş pentru fum) numită "la foc" şi camera de
locuit, în care este amenajat atelierul de lucru al olarului, prevăzută cu
o sobă oarbă, încălzită din tinda numită "la sobă".
în afara inventarului de mobilier şi unelte obişnuite în orice
atelier de olar, numit aici "tarabă" , în colţul opus al intrării, în
continuarea "tarabei", găsim, în acest centru, "hămbarul", un spaţiu
închis cu scândură groasă sau cu cărămidă, în care se ţine pământul de
lucru, în timpul iernii.
Grajdul ("poiată") este construit în tehnica paiantei, fiind
acoperit ca şi pătulul {împletit din nuiele), cu snopi de coceni.
în completare, în stânga curţii, sunt cele două cuptoare de ars
oale, adâncite în pământ.
împrejmuirea gospodăriei este făcută din "uluci de stejar"
îngropate în pămînt şi legate, în partea de sus, prin împletitură de nuiele.
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Cupt011re de ars oale

în exteriorul gospodăriei, pe colţ, se află flintâna şi o troiţă
pictată de zugravii din Pietriş.
Tehnologic, centrul aduce aspecte inedite în ceea ce priveşte
pregătirea argilei (prin prelucrarea cu malaxorul manual, din lemn) şi
decorarea vaselor prin pictură policromă, cu cornul sau pensula, sau
prin modelare în relief a unor motive zoomorfe, avimorfe, fitomorfe
şi, mai rar, antropomorfe.
Factura superioară a produselor centrului
este asigurată de eleganţa siluetelor, luciul
smalţului, policromia motivelor ornamentale şi
marea varietate a acestora, dintre forme
evidenţiindu-se, prin frecvenţa lor: strachinile,
ulcioarele, cănile şi figurinele, iar dintre motivele
decorative: şarpele, broasca, cocoşul, peştele.
Arderea, proces complex, binecunoscut de
meşterii din Oboga, se realizează alternativ în cele
două cuptoare, în funcţie de anotimp, (vara, în cel
mare, iarna, în cel mic), prezentate în fiecare
gospodărie.
Având planul circular şi pro filul
tronconic, cuptoarele sunt adâncite în pământ,
deasupra fiind prevăzute cu un parapet împotriva
vântului. Pe vatră sunt amenajate canale de foc
circulare şi mediane, acestea din urmă pornind de
la cele două guri de foc şi întâlnindu-se în miJlocul
cuptorului. în dreptul gurilor de foc sunt săpate
Hâr/et
două gropi adânci în care se coboară cu scara şi de
unde se alimentează focul cu lemne.
Tehnica de construire a cuptoarelor este arhaică: săparea în
lutul viu. Parapetul de vânt se obţine prin baterea pământului cu maiul,
într-un cofrag realizat dintr-o împletitură de nuiele şi nişte scândurele
înclinate, aşezate pe exteriorul unei roţi de car, înfiptă într-un ţăruş, îl'l
mijlocul cuptoarelor.
Pentru protejarea de ploaie şi zăpadă, cuptoarele sunt adăpostite
sub o poiată de scânduri, sprijinită pe patru stâlpi, înfipţi în pământ.
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE OLAR 
Horezu, jud. Vâlcea (120 A)
Transferată în anul 1978, din Horezu, jud. Vâlcea, centru
reprezentativ pentru ceramica românească smălţuită, de veche traditie,
gospodăria de olar, datând de la sffi�itul sec. XIX, ilustrează arhitectura
specifică şi organizarea interiorului locuintei.
Dintre construcţiile care alcătuiesc gospodăria, casa cu prispă
şi stâlpi sculptati, construită din bâme de stejar încheiate în "cheutoare
dreaptă" şi acoperită cu învelitoare de şită, în patru ape, are planul
traditional format din două încăperi: tinda, numită "la foc", şi camera
de locuit, numită "la sobă".
în tindă, având principala functie de spatiu pentru pregătirea
alimentelor, se află vatra de foc liberă şi "corlata" (coşul pentru fum).
în camera de locuit, prevăzută cu o sobă oarbă (alimentată
din prima încăpere), este organizat atelierul de lucru al olarului. Pe
lângă mobilierul obişnuit, aici se găseşte masa de lucru cu roata olarului
şi întreg inventarul de unelte.

GAiJoi

RoatA de olar
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Din gospodărie mai face parte şi cuptorul de ars oale, adăpostit
într-o constructie utilizată şi ca bucătărie de vară, realizat dintr-un
schelet portant, îmbrăcat cu scândură de fag. Acoperişul în patru ape,
cu învelitoare din şită, este prevăzut cu un fumar. special amenajat,
deschis în timpul arderii vaselor.
Cuptorul, de tip tronconic, cu două guri de foc dispuse la bază,
diametral opuse, face parte din categoria celor cu vatră organizată şi
canale de foc, zidite din cărămidă, ilustrând tehnologia evoluată a
olarilor din acest centru.
"Căsoaia" (magazia de provizii) care se află, de regulă, în
grădina apaiţinătoare casei, este construită din bârne cioplite de stejar,
netencuite şi este protejată de umezeală prin suspendarea pe bolovani
dispuşi sub talpă, la colţuri. Căsoaia are uşă dublă pentru introducerea
butoaielor destinate produselor pomicole.
întreaga gospodărie este împrejmuită cu gard de scândură,
poarta şi portita având stâlpi sculptati.
Dacă tehnologic, ceramica din Horezu nu prezintă aspecte noi,
în ceea ce priveşte modelarea vaselor, pe planul tehnicii de omamentare,
aceasta utilizează procedee mai variate, unele fiindu-i proprii, exclusiv.
Astfel, pe lângă pictarea cu pensula sau cu cornul, ceramica de Horezu
este decorată prin "jirăvire" cu "gaita". Unealta este o perie fină, lucrată
din mustăti de iepure sau păr de porc, cu care se întind vopselele (dispuse
în prealabil în cercuri concentrice cu cornul) pe o suprafată radială.
Efectul artistic produs este de mare rafinament, sugerând o pânză de
păianjen policromă, extrem de fină.
Produsele centrului ilustrează, în cadrul unui repertoriu
morfologic restrâns {farfurii, ciorbalâce, ulcioare, căni), calitătile deco
rative de exceptie ale olarilor de aici, care, prin rafinamentul cromatic,
alternanta şi ritmul motivelor ornamentale, predominant geometrice
(punct, stea, linie frântă, meandru etc.), dar şi naturaliste, avimorfe,
(motivul dominant fiind cocoşul), realizează o ceramică de calitate
superioară, având o mare valoare decorativă.

Şopron şi cuptor de ars oale
- secţiune 232
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE OLAR 
Sasca Română, jud. Caraş Severin (118)
Datând din a doua jumătate a sec. XIX-lea, monumentul
transferat şi reconstruit în muzeu în anul 1968, ilustrează aspectele
arllitecturii şi tehnologiei ornamentării şi utilizării ceramicii din Sasca
Română (Banat, judeţul Caraş-Severin), centru meşteşu găresc
specializat, cu o producţie curentă până la primul război mondial.
Construită din piatră de calcar cu liant de argilă, casa păstrează
caracterele arhitecturii locale: planul bicelular, cu camera de locuit,
nepardosită, acoperişul în două ape, cu învelitoare din şiţă de stejar,
vatra liberă, într-un colţ al tindei, opus intrării, cu coşul troncpiramidal
clădit în pod şi încheiat cu hornul boltit deasupra acoperişului, preluate

din arllitectura în lemn a zonei, care a precedat construcţiilor de piatră.
Practicarea olăritului cu caracter permanent în această casă a
dus, în etape, la construirea cuptorului de ars oale în tinda casei, lângă
vatră, la montarea laviţei cu roata olarului, a râşniţei şi a "zăpodului"
(politele) de uscat vasele, în camera de locuit, devenită atelierul de
lucru al olarului şi, după 1918, la adăugarea unei noi încăperi, în stânga
tinzii (parte netencuită în ex terior, tocmai în scopul de a evidenţia
adaosul), folosită pentru prelucrat argila şi depozitat vasele, în diferitele
faze de lucru.
Fântâna cu roată - "bunar" - este construită în aceeaşi tehnică
cu casa, situarea sa pe colţul curţii, cu roata şi jgheabul în exterior,
datorându-se folosirii ei ca fântână de vecinătate.
Dintre procedeele tehnice ale meşteşugului olăritului din Sasca
Română, individualizate faţă de toate celelalte centre, amintim zdrobirea
bulgărilor de pământ cu un cilindru din piatră - "volţ" - pe un pod de
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RâşniJA de smalt

Podul şi volţul pentru zdrobit bulgtJrii de lut

scânduri, cernerea sa prin sită, frământarea manuală in albie, decorarea
cu motive antropomo:rfe, in relief, a vaselor.
Productia este mixtă: ceramică traditională, nesmăltuită şi
decorată doar cu humă albă, prin pensulare şi smăltuită, arsă de două
ori şi decorată variat: cu cornul, cu brâie alveolare etc.
Tipul de cuptor, specific, are o formă ovoidală, fiind construit
din cărămidă. Trei bolti interioare despart camera de foc inferioară, de
cea superioară, in care se aşează vasele pentru ars.

Secţiune prin cuptor:
1. perete cuptor
2. postament
3. gurfl de foc
4. hom
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE OLAR 

Corund, jud. Harghita (121)
Provenită din comuna Corund, jud. H arghita, cel mai
reprezentativ centru de ceramică secuiască smălţuită, cu o producţie
intensă până astăzi, gospodăria-atelier de olar, transferată în 1 973,
reuneşte monumente de arllltectură locală datând din prima jumătate a
sec. XIX, poarta şi portita datând de la sfârşitul sec. XIX.
Casa, construită în 1832, din bâme rotunde de brad, încheiate
în capete în "cheutoare rotundă" este aşezată pe un soclu de piatră,
având acoperişul în patru ape, cu o învelitoare din şită de brad.
Planul casei este format din patru încăperi: tinda, situată cen
tral şi închisă spre curte cu perete din scândură traforată, camera de
lucru, cu atelierul de olar, camera de oaspeţi, aşezată spre stradă şi
cămara, opusă intrării.
în stânga tindei, spre curte, se găseşte tâmaţul, închis, până la
înălţimea de un metru, cu scândură traforată.
Şura, identică ca tehnică de construcţie cu casa, dar având
numai grajdurile, dispuse simetric de o parte şi de alta a ariei de treierat,
tencuite, are prelungită poiata acoperişului deasupra intrării în grajduri,
obţinându-se astfel, un spaţiu suplimentar pentru depozitat nutreţul,
fânul fiin d aşezat pe grajduri.
Casa cuptorului de olar, situată în spatele şurii, are planul
patrulater şi acoperişul în două ape, din scândură, fiind construită din
aceleaşi materiale şi în aceeaşi tehnică ca restul construcţiilor, ea
adăposteşte în interior cuptorul tronconic din cărămidă, prevăzut cu
vatră şi canale de foc, în dreptul celor trei guri de alimentare a focului.
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întreaga gospodărie este înconjurată cu gard de scândură,
poarta şi portita, acoperite cu şită, întrerupându-1 în fata casei.
Meşteşugul olăritului local este evidentiat prin produsele de
veche traditie, nesmăltuite, ale ceramicii de uz, cât şi prin cele de dată
ceva mai recentă, ale ceramicii smăltuite, decorate cu cornul şi pensula.

Cuptorul de ars oale:
A. vatra cuptorului B. peretele cuptorului C. gura cuptorului
D. canalele de foc E. gurile de foc F. vetrele de cenuşii
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE OLAR 
Obârşa, jud Hunedoar.t (123)
Reprezentantă fidelă, sub aspect arhitectonic, a Ţării
Zărandului, gospodăria de olar transferată în anul 1970, din Obârşa jud. Hunedoar.t, şi reconstruită în muzeu în anul următor, prezintă
car.tcteristicile tehnologice, morfologice, ornamentale şi utilitare ale
ceramicii populare din acest străvechi centru meşteşugăresc, aparţinând
unei zone cu o intensă şi variată specializare a satelor, în meşteşuguri
manufacturiere.
Dintre construcţiile care alcătuiesc gospodăria, casa cu târnaţ
(prispă deschisă cu stâlpi), şura cu grajdul pentru oi şi cotetul de porci
sunt lucrate din bâme rotunde de stejar, aşezate în cununi orizontale şi
încheiate la capete în "cheutori rotunde". Casa, ulterior lipită cu pământ
şi văruită, are două încăperi.

Sci1unoc cu fierpentru blltut lutul
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În tindă este organizat atelierul olarului, cu laviţa cu două
in camera de locuit găsim

roti, scaunele şi politele de uscat vasele;

clădit cuptorul din "căhăli", cu unghet cu vatră liberă, de la care fumul
este condus în pod printr-un burlan de lut
incendiu,

ars.

Pentru prevenirea unui

in pod, deasupra cuptorului, se află un coş de nuiele lipit cu

lut, numit "băbură", care opreşte toate scânteile.
Grajdul pentru vite şi ghizdul fântânii sunt din bârne cioplite
in două, respectiv în patru fete, şi încheiate la capete în "cheutori
drepte" , peretii grajdului fiind lipiti în interior cu pământ.
Acoperişul tuturor constructiilor-adăpost este puternic înclinat,
cele patru ape ale sale având o învelitoare din paie.
Gardul de împrejmuire al gospodăriei este din nuiele împletite
pe pari, cu steaşina de jneapăn.
Dintre procedeele tehnice arhaice, specifice Obârşei, amintim
baterea lutului cu "fierul", pe "scăunoc" (lavită lată din lemn de fag, pe
patru picioare).
Factura produselor acestui centru este mixtă (atât nesmăltuite
cât şi smăltuite), între cele două categorii de vase neexistând alte
deosebiri. Ele se caracterizează prin traditionalitatea formelor şi
ornamentelor simple, geometrice, constând din aplicarea cu hume
colorate a motivelor, cu cornul sau pensula. O notă distinctă: frecventa
brâului alveolar pe toate formele de vase mai mari, produse până la al
doilea război mondial (oale, ulcioare, căni).
Arderea vaselor se făcea în cuptoare tronconice de suprafaţă,
zidite din piatră, cu liant de argilă, fără canale de foc pe vatră, prevăzute
cu două guri de foc dispuse simetric.

Cuptor de ci1hi1/i
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PROCESE ŞI PROCEDEE
DE PRELUCRARE A PIEILOR ŞI FIBRELOR
AN�E ŞI VEGETALE
PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE ŞI OBIECTE
DE UZ UTILITAR - GOSPODĂRESC

Sectorul prelucrării materiilor prime de natură organică şi de
origine animală (piei, blănuri şi fibre textile: lână, păr de capră,
borangic) sau vegetală (cânepa şi inul) corespunde, în cea mai mare
măsură, capitolului vestimentaţie-port, din cultura populară tradiţională.
Originea proceselor de muncă constând din obţinerea
blănurilor de animale şi argăsirea lor sau tăbăcirea pieilor, în scopul
utilizării acestora pentru confecţionarea celei mai primitive
vestimentatii, coboară până în societatea paleolitică, celei neolitice
corespunzându-i marea revoluţie a prelucrării firelor textile, prin tors
ţesut
Funcţionalitatea diversă a produselor din cele două grupe
distincte, orientarea, predominantă la început, în direcţia funcţiei
utilitare şi dezvoltarea celei estetice, abia din cea de a doua jumătate a
evului mediu, tehnologia relativ simplă şi caracterul modest al
instrumentarului tradiţional au conferit celor două activităţi o
generalil1lte inega/ată de nici o altă activitate cu profil meşteşugăresc.
Caracterul casnic-gospodăresc al prelucrării pieilor-blănurilor
şi fibrelor textile a devenit una din constantele culturii noastre populare,
diviziunea muncii pe sexe openind în sensul preluării de către bă:rbaţi a
celei dintăi preocupări, legată direct de vânătoare şi creşterea animalelor,
femeilor revenindu-le prelucrarea, în cele mai diferite scopuri,
vestimentare şi de uz gospodăresc, a fibrelor vegetale şi animaliere.
Pe plan istoric, se apreciază că dacă preistoriei i-a apalţinut,
prin excelenţă, prelucrarea sumară a blănurilor, istoriei antice,
prelu crarea firelor vegetale şi evului mediu, dezvoltarea fără prece
dent a postăvăritului, bazat pe economia lânii, epoca modernă
echilibrează cele două sectoare ale economiei textile traditionale, prin
introducerea masivă a bumbacului (de import), alături de inul şi cânepa
autohtone.
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1. Me$le$Ugul prelucrării pieilor $i blănurilor s-a dezvoltat
dintr-o străveche îndeletnicire casnic-gospodărească (in numeroase zone
şi-a păstrat indelung acest caracter), fiecare tAran fiind, odinioară,
capabil să-şi pregătească, după retete tradiţionale, blănurile prin argăsire,
să-şi tăbăcească pieile, să-şi confectioneze opincile, căciulile sau
cojoacele şi pieptarele.
Preocupări mai deosebite pentru croi şi decoraţie, legate de
moda care devine şi in lumea satului, nu numai in cea a oraşului, o
statornică conduită, duc la o specializare a unor indivizi in cadrul
colectivităţii şi, mai rar, a unor colectivităţi intregi, cum este şi firesc,
din zonele cu profil pastoral mai accentuat.
Pentru reprezentarea acestui meşteşug, a fost selecţionat unul
dintre cele mai cunoscute centre cu un asemenea profil: Săliştea Sibiului.
Sintetizând in cadrul aceluiaşi monument ambele activităţi
de prelucrare a pieilor şi a blănurilor, atelierul prezentat contine intreg
instrumentarul specific acestora, completat cu eşantioane ale fazelor
de lucru şi produse finite din ambele activităţi.
Impresionează, in mod deosebit, acuratetea stilistică a croi ului
şi a desenului de mână, imbinarea cu mare rafinament a culorilor şi
finetea broderiilor, calităti pentru care produsele acestui centru au fost
premiate la Târgui international de la Paris, inainte de cel de-al doilea
război mondial.
Şi in acest caz, s-a urmărit ca meşteşugul să fie prezentat in
cadrul complexului de locuire, fiecare constructie evidentiind specificul
arhitectonic local, iar intreg ansamblul, trăsăturile culturale distinctive
ale locuitorilor acestui important centru de cultwă populară, caracteristic
pentru civilizaţia medievală a românilor din sudul Transilvaniei (atestat
încă din secolul XIII sub denumirea de "Magna villa walachicales" şi
numit de Nicolae Iorga, "mărgăritarul României").
Prin comparaţie cu complexul pastoral invecinat, provenit din
Poiana Sibiului (in care este prezentată prelucrarea lânii), deci, in aceeaşi
zonă etnografică, monumentul de la Sălişte evidenţiază progresul cul
tural marcat, pe multiple planuri, de categoria socio-profesională a
meşteşugarilor, in raport cu cea a păstorilor din aceeaşi micro-zonă.
Mutatiile calitative petrecute in timp, prin progresul mai rapid al
societătii din Săliştea Sibiului sunt vădite de evolutia structurii
gospodăriei, de tehnica de constructie a edificiilor, de planimetria
locuintei şi functionalitatea spatiilor, prin modul de organizare a
interiorului locuintei, prin stilul şi calitatea mobilierului, prin locul
distinct ocupat de atelier in cadrul locuintei.
2. Grupa prelucrării fibrelor textile, deşi printre cele din urmă
teme prezentate in cadrul expozitiei, ilustrează una dintre intâile
activităţi prelucrătoare din istoria civilizatiei omenirii, bazată pe două
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operatii fundamentale: torsul şi ţesutul firelor obtinute din învelişul
flexibil al tulpinelor vegetale sau părul unor animale. Izvorâtă din
necesitatea pregătirii vestimentaţiei textile - mai subtiri vara (din
vegetale) şi mai călduroase iarna (din fibre animaliere) - activitatea de
tors-tesut a determinat crearea unora dintre cele dintâi unelte şi instalaţii
specializate, bazate fie pe mişcarea circulară (druga şi fusul, ale căror
discuri rotunde - fusaiole - din argilă arsă sau din piatiă, s-au descoperit
extrem de numeroase în bon:leiele neolitice), fie pe întrepătrunderea
densă a unor reţele de fibre verticale (urzeala) cu altele orizontale
(băteala), cu ajutorul unui dispozitiv extrem de ingenios (războiul de
ţesut), a cărui invenţie a constituit, în viziunea istoricilor tehnicii: "un
exemplu genial de ştiinţă aplicată".
Caracterul simplu al operaţiunilor presupuse de pregătirea
f!I'Clor (friint tulpina şi curăţit masa lemnoasă sau dărăcit, tors, depănat,
răşchiat şi urzit) sau torsul la războiul vertical, au asigurat rapida şi
maxima generalizare a acestei activităp; devenită - din nevoia asigurării,
prin efortul propriu al fiecărei gospodine, a vestimentatiei şi produselor
textile de uz gospodăresc sau utilizate în transporturi - o activitate
casnică, nelipsită aproape din fiecare gospodărie.
Prin aceasta, s-a asigurat şi o generalizare a instrumentarului
specific, destul de numeros, dar rămas, cu excepţia războiului care
evoluează spre forma superioară a instalatiei dispusă orizontal, având
un dispozitiv special pentru presarea bătelii (briiglele) şi un altul,
acţionat prin nişte pedale călcate cu piciorul, pentru schimbarea itelor
(iepele), în faza simplelor unelte, lucrate de cele mai multe ori în
gospodărie.
Diversificarea instrumenta.lă se realizează, de timpuriu, pe faze
ale procesului muncii, fiecărei operaţiuni corespunzându-i, initial, o
unealtă (fusul, druga, tocălia, furca, răşchitorul, vârtelniţa, urzoiul,
sucala etc), progresul tehnic, vizând o perfecţionare a instrumentarului,
fiind extrem de lent, el producându-se odată cu promovarea unor ramuri
ale prelucrării fibrelor vegetale, dar mai ales animaliere, din faza de
activitate casnică, în cea de meşteşug: confectionarea frânghiilor
împletite din cânepă, prelucrarea părului de capră şi a borangicului.
În categoria instalatiilor perfecţionare, care asigură o prestaţie
calitativ superioară, reclamată de noul statut meşteşugăresc, amintim:
roata de tors şi răsucit frânghiile sau stâlpul cu cârlige şi căroaia, roata
de tors părul de capră (războiul Jămânând în acest caz, cel mai vechi
tip întâlnit pe teritoriul României), roata de tras firul de borangic, apărută
târziu, spre sfârşitul secolului al XIX-lea.
Un caz aparte il constituie roata de tors cu pedală şi bielă
manivelă, apărută în Europa în secolul al XV-lea, în marile manufacturi
şi răspândită, treptat, şi în gospodăria ţărănească.
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Utilizarea energieihidmuh"ce vizează, intr-o măsunl mai mică,
acest sector, morile de tors şi cele de melitat, apărute şi ele in evul
mediu, la care se adaugă daracele de lână, mânate de apă, ceva mai
târziu, aparţinând, de regulă, oraşului şi integriindu-se in aceeaşi etapă
manufacturieiă.
şi

Intensificarea, din secolul al XIX-lea, a activităţii de tors-tesut
valorificarea pe piaţă a surplusului de produse astfel obţinute,

deopotrivă in economia clasică, cât şi in cadrul activităţii cu profii
meşteşugăresc (nwneroase centre rurale se specializaseiă, încă din evul
mediu , in

crearea

şi valorificarea pe piaţă a unor astfel de produse,

unele luându-şi numele de la produsul realizat - Tiăistari, altele de la
materia primă realizată in mari cantităţi, printr-o prestatie a intregii
familii - Mătăsari), confeiă acestui sector de activitate denumirea de

"industrie casrucă textilă ·:
Capitol important al civilizatiei traditionale din patria noastlă,
industria casnică textilă a contribuit mult la dezvoltarea unei puternice

artepopulare textile româneşti (a ţesutului, a broderiei, a portului popu
fonnele sociale tradiţionale cultivate (şezătoarea), la
transmiterea, din generatie in generatie, a meşteşugului şi artei

lar), iar prin

practicării sal e. Sunt cunoscute numeroase zone etnogra fice
(Maramureş, Oaş, Bucovina, Ţara Oltului, Mărginirnea Sibiului ş.a.),
care şi-au realizat, până la primul Iăzboi mondial - şi destule localităţi,
până la cel de-al doilea Iăzboi mondial - intreaga vestimentaţie a tuturor
membrilor familiei şi intreaga recuzită textilă de uz gospodăresc,
exclusiv in interiorul propriei gospodării.

Prezentarea acestei problemat.tC1; in mod organizat, in cadrul
unor grupe tematice distincte, s-a realizat prin selecţionarea

unor

gospodării reprezentative, pe plan arhitectonic, prin organizarea
interiorului şi prin expunerea, in cadrul fiecăreia, a intregului repertoriu
instrwnental, din zonele etnografice cu valoroase traditii in practicarea
fiecărei ramuri, in funcţie de materia prelucrată, lâna, in cazul Poienii
Sibiului - unul dintre cele mai renumite sate de oieri din România borangicul, in cazul centrului specializat Croici-Mătăsari, jud. Gorj,
părul d e capră, d e asemeni d intr-un cen tru cu v echi tradiţii
meşteşugăreşti - Musculeşti-Petreşti,jud. Gorj şi cânepa, dintr-un centru
de pe Valea Hârtibaciului - Săsăuş, de lângă Agnita, cu vechi traditii in
confecţionarea frânghiilor

din cânepă.

Ea este augmentată prin recuzita instrumentală şi diversitatea
mare de produse ale industriei casnice textile, ale majorităţii
gospodăriilor cu ateliere meşteşugăreşti de prelucrare

a celorlalte

materii prime, in care sunt specializaţi, de regulă, bărbaţii, femeilor
revenind u-le, pretu tindeni, această îndatorire de asigu rare a
vestimentatiei şi zestrei textile a gospodăriei, etalon traditional al
vredniciei şi talentului lor artistic, normă tradiţională in stabilirea zestrei
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fetelor, la măritiş, prilej de fală în fata oaspetilor, în care scop, produsele
de port şi tesături erau etalate pe pat şi pe culmea situată deasupra
acestuia.
Industria casnică textilă este producătoarea tesăturil or
prelucrate în cadrul aşa-numitei "industrii textile hidraulice".

3. Prelucrarea Jesăturilor tcxtilc la instalatiihidraulicc încheie
în muzeu, fiind ilustrată de o

problematica analizată şi reprezentată

variată serie tipologică a instalatiilor care compun acest sector al
industriei popul are traditionale, in conditiile unei prezentări
expozitionale aproape ideale, multumită cursului natural al râului Trink
bach, care străbate, longitudinal, întreg teritoriul muzeului.
Valorificarea eneygiei cinetice a cursurilor de apă din zonele
situate pe ambii versanti ai tuturor formatiilor muntoase din România
a fost făcută, pentru întâia oară, încă din Lattnul dacic, în procesul
finisării (îngroşării , flauşării) şi spălării tesăturilor din lână, la cea mai
simplă instalatie hidraulică, în cadrul căreia, agentul mecanic este însuşi
şuvoiul de apă, proiectat cu foiţă turbionară la baza dispozitivului,
pentru crearea curentului de apă circular, care antrenează tesăturile
introduse în

ştcază sau vâltoare.

Simplitatea tehnică a instalatiei şi caracterul natural al
procesului (reprodus după fenomenul vârtejurilor de pc cursul vijelios
al apelor de munte), răspândirea sa maximă pc întreg teritoriul

tării , în

aceeaşi variantă constructivă (având aspectul unui coş tronconic cu
baza răsturnată, dispus în chiar vadul râului sau pe canalul amenajat in
apropierea acestuia), imprumutarea denumirii de la fenomenul natural
amintit, în traco-illiră - "ştează" (păstrată identic, până astăzi, în zonele
neincluse, acum aproape două milenii, în cadrul provinciei romane a
Daciei şi deci, conservând vestigii lingvistice mai

numeroase din

substratul geto-dac), iar în latină, "vultor,-is" (de unde "vâltoarc"), con
feră acesteia, valoarea istorică de cea mai veche tehnică hidraulică de
prelucrare a unor produse pe teritoriul României şi, totodată, de docu
ment lingvistic privind sincretismul cultural daco-roman al culturii
românilor.
Păstrată până astăzi in fu nctiune, in numeroase zone
etnografice din toată tara. şteaza-vâltoarea a fost, mai târziu, inclusă,
ca instalatie şi tehnologic, în structura

complexelor de industrie tcxtilă,

formate din pive, dârste şi vâltori, care exprimă faza superioară de
dezvoltare a tehnicii de prelucrare a tesăturilor, în civilizatia populară
traditională.
Aparitia

pivclor hidrau/icc, mult timp controversată în

literatura istorică, arheologică şi ctnografică, s-a produs abia la începutul
mileniului al doilea (întâia instalatie fiind datată în

1086, în Normandia),

iar generalizarea noilor investitii (documentul de la Olosig, datat în
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1342, care atestă, întâia oară, pe teritoriul României, sistemul mecanic
bazat pe principiul axului cu carne, actionat de o roată hichaulică, îl
numeşte un "nuovo ingenio") are loc, pe plan european, in secolele
XIII - XIV, sub denumirea folosită de toate cancelariile europene, aceea
de "molendinae pillatoriae".
Morile de piuat introduc tehnologia industrială substituind, in
cea mai mare parte din tanl, treptat, milenara tehnică a prelucrării

manuale a post1lvulw", prin batere cu bastonul (tehnică utilizată încă
din antichitatea greco-romană, aşa cum ne-o dovedesc siturilor romane
de la Ostia şi Pompei, cu celebrele "fulonica"), pe lespezi sau pe gratie,
ori prin prelucrare la "scaunul de piuat", păstrat astăzi doar in colectiile
muzeale din Cluj, Viena, Czacovia, odinioar.l însă, instrument uzual in
folosinta a numeroase sate specializate in pzacticarea acestui meşteşug
ambulant. Enclave etnografice ale acestor pzactici s-au păstrat, până in
primele decenii ale secolului XX, in Moldova sau in Dobrogea, in timp
ce in zonele care au beneficiat, cele dintâi, de noua tehnică, apar chiar

centre specializate in piuăn"t (Răşinari, Rod, Sadu şi Guza Râului in
Mărginimea Sibiului, Rucăr, in zona Câmpulungului, Jaleş şi Polovzagi,

in Oltenia, Salu Nou, in Bucovina, Prigor, Sichevita şi Gârlişte, in Banat,
Fânaţe şi Budureasa, in Bihor ş.a.).
Tipologie, întâlnim, şi in cazul pivelor hidzaulice ca şi in acela
al morilor de apă, cele două tipuri constructive şi functionale deosebite:
cel on"cnt1ll, care cunoaşte o r.lspândire genezală in Balcani, Banat şi
Bihor, cu "maie" acţionate prin bălaie pendulatorie, şi cel occidenl1ll.
răspândit in Tzansilvania, Bucovina, Mazamureş şi Oltenia (prin izadiere
din Tzansilvania), constând din "ciocane" ("pisălogi"), cu cădere verti
cală şi prevăzute uneori cu cozi.
Cea de- a treia categon"e de instalaţii hidraulice, pentru
prelucrarea ţesăturilor mari din lână (straie, sarici, toale, procovite), in

tehnica Oau$ăril: prin tragerea peste grapa de spini (astăzi din cuie) in
"co$1Jrile de tras" şi a ingro$ălii, prin tratarea cu apă fierbinte in "coşurile
de îngroşat", sunt dârstele.
Actionate de o puternică roată hidraulică, coşurile, care

realizează succesiv cele două faze tehnologice (in unele centre, cum a
fost Moeciul de Sus, zona Bran, un singur coş reuşeşte - constructiv şi
functional - cele două procedee, in momente succesive), sunt adăpostite

in constructii diferite, cel de îngroşat, presupunând un tratament termic
deosebit, fiind de regulă adăpostit in constructii zidite din piatră sau
cărămidă, prevăzute cu un cuptor boltit, de mare capacitate, alimentat
din tinda dârstei.
Vâltorile completează, şi in acest caz, structura şi procesul
tehnologic al dârstelor, vâltoritul straielor înaintea introducerii lor în
coşurile "de tras" şi la sfârşitul procesului, pentru spălarea tesăturilor,
fiind obligatoriu.
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lndustriilc tcxtilc hidnlulicc au reprezentat, alături de morărit,
de instalatiile miniere şi siderurgice, actionate de foiţa apei, cele mai
importante sectoare ale economiei medievale, detenninând un progres
substantial al productiei de lână rezolvat prin promovarea păstoritului,
in anumite zone (initial din sudul Transilvaniei), din faza productiei
autarhice (sistemul traditional local cu iemarea in sat), in faza
tr.mshumantei pastorale (sistem extensiv de creştere a oilor pentru o
productie de lână marfă, in cantităti uriaşe, valorificată pe piata
Transilvaniei, fondurile r ealizate fiind investite de către oicri in
dezvoltarea, pe toate planurile, a localitătilor de origine, inclusiv prin
dezvoltarea, aici, a unor puternice sectoare de industrie textilă, după
modelul celor ce au debutat in economia urbană).
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GOSPODĂRIE-ATELIER DE COJOCAR-CURELAR 
Sălişte, jud. Sibiu (124)
Î n Sălişte, vestit centru din Mărginimca Sibiului, s-au
dezvoltat, ca meşteşuguri specializate, curelăritul şi cojocăritul, ale
căror produse, răspândite pe o arie foarte întinsă, au fost unanim
apreciate, datorită calitatilor lor artistice.
Gospodăria sălişteană, adusă şi reconstruită în muzeu în anul
1967, se compune din: casa de locuit, şura cu două grajduri şi cotetul
de porci, împrejmuite cu gard din scânduri şi având poartă nouă, datată
1863, cu acoperiş din şită.
Casa de locuit este construită pe un soclu din piatră, mai înalt
Ia fatadă. Pe un soclu sunt ridicaţi pereţii din bârne de brad cioplite în
patru feţe şi încheiate la capete în cheutori. Acoperişul este înalt, în
patru ape, cu învelitoare de şită.
Casa are trei încăperi: camera mare, tinda la mijloc şi camera
mică. în tindă este construit, din cărămidă, cuptorul de pâine. În dreapta
cuptorului se află o cămară mică de alimente. Camera mare, "casa
dinainte", are accesul din tindă. Pereţii sunt tencuiţi şi văruiţi în albastru.
Mobilierul vopsit şi pictat,
lucrat de meşteri specializaţi, constă din:
pat, aşezat pe colţ, la peretele din spate
al încăperii, în faţa lui fiind aşezată
"banca dinaintea patului". Două laviţe
lungi de câte 4 m sunt aşezate în unghi,
Tiparpentru ştanţat
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la fatada şi latura dinspre curte; între ele este aşezată masa. În dreapta
intrării se află lădoiul, care se desface, transformându-se în pat, iar la
peretele din spate, "castănul", cu sertare încăpătoare pentru păstrat haine
şi obiecte. Lada de zestre, pictată, este datată 1 862, iar cuierul datează
din 1882. Ceramică, textile, icoane pictate pe sticlă şi alte piese
împodobesc interiorul.
Camera mică este situată în dreapta tinzii. Aici se află soba de
gătit, din cărămidă, cu plită, un pat cu tăblii şi diferite obiecte de uz
casnic. Este încăperea în ccue se desfăşoară toate activităţile zilnice,
tot aici aflându-se şi atelierul de curelar şi cojocar, cu uneltele specifice
(foarfeci, ace de cusut), cât şi materiale pentru broderie, modele de
ornamente, piese aflate în diferite faze d.:: lucru şi produse finite, dintre
care se remarcă îndeosebi pieptarele şi cojoacele de nuntă.
La peretele lateral se află atelierul de curelărie, format dintr
o masă lungă de 2 ro, i-'.:ntru croit, deasupra căreia este fixat pe perete,
"filaizărul" (trusa din piele în care meşterul păstrează uneltele şi diferite
materiale necesare meşteşugului).

Scaun de cureiar

În încăpere se mai află scaunul de curelar în care se fixează şi
se taie fâşii subtiri de piele, cu care se brodează chirnirele, şi presa
masivă pentru ştantat diferite ornamente, cu o bogată gamă de tipare,
cu modele în relief.
Săliştea Sibiului a fost în trecut o adevărată şcoală a
cojocăritului şi curelăritului.
În şură, care completează gospodăria, se efectuează curătatul
şi argăsitul pieilor.
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GOSPODĂRIE PASTORALĂ PENrRU ILUSTRAREA
PRELUCRĂRII LÂNII Poiana Sibiului, jud. Sibiu (128)
Gospodăria cu ocol închis din Poiana Sibiului, jud. Sibiu, este
un monument de arhitectură caracteristică aşezărilor pastorale din
Mărginimea Sibiului, datând din anul 1854, (conform inscripţei aflată
pe una dintre grinzile din "casa mare"). Monumentul a fost transferat
şi reconstruit în muzeu, între anii 1 977- 1 980.
N ota specifică a acestui tip de gospodări e rezidă în
ci.rcumscrierea porţii, prin dispunerea perimetrică a construcţiilor de
locuit - casa şi căsoaia - şi a anexelor gospodăreşti: şura, grajdurile şi
şopronul. Spaţiile între acestea sunt închise, la faţada principală, prin
stâlpi masivi zidiţi din piatră, între care sunt montate poarta şi portita,
iar spre grădină, printr-o portiţă acoperită cu şiţă.

Foarfeci de tuns oile

"Cheptenei "
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Prâsnel

Planul gospodliriei:
A. C8.!3 de locuit: /. privariu 2. ânda
3. casa mare 4. casa de şezut
B. Şura : 1. grajd 2. şura 3. grajd
C. "Suşop-uf"
D. Cllsoaia

Ca elevaţie, casa de locuit are două nivele: pivniţa, construită

in functie de panta terenului din sat, in partea din spate a casei, şi
spaţiile de locuit, înălţate pe un soclu din piatră zidită, la care se ac
cede prin scara din dreptul prispei.
Planimetric, casa se integrează tipului vechii locuinte
poienăreşti, formată din două încăperi, tindă mediană netăvănuită şi
prispă scurtă, "privariu", situată in dreptul tindei şi protejată de un
acoperiş propriu, construit intr-o singură apă, pe sistemul acoperişului
pe furci, ce dublează acoperişul casei.
Închis in spate cu un perete din scânduri şi mărginit lateral de
o balustradă, "pălimar", "privariul" este amenajat ca spaţiu de odihnă
in timp de vară, prin mobilarea cu un "păcel", deasupra căruia este
fixată o "poliţă" pe care se ţin "hainele de o săptămână" (îmbrăcămintea
şi textilele folosite şi spălate in decursul unei săptămâni).
În tinda casei se găseşte cuptorul de pâine care ocupă aproape
o treime din suprafaţa încăperii, marginea lui fiind folosită ca vatră
liberă de foc. Din tindă se intră în cele două încăperi: "casa de şezut" şi
"casa mare". Aşezarea celor două încăperi variază în funcţie de panta
terenului de construcţie, casa mare, care nu se încălzeşte, fiind dispusă
de regulă deasupra pivniţei.
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Şura şi "suşop-ul"

"Casa de şezut" amplasată, în cazul exponatului din muzeu,
spre uliţă, este încăperea care serveşte activităţilor cotidiene între care
şi ţesutului. Războiul de tesut expus datează din prima parte a secolului
al XX-lea, şi apa.Iţine tipologie războaielor cu pedală, cu două suluri
mobile, variantă mai recentă, scurtată, pentru a ocupa un spatiu mai
redus.

Furcă de tors cu scilunel

R/Jşchitor
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Roat11 de tors

Vârte/nifil

Suca/11

Urzoi

"Casa mare" are functia de cameră de sărbătoare şi de depozit
al zestrei gospodăriei, "zestre" aşezată într-o ordine desăvârşită pe
"poliţă", deasupra paturilor. încăperea este bogat mobilată cu tipurile
principale ale mobilelor ţărăneşti din zonă, lucrate din lemn de brad
natur. Decoraţia bogată a peretilor cu căncee, litografii şi fotografii,
este caracteristică pentru Poiana Sibiului la sfârşitul sec. al XIX-lea şi
începutul sec. al XX-lea.
Viata locuitorilor din acest sat, caracterizată prin transhumanţă
şi o activitate socială susţinută, a permis aici, introducerea în interiorul
ţărănesc, mai devreme ca în alte localităţi de munte, şi într-o măsură
mult mai mare, a unor produse mai noi, moderne Ia timpul lor, cum
sunt: soba de cahle smăltuite, cu ornamentul albastru, pe fond alb, lada
de haine, pictată, cu sertar, litografiile şi farfuriile de faianţă.

Rllzboi de tesut
25 1
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Şu.ra, cu grajdurile, formează o singură constructie, realizată,
ca şi casa, pe o funda�ie de piatră, cu tălpi de stejar, pereti din bâme
rotunde de b.rad. Acoperişul, in două ape, este invelit cu şită de b.rad.
Constructia prezintă trei încăperi: şu.ra podită, cu două accese in podul
şurii, unul extern, pentru descărcatul flinului şi depozitarea lui, şi unul
interior, pentru alimentarea mai uşoară a ieslelor şi două grajduri. în
şură se execută, in anotimpul cald, urzitul pentru război. Dintre
instalatiile folosite pentru această ope.ra�ie premergătoare �esutului, sunt
expuse aici: "cap.ra", folosită pentru sustinerea mosoarelor şi "coşul de
urzit". La cele două extremităti ale constructiei se află grajdurile, unul
având o subîmpărtire pentru porci.
"Şopul" este un adăpost multifunctional, având un perete ex
terior din bârne de b.rad şi, spre interior, o galerie de stâlpi care sus�in
grinda pe care se sprijină căpriorii acoperişului: Podul "şopului" este
folosit ca depozit de fân. Sub "şop" s-au tinut, in trecut, oile rămase in
sat; tot aici se adăposteau lemnele de foc, tăiate şi stivuite pentru iarnă,
se puneau pieile la uscat, iar in anotimpul cald se executau unele ope.ratii
in cadrul industriei casnice textile, ca: depănatul, răsucitul etc.
Căsoaia este o constructie mică, realizată in aceeaşi tehnică
cu cea a şurii, având o singură încăpere care a servit initial, ca locuintă
unei femei bătrâne care ingrijea gospodăria in timpul cât proprietarii
e.rau plecati cu oile. în această încăpere sunt expuse unelte folosite
pentru pregătirea firului de lână: foarfeca de tuns oile, pieptenii, cele
două tipuri de furci de tors folosite in sat - furca de brâu, cu coarne, şi
furca cu scăunel - fusul, cârligul şi tocălia, care serveau la răsucitul
firului.
Întreg ansamblul gospodăresc arc o unitate constructivă şi
functională annonioasă, constituind, pe linia evolutiei arhitecturii satelor
pasto.rale din România, etapa preliminară realizării complexului
monobloc al gospodăriei cu ocol întărit.
Monumentul exprimă, in complexitatea aspectelor sale: tehnic
constructivă, de organizarea spatiilor şi prin ilust.rarea instrumentală a
proceselor şi procedeelor de prelucrare a lânii, nivelul superior de
civilizatie, atins in a doua jumătate a sec. al XIX-lea de locuitorii din
Poiana Sibiului, cel mai renumit centru al transhumantei pastorale din
ta.ra noastră.
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Sectorul industriei casnice texrîl�;
e,; ---...
(Gospodărie-atelier pen tru prelucrarea lânii din
Poiana Sibiului, jud. Sibiu, gospodărie-atelier pentru
prelucrarea borangicului din Croici-Mălăsari, jud. Gmj
şi gospodărie-atelier pentru prelucrarea cânepii din
Săsăuşi, jud. Sibiu)
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GOSPODĂRIE-ATELIER PENfRU
PRELUCRAREA PĂRULUI DE CAPRĂ 
Musculeşti - Petreşti. jud. Gorj (129)
Meşteşugul prelucrării părului de capră, în scopul
confect:ionării unor produse de uz, de largă circulatie (traiste, desagi,
corturi, funii, guri de ham, preşuri etc.) s-a practicat în unele sate din
fundul Gorjului, unul din centrele cele mai reprezentative fiind Petreşti.
Casa achiziţionată şi transferată în anul 1973, din satul
Musculeşti, situat în apropiere, şi care formează nucleul gospodăriei,
păstrează, cu mici modificări neesentiale, caracteristicile vechii
arhitecturi zonale de la sfârşitul sec. XIX (anul 1881).

Rllzbci de ţesut ptlrul de caprll
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Casa are un singur nivel, fiind realizată din buşteni rotunzi de
stejar, tencuiţi în tehnica "cercuitului", cu exceptia tălpilor groase,
aşezate pe un soclu de piatră de riiu. Acoperişul, în patru ape, este
învelit cu scânduri de stejar cioplite cu barda, de 1 m lungime, lucrate
cu falt, peste care se bătea o stinghie ("pervaz").
Planul casei este cel arhaic, cu două încăperi: tinda ("casa")
cu vatră liberă şi camera de locuit ("soba"), cu sobă oarbă.
Fatada longitudinală dinspre curte, are o prispă liberă, cu stâlpi
sculptati ("tinda"), la care se ajunge pe o scară protejată de o polată
scurtă, în prelungirea acoperişului.
Atelierul de trăistar, constând, în principal, din roata pentru
tors, platforma pentru bătut părul şi pregătit caerul, ca şi războiul de
tesut vertical, cu groapa în dreptul său, este amenajat în spatele casei,
protejat de o polată, în prelungirea acoperişului.

Instalaţie de tors părul de caprtl
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GOSPODĂRIE-ATELIER
PENTRU PRELUCRAREA BORANGICULUI 
Croici-Mătăsari. jud. Gorj (130)
Construită în anul l888, casa din Croici-Mătăsari,juderul Gorj
(transferată în muzeu în anul l978) constituie un valoros monument de
arlritectură populară gorjană, provenit dintr-un centru rural specializat
în cultura viennilor de mătase şi prelucrarea firului de mătase naturală
(borangic).
Monumentul ilustrează (co mparativ c u casa-atelier de
prelucrare a părului de capră, din Musculeşti, jud. Gorj) evolutia stilului
arlritectonic şi a tehnicii de constructie a locuintei gorjene, de la casa
cu un nivel, la cea cu două nivele, care încorporează, la parter, cămara,
având functia de depozit de produse agricole şi pomicole, constructie
independentă, în cazul gospodăriei din Musculeşti.
Ca o particularitate specifică Gorjului, evidentiem realizarea
întregii constructii pe cele două nivele, exclusiv din lemn de stejar, pe
o temelie de piatră, cu învelitoarea acoperişului în patru ape, lucrată
tot din

şită de

stejar, cu o lungime între 0,80 şi 1,20 m.
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Parterul construcţiei, monocelular, serveşte drept cămară, fiind
în fată cu o prispă deschisă, cu intrarea directă din curte şi stâlpi de
susţinere a etajului. Orientată spre poarta gospodăriei, scara de acces
la etaj este lucrată din blăni masive de stejar, fiind alipită peretelui
cămării.
Locuinta, situată la etaj, păstrează planul tradiţional cu două
încăperi, prima servind ca bucătărie ("căminete") şi fiind mobilată cu
o vatră liberă cu un coş de tiraj ("corlată"), iarcea secundă, fiind cameră
de locuit ("hodaie"), încălzită cu o sobă oarbă.
O prispă cu stâlpi sculptaţi decorează faţada principală
(orientată spre curte) a casei, fiind întreruptă, exact la mijlocul
construcţiei, de balconul care depăşeşte linia prispei, având propriul
său acoperiş, susţinut pe cei 4 stâlpi decoraţi mai simplu. Prispa continuă
pe latura din spate a casei sub forma unui coridor deschis, care conduce
la "latrină". Ca mobilier, prispa este prevăzută cu un pat, folosit pe
timpul verii, când spaţiile interioare {în special, "hodaia") sunt afectate
creşterii viermilor de mătase.
Ocupaţia creşterii viermilor de mătase are un caracter sezonier,
fiind completată de industria casnică textilă a prelucrării firului de

borangic, ambele desfăşuriindu-se în incinta locuinţei.

În sezonul aprilie-iunie, în "hodaie" sunt amenajate, pentru

hrănirea viermilor de mătase, paturile suprapuse, din blane. Operaţiunea

"trasului" f.irului de borangic, de pe gogoaşă, se face în "căminete", în
apropierea vetrei, folosindu-se apa încălzită pe vatră şi roata de tras
firul de borangic, în cele două variante ale sale.

Torsul (pe o furcă

specială), UIZitul, depănatul $1. ţesutul (la un război obişnuit, prevăzut,

însă, cu o spată foarte deasă) se desfăşoară în hodaie, după evacuarea
mobilierului utilizat la creşterea viermilor.

Furc/1 de tors mata.st=

Detaliu poarta
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Poarta de intrare in gospoddrie

Firul de borangic obţinut (ca şi pânza tesută în casă) a fost
deopotrivă folosit Ia realizarea pieselor de port, a "cârpelor" pentru
decorarea locuintei, sau comercializat în alte centre sau zone, ceea ce
a conferit acestor câtorva sate, caracterul de centre specializate în
practicarea meşteşugului textil al producerii borangicului, fapt atestat
şi prin toponimul Mătăsari, al comunei învecinate localitătii de
provenientă a monumentului.

Maşinii orizontala de tras borangic

Roattl de dep/Jnat ("ceacâr")
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GOSPODĂRIE - ATELIER PENTRU
PRELUCRAREA CÂNEPII ŞI DE FUNĂRIT 
Săsăuşi. jud. Sibiu (143)
Caracteristică arhitecturii zonelor Ţării Oltului şi V ăii
Hârtibaciului, la interferenţa cărora se găseşte situat satul Săsăuşi (corn.
Chirpăr, jud. Sibiu), gospodăria transferată în anul 1 973, permite
ilustrarea, prin întreg inventarul aferent, a procedeelor şi tehnicilor de
cultivare a cânepii şi prelucrarea acesteia în cadrul industriei casnice
textile şi a atelierului de împletit funii (străvechi meşteşug al satelor
noastre, părăsit în ultimele decenii).
Structural, complexul meşteşugăresc este format din casa cu
pivniţă, şura cu grajd şi atelier de funar, "suşopul" cu atelierul de măsar,
cotetul pentru porci şi fântâna.
Casa, datând din a doua jumătate a sec. XIX, are două nivele:
cel superior, destinat locuirii şi amenajării temporare a atelierului de
ţesut, iar cel inferior, compartimentat în două încăperi, servind drept
pivniţă.
Planul locuinţei este cel tradiţional, cu două încăperi: casa de
locuit, cu cuptorul de cahle, şi tinda, cu cuptorul de pâine.
Accesul în locuinţă se face pe o scară zidită din piatră care dă
pe o prispă deschisă, aflată deasupra intrării în pivniţă.
Constructiv, casa îmbină două tehnici străvechi: substrucţia
(pivnita) este lucrată din zidărie de piatră, cu liant din argilă, iar locuinta
propriu-zisă, dintr-un schelet de bârne masive de stejar, cu o împletitură
de nuiele.
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"Ciiroaie " - dispozitiv pentru
intinsfuniile de cânepA

"Scâlpi" de răsucit firele

Acoperişul casei este în patru ape, cu învelitoare din snopi de
paie, cea dinspre fatadă, mai scurtă, fiind continuată cu o "gardină" din
nuiele împletite, sub care se găseşte streaşina din snopi de paie.
Dintre spatiile constructive care adăpostesc cele două ateliere
meşteşugăreşti (de funar şi măsar), suşopul şurii şi cel adosat casei
sunt realizate în sistemul constructiilor deschise, fără învelitoare
exterioară, pe principiul furcilor de stejar, cu contrafise fixate în cuie
de lemn şi acoperite cu învelitoare de snopi de paie.
Celelalte trei compartimente ale şurii: grajdul, aria pentru
îmblătit şi "ferdela" pentru depozitat paiele, au peretii construiti din
piatră, în tehnica pivnitei.

RoatiJ de torspentru "afe"
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PIUĂ CU BATERE VERTICALĂ ŞI VÂLTOARE 
Rod, jud. Sibiu (132)
Adusă din satul Rod, comuna Tilişca - judetul Sibiu, piua a
fost reconstruită în cadrul muzeului, în 1964-1965.
Construcţia propriu-zisă, "căsoaia" pivei, este formată dintr
un schelet de stâlpi de lemn, căptuşiti cu maigini de brad. Iniţial, această
construcţie a adăpostit şi încăperea pentru piuar. În anul 1 950 s-a adăugat
"casa piuarului", o încăpere construită din bâme de brad. Construcţia

Aspect din interiorul pivei
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1

j

Cârlige de scos straie/e din vâltoare

Ciocan

este aşezată pe o fundaţie din lespezi de piatră, iar acoperişul este
construit în două ape şi învelit cu şită de brad.
Instalaţia, folosită pentru îngroşarea tesăturilor de lână, este
formată din piua propriu-zisă şi vâltoare.
Piua face parte din tipul celor cu batere verticală; ea este
compusă din două perechi de maie care se pun în mişcare printr-o roată
hidraulică cu cupe, prin intermediul unui "fus", prevăzut cu "ridicători".

în

ea se îngroaşă, prin baterea sub acţiunea apei, ţesătura de lână, în

scopul obţinerii pănurii.
Vâltoarea, aşezată în afara constructiei, este un recipient din
scânduri, de formă tronconică, în care ţesăturile mari sunt spălate şi
îngroşate cu ajutorul fonei jetului de apă.
Sistemul de alimentaţie cu apă este compus din "podeală", o
poiţiune de canal căptuşită cu scândură, din care se desprind cele două
scocuri de alimentare

a

roti i şi a vâltorii

Plan:
A. Casa pivei : a. piua b. roata hidrau/ic/1 c. vâltoarea d scocu.ri
B. C/isufa veche a piuarului
C. C/lsufa nou/1 a piuarului
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MOARĂ CU "DUBE" (PIUĂ HIDRAULICĂ) 
Fânaţe, jud. Bihor (133)
Complexul de industrie ţărănească format din moară şi o piuă
de haine {"dube"), transferat în muzeu în anul 1966, din satul Fânate 
jud. Bihor, datează din anul

1877.

Cele două instalaţii, acţionate fiecare de o roată hidraulică cu
"cupe" şi aducţiune superioară, sunt adăpostite în aceeaşi constructie,
fiecare ocupând o jumătate din spaţiul interior.
Instalaţia "dubelor" este o variantă inedită în seria pivelor de
haine, a tipului cu mişcare pendulatorie. Prin scurtarea cozilor maielor
şi fixarea l o r într-un "ju g " , independent de construcţia morii,
dimensiunile şi, implicit, greutatea acestora s-au redus foarte mult,
comparativ cu varianta cea mai frecvent întâlnită în sudul tării, a
aceluiaşi tip, având însă "maiele" atârnate de "jugul" sprijinit direct pe
grinda superioară a construcţiei.

Instalaţia morii, comună tuturor

morilor cu roată hidraulică verticală, are
angrenajul format din "roata cu măsele"
şi "crângul" care demultiplică mişcarea
transmisă de axul motor al rotii hidraulice.
Mecanismul de măcinat, format,
în principal, din două pietre circulare, este
aşezat pe "podul morii", unde se ajunge
pe o scară. Acesta este susţinut în fată de

Masur/1 pentru luat uium

d o i stâlpi gro şi, îngropaţi în pământ
("urşi"), legaţi în partea de sus de o grindă
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Fruntarul morii

transversală groasă (" fruntar"), care are în mijloc un orificiu de evacuare
a făinii .
Pe acest "fruntar" a fost realizată inscripţia: "Păzaşce D-ne
lăcaşu acesta de toată răutatea", alături de o frumoasă decoraţie crestată
în lemn, cu motivul solar şi anul construcţiei,

1877.

Monumentul are trei pereţi construiţi din piatră de :râu cu mortar
de var, iar unul, din " blăni" cioplite din stejar, încheiate în "şoşi".
Pe zidul din piatră, mai scund la faţada principală, se găseşte
un fronton trapezoidal, din nuiele împletite, prevăzut cu patru ochiuri
dreptunghiulare.
Acoperişul în patru ape este prevăzut cu o învelitoare din şiţă
de brad, ultimul rînd, spre faţadă, fiind ascuţit la vârf, ceea ce dă o notă
decorativă monumentului.

Planul morii:
A. Instala!)a de milcinat B. Instalafia dubelor (pivei de haine)
C. Cuptorul pentru inciJ/zit apa D. Instala!)a hidraulicil
a. iezure b. jgheab c. roa/il cu cupe
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PIUĂ HIDRAULICĂ
CU BATERE ORIZONTALĂ ŞI VÂLTOARE
Prigo� jud.Caraş-Severin (134)
Instalaţia mixtă pentru îngroşat ţesăturile din lână, destinate
uzului gospodăresc ("straie") şi îmbrăcăminţii ("pănură"), formată din
piua cu maie cu bătaie pendulatorie ("văială") şi vâltoare ("buşniţă"), a
fost transferată în muzeu în anul 1 966, de pe apa Prigorului, comuna
Prigor, judeţul Caraş Severin.
lnstalaţia mecanică constă din cele două maie de mari
dimensiuni şi de formă trapezoidală, ale căror cozi sunt fixate în partea
de sus într-un jug, sprijinit pe grinda superioară a construcţiei şi albia
masivă, aşezată în poziţie înclinată, în care sunt introduse ţesăturile.
Instalaţia hidraulică este formată din roata cu "aripi", cu
admisie inferioară, care acţionează arborele motor cu carne, apa fiind
dirijată spre roată şi vâltoare, prin două jgheaburi monoxile ("vătaie"),
cu un profil tronconic şi avînd o mare înclinaţie.
Construcţia care adăposteşte instalaţia pivei (vâltoarea este
situată sub construcţie, la ea lucrându-se printr-o trapă deschisă în podea)
păstrează caracteristici arhitectonice arhaice: tehnica cununilor
orizontale de bârne rotunde, încheiate la capete în cheutoare rotundă,
suspendată parţial pe un soclu de zidărie uscată, din lespezi de piatră
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şi, într-un capăt, pe o " furcă" (trunchi de copac ingropat în sol); aceasta
pentru amortizarea şocurilor provocate de bătaia maielor în albie.
Acoperişul, cu o pantă mare, în patru ape, cu învelitoare din dranită de
stejar, este prevăzut la două capete cu "răsuflători" !'entru evacuarea
fumului.
Încălzirea apei, necesară procesului de lucru la piuă, se făcea
într-un ceaun mare, atârnat de o cujbă deasupra unei vetre din lespezi
de piatră, aflată în coltul drept al încăperii. Cujba servea h pilotarea
ceaunului spre vătăul care aducea apa din jgheabul de afară, în 'văială".
Lângă "văială" se găseşte lavita de "păsălit" (pentru îr.t.ins şi
măsurat valurile de pănură) şi puntea "îngrădită", fi:ecventă în z m
: ă,
folosind pentm trecerea oilor peste apele repezi ale Nerei şi Prigorull'i.

Secţiune prin instalaţie

Cujb/1 cu c/1ldarea pentru inc:!lzit apa

265

https://biblioteca-digitala.ro

DÂRSTĂ CU UN VAL ŞI CU V ÂLTOARE 
Moeciu de Sus, jud. Braşov (138)
Achizi\ionată din satul Moeciu de Sus, judeţul Braşov, unitatea
a fost reconstruită în muzeu în anul 1966.
Este o instalalie ţărănească pentru îngroşatul ţesăturilor mari
de lână, la care se efectuează şi scosul latelor din straie.
Instala\ia este formată din "val", un cilindru format din doi
colaci exteriori, legali între ei prin laţi; în interior, "valul" prezintă
cuie de lemn care agaţă şi ridică, în timpul rotatiei, ţesătura. Valul este
pus în mişcare de roata hidraulică exterioară, prin intermediul unui
"fus" şi seiVeşte atât la îngoşatul tesăturilor aflate în interiorul său, cât
şi la trasul laţelor, operaţie care se face cu ajutorul unei grape din
mărăcini, fixată sub val.
Un accesoriu important al dârstei îl constituie vâltoarea,
folosită pentru îngroşatul şi spălatul ţesăturilor, cât şi pentru alegerea
părului tras, în prealabil, de grapa cu mărăcini.

MastJ

Scaun
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Piu/J de sare

Complex de industrii populare
("Dârstele" din Rucăr, jud. Aigeş)
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Riizboi pentru

"intinsul"Jo:lfelor

Construită în 1925 pe apa Moeciului de Sus, unde iniţial se
aflau două asemenea instalaţii, dârsta se compune din trei încăperi,
tinda, "căldura" şi casa. Tinda se folosea ca depozit pentru ţesăturile
nelucratc, cât şi ca loc de alimentare cu lemne a cuptorului.
Pe peretele tindei se află războiul pentru întinsul toalelor care,
după îngroşare, au căpătat o formă neregulată.
În stânga, se intră în aşa-zisa "căldură", încăperea în care este
montat "valul" şi care a primit această denumire datorită temperaturii
ridicate, emanate de cuptor, în timpul procesului de prelucrare a tesăturii.
Casa dârstei se află în dreapta tindei şi servea atât de locuinţă
dârstarului cât şi ca loc pentru păstrarea tcsăturiloi lucrate.

"CMdura "
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DÂRSTĂ CU DOUĂ VALURI ŞI CU DOUĂ VÂLTORI 
Nistoreşti, jud. Vrancea

(139)

Achizitionată din satul Româneşti, comuna Nistoreşti, judeţul
Vrancea, dârsta a fost reconstruită în muzeu în anul

1970.

Spre deosebire de dârsta din Moeciu, la această instalatie cele

2 faze de luc1u - îngroşatul ţesăturii şi trasul latelor - se efectuează cu
două mecanisme distincte, aşezate la două nivele ale constructiei.
În încăperea principală se află valul de îngroşat, un cilindru
format din colaci legati cu stinghii orizontale pe care sunt împletite
nuiele; acest val este pus în mişcare de forţa apei, prin intermediul
unei roti hidraulice cu cupe şi a unui ax orizontal.
Valul de "păruit", aşezat în podul constructiei, este construit
la fel ca şi cel de îngroşat, având un diametru mai mic şi fără împletitură.
Se actionează manual cu două manivele. Sub val este aşezată leasa cu
cuie, ce efectuează "păruiala".
l nstalatia

este

adăpostită

în tr-o

mică

c o n s trucţie

dreptunghiulară, cu o singură încăpere şi pod, care, cu o uşă spre drumul,
aflat în pantă, şi o mică balustradă spre apă, este folosit ca o a doua
încăpere.
Zidăria exterioară şi interioară, ca şi podul, sunt lipite cu lut.
Acoperişul, în două ape, este învelit cu şindrilă de brad şi
formează într-o parte o consolă, ceea ce dă un aspect pitoresc
construcţiei.

În

apropierea dârstei se află două vâltori ce completează

in staiaţia.
Prin valul acoperit cu nuiele şi acţionarea manuală a valului
de tras, această instalaţie vădeşte, faţă de dârsta din Moeciu, o etapă
arllaică şi un nivel tehnic rudimentar. Este de remarcat aici, de asemenea,
aductiunea mijlocie la roata hidraulică.
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Va/uJ � în
gro

şat şi Va/u
f � tras

/.

lnSf<llaJia
ludraufi
roat;J cu
ctJ a dâr
cupe 2.
stet:·
iiheab
� aducJi
une 3.
viftoare
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PIUĂ CU BATERE ORIZONTALĂ,
V ÂLTOARE ŞI ADMISE PRfN "B UTONI " 
Sichevita, jud. Cai""aŞ-Severin (136)
Piua cu "butoni", întâlnită pe teritoriul României, exclusiv în
sud-estul B anatulu i , zonă cu o reţea hidrografică d eficitară,
completează, prin sistemul de admisie propriu , folosit în scopul
ameliorării admisiei, tipologia instalaţiilor de industrie textilă, din tara
noastră.
Transferată şi reconstruită în anul 1968, din Sichevita de pe
apa Carnenitei, piua cu vâltoarc, "văiala" cu "buşniţă", prezintă un sistem
specific de admisie, constând din "butoni", un trunchi de copac (tei,
fag) scorburos, având un canal median confecţionat prin ardere
înăbuşită; acesta conduce fiTUl de apă din canalul artificial, "erugă",
prin care a fost adusă din rii u până deasupra amplasan1entului instalaţiei,
]a roata hidraulică. El are o înclinaţie de până la 602, în scopul accelărării
vitezei de cădere a apei.
În capătul infe1ior, butonul se înfundă cu un dop de plută,
scobit conic în interior şi cu un orificiu de diametru variabil, "găleţea",
care ajută ]a mărirea presiunii apei în butoni şi, implicit, la creşterea
vitezei cu care aceasta este proiectată spre roată. Pentru o eficienţă
deplină, instalaţia hidraulică este completată de roata verticală, pe colacii
căreia, în exterior, sunt fixati, în locul aripilor plate, cupc scobite, în
care apa tâşneşte cu putere, învârtind roata.
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Instalaţia hidraulic:J a •·:lielii cu "butoni":
a. butonul b. gilleţeaua c. colacul roţii d. cupele
Instalatia mecanică interioară este construită identic c;u cea
din Prigor, pc principiul pcndulării "maielor" şi cu albie înclinată, viteza
mică de lovire fiind compensată prin greutatea mare a "maielor".
Arllitectonic, monumentul se compune din clădirea pivei şi o
"sobă", o constructie alăturată, adăugată primei în anul 1926, în scopul
de a găzdui piuarul pe timpul cât lucrează la piuă.
Tehnica de edificare a
celor două constructii este spe
cifică zonei, pentru sfârşitul
secolului al XVIII-lea: cununi
orizontale de bârne rotunde de
stejar, încheiate la capete în
"căţei", sprij inite pe un soclu
din piatră de râu. Interiorul
casei "văiegarului" este lutuit şi
văruit. Acoperişul este în două
ape, cu învelitoare din dranită
de stejar, având la capete două
timpane triunghiulare, tot din
bucăţi de dranită, prinse pe lati.

Roata cu cupe a pivei
27 1
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COMPLEX DE INDUSTRII TEXTILE 
Rucăr, jud. AJgeş (l40)
Transferat în muzeu în anul 1990, din comuna argeşcană Rucăr,
aflată la capătul culoarului intracarpatic Bran - Rucăr şi renumită pentru
potentialul său economic, preponderent pastoral şi comercial,
monumentul, ce reprezintă în muzeul sibian (alături de complexele
similare din Polovragi - G01j şi Gura Râului - Sibiu) chintesenta geniului
tehnic al ţăranului român, este un complex de industrii textile.
Jstonceşte, "dârstele" din Rucăr (prin extensie, de la activitatea
de dârstărit, constând din îngroşarea ţesăturilor mari de lână, la "coşurile
de îngroşat" şi flauşarea lor, la "coşurile de păruit", întreg complexul a
primit, conventional, numele de "dârste", deşi el include - alături de
cele două coşuri - fiecare acţionat de o mare roată hidraulică in trepte
şi cu aducţiune medie - pivele, pentru piuat stofele şi straiele, şi vâltorile
pentru spălat, inainte şi după prelucrare, toate tipurile de ţesături)
ilustrează penetrarea, prin aculturaţie, dinspre Transilvania spre
Muntenia, a tehnologiilor industrial-medievale de prelucrare a
tesăturilor din lână.
Constmctiv, monumentul reprezintă cea mai voluminoasă
construcţie din muzeu (prin zidirea sa masivă din bolovani de râu) şi
totodată, cea mai laborioasă tehnică de realizare a invelitorii
acoperişului în patru ape, cu şiţă măruntă şi subţire, aşezată în trei
rânduri.
În elevaţie, monumentul prezintă două nivele; la nivelul infe
rior avem clădirea masivă de piatră, iar la etaj, avem "conacul" din
grinzi de lemn şi cu pinioanele din scânduri, Iespectiv acoperişul în
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Coş de pAruit

Coş de Jngroşat

două ape, servind ca adăpost meşterului dârstar, angajat aici ca salariat
a1 proprietarului dârstelor. Accesul la etaj se face pe o scară abruptă,
adosată clădirii, şi care dă într-o prispă mică, deschisă, destul de cochetă.
Planimetric, construcţia din piatră prezintă spaţiul "dârstelor"
propriu-zise, format dintr-o încăpere de acces (tinda), din care se
pătrunde în cele două încăperi, unde sunt instalate "coşurile" şi încăperea
pivelor, cu intrare aparte.
Tehnic, co mplexul impu ne prin monume ntalitatea şi
complexitatea dotărilor hidrotehnice: în canalul hidraulic sunt vizibile
cele trei roţi hidraulice (de 2,25 m, 2,90 m şi 3,45 m diametru), toate
realizate în trepte şi cu aducţiune medie, fiecare cu propriul sistem de
admisic, iar la capătul din aval, vâltoarea.

Vâltoare

PivtJ
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COMPLEX DE INDUSTRII POPULARE 
Polovragi, jud.Gorj (140 A)
Complexul de Ia Polovragi, situat odinioară pe apa Oltetului,
în afara vetrei satului, a fost adus şi reconstruit în muzeu în anul 1970.
Realizat ca un ansamblu fu nctional unitar, prin racordarea tuturor
instalatiilor hidraulice la acelaşi sistem hidrotehnic, complexul este
alcătuit din: joagăr pentru tăiat buşteni, circular pentru fasonat
cheresteaua, un polizor pentru ascutit pânzele joagărului, o moară cu
două instalatii de măcinat şi două pive pentru îngroşat ţesăturile din
lână.
Joagărul, circularul şi polizorul sunt adăpostite în aceeaşi
constructie din lemn, respectiv un şopru din bâme fasonate, prevăzut
cu un acoperiş în două ape, cu învelitoare din şiţă.
În peretele din scândură sunt deschise nişte "ochiuri" prin care
se actionează, cu ajutorul unor pârghii, stavilele de la jgheaburi, pentru
pornirea şi oprirea rotilor hidraulice ale celor două instalatii.
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În dreapta şopronului se găseşte constructia din cărămidă care
serveşte ca adăpost pentru meşteri, în timpul exploatării instalaţiilor, şi
ca depozit pentru uneltele şi accesoriile de lucru, la întregul complex.
Acoperişul acestuia este în trei ape, cu învelitoare din şită care, prelungit
peste acoperişul şopronului, nu face corp comun cu acesta.
Instalatia de tăiere (respectiv pânzele joagărului, prinse în jugul
mobil) şi cea de fixare a buşteanului (carul mobil) sunt situate în centrul
şopronului, iar instalatia motrică de actionare, respectiv roata hidraulică
cu admisie inferioară şi axul motor care acţionează printr-o bielă carul
mobil, sunt situate la nivelul inferior al complexului, sub şopron.
Masa circularului cu roata dinţată sunt fixate pe peretele din
scânduri al şoprului, iar instalaţia de actionare şi transmisie, respectiv
roata hidraulică şi cele două roţi intermediare, care multiplică mişcarea
de rotatie printr-o curea de transmisie, sunt situate, de asemeni, sub
şopron.
Polizorul este acţionat printr-o curea de transmisie, tot de roata
hidraulică a circularului.
Cele două pive cu câte şase ciocane, actionate fiecare separat

Joagt1ru/ şi moara cu doul1 ciuturi
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de roţi hidraulice proprii, au fiecare o construcţie separată, putând
funcţiona concomitent sau alternativ, după solicitări.
Moara cu cele două "ciuturi" (roţi orizontale cu cupe) este
suspendată pe "furci", după sistemul tradiţional propriu acestui gen de
instalaţie, perpendicular pe cursul apei, al cărui jgheab se bifurcă şi se
strâmtează spre cele două roţi, primind o inclinatie mai mare pentru a
se obtine în acest fel o accelerare a vitezei apei.
Ceea ce conferă acestor cinci instalaţii o unitate organică, sub
aspect funcţional, este sistemul de aducţiune şi admisie al apei, constând
din două jgheaburi suprapuse pe care este dirijată apa, condusă printr
un sistem ingenios de stavile.
De asemenea unitatea derivă din stilul specific arhitecturii
populare româneşti şi al gândirii tehnice, cristalizate de-a lungul
veacurilor.
Instalat în finalul circuitului expoziţional, complexul reprezintă
epilogul unei miraculoase călătorii în timp, prin universul istoriei
civilizaţiei tehnice populare din România.

P,-

P,
M-

,__./)CJ··

L.._<'

Sistemul de aducJiune şi acţionare hidraulic/1 a complexului:
P1. piul1 P2. piul1 M moar/1 ljoaglir C. circular
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EDIFICII DE UTILITATE
PUBLIC - SOCIALĂ
Prin acumulările patrimoniale şi expozitionale anterioare
anului 1990, muzeul primise - in ansamblul său - conturul şi aspectul
unui sat-sinteză al tuturor satelor din România, un "sat" al tuturor
timpurilor, ilustrând prin calitatea exponatelor sale o evolutie
multiseculară pe cele două coordonate ale sistemului culturnl-istoric:
conservarea tradiţiilor şi trădarea tradiţiilor ("a tiăda", are ca etimon
latin pe "trado,- ere" cu intelesul "a transmite", "a inmâna", pe lângă
sensul "a trăda"), in sensul evoluţiei eucronice cu valorile cultural
universale şi primordial europene.
La o privire mai atentă, însă, a acestui "sat-sinteză", realizat
la sfârşitul anului 1989, constatăm că îi lipsea ceva esenţial: martorii
obiectuali ai unei vie�i sociale comunitare publice, constând din
monumente ce inst.ituţionează func{iile pubhce ale comunităţii săteşti,
atât cele din sfera econoiiUCă (prin excelenţă, cea comerr:ială, căci
sectorul tehmc este bine reprezentat prin numeroasele instalatii de
industrie ţărănească, circumscrise, in fapt, tot monumentclorde utilitate
publică), cât şi din sfera viepi spin"tuale şi cultural-ludicc.
Noua categorie de monumente comunică - in marea lor
majoritate - prin caracteristicile arhitectonice (plan, elevaţie, structură,
stil, functionalitate), descendenta lor din casa ţărănească (chiar şi
biserica din lemn), dar, in acelaşi timp, pun in evidenţă asimilarea unor
influente străine de mediul rural (provenite, deci, din mediul aulic
românesc) sau străine de "ţară", prin adoptarea unor modele impuse de
exerciţiul administrării temporare a ţărilor române de către imperii
străine (cazul "pavilionului de joc", difuzat din mediul austriac).
Aşa a apărut ideea unui nou sector tematic al muzeului, care
să reunească cele mai multe dintre aceste monumente de utilitate pu
blică.
La nivelul vieţii cconomico-comcrciale avem, mai întâi,
cârr:iuma (cu casa cârciumarului incorporată in ansamblul cu funcţie
mixtă, conceput şi realizat in spiritul arhitecturii tradiţionale locale),
hanul din pasurile intracarpatice, impus de intensitatea transporturilor
de mărfuri dintre Transilvania şi Moldova sau Ţara Românească, încă
din evul mediu şi reflectând, prin stilul arhitectonic, sinteza armonioasă
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realizată de constructor, nu numai între functiile de local public şi
locuinţă a hangiului, de loc de odihnă şi loc de servirea mesei, ci şi
între stilurile arhitectonice adoptate din ambele provincii, unite şi
nicidecum despărţite de trecătoarea montană în care a apărut noua
institutie publică, şi prăvălia {"bolda", în Transilvania) şi ea evoluind
de la un spatiu amenajat în locuinta săteanului sau târgoveţului, spre o
incintă distinctă, cu functii bine delimitate (spatiu-depozit, spatiu
comercial şi spatiu de primire-foişorul), ataşată, prin cele mai ingenioase
şi organic-integrate solutii, locuinţei prăvăliaşului, care respectă stilul
casei locale traditionale, ea însăşi adaptată functiilor complexe, recent
asimilate.
Viaţa ludică este, la rândul său, reprezentată prin monumentele
adaptate nevoilor mereu sporite, în pas cu moda vremii şi copiind
modele urbane, cum sunt: "pa vilionul de joc" (introdus initial, în
Transilvania, de administraţia austriacă şi apoi generalizat, prin
substituirea sa, în locul "şopronului" sau "şurii de joc"), popicăiia (destul
de frecventă şi ea, de la sfârşitul sec. al XIX-lea, în satele României) şi
scrânciobul, instalaţie "de joacă", preferată de copiii satelor.
Viaţa spirituală este reprezentată în acest sector, prin
monumente consacrând institutii ce cultivă spin"tul: prin învăţătură,
deci prin instnJcţie $i educaţie - şcoala sau prin credinţă - bisen"ca.
În cazul şcolii, sunt prevăzute ambele forme de materializare
a funcţiei invăţământului la sate: "casă-şcoală " (aparţinând de regulă,
prin traditie, preotului satului, devenit şi intâiul dascăl) şi şcoala propriu
zisă, având functia şi parametrii construcţiei, prestabiliti.
În cazul bisencir; sunt prevăzute a fi reprezentate ambele rituri
religioase autohtone: ritul ortodox şi greco-catolic, însăşi locul de
aşezare al celor două biserici, în cadrul muzeului, fiind stabilit in functie
de vccinătătile imediate, cât mai armonios.
Un loc cu totul aparte il ocupă, in viata satului, casa vrăjitoarei
(sau a "meşteroaiei" - cum i se spune în Maramureş). La limita intre
"loc privat" şi "loc public", trădând reminiscente puternice de
mentalitate, păstrate din epoca precreştină, aceasta este de regulă, până
astăzi, una dintre locuintele cele mai "retrase" (uneori izolate chiar,
geografic) şi mai arhaice, proprietara/ul nefiind, prin educaţia şi
psihologia sa, compatibili cu noul, modemul.
Cu aceste utilităti, muzeul s-a "rostuit" definitiv, oferind, in
toate compartimentele sale, posibilitatea unei ample documentări
tematice, in cele mai diverse domenii ale civilizatiei şi culturii satului
traditional românesc, iar pe ansamblu, sugerând imaginea supravieţuirii
miraculoase a unui sat de odinioară, o versiune originală, specific
românească, a satului european.
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POARTĂ MONUMENfALĂ 
Sat Şugatag, jud. Maramureş (73A)
Poarta provine dintr-o zonă cu tradiţii în prelucrarea artistică
a lemnului, şi datează din anul 1978, fiin d construită de un meşter din
Berbeşti Uudeţul Maramureş). Este un tip deosebit de poartă, alcătuită
din cinci stâlpi, din care trei în spate şi doi în faţă, pe un plan
dreptunghiular, între ultimii doi fiind confectionate două bănci,
perpendiculare pe poartă.
"Hăizaşul" (acoperişul) este din şiţă de stejar şi e sustinut de
două grinzi masive, bogat ornamentate, în care sunt încastrate penele
celor cinci stâlpi, consolidate cu cuie de lemn.
Întreaga suprnfaţă a stâlpilor şi a tăbliilor porţii este împodobită
cu motive sculptate, traditionale, specifice porţilor maramureşene şi
româneşti, în general - geometrice şi vegetalc: rozcta, spirnla, pomul
vieţii şi crucea.
Această variantă constructivă, de
poartă cu cinc i stâlpi, prin mărimea şi
ornamentatia bogată, semnifică, în muzeu,
păstrarea traditiilor de prelucrnre artistică a
lemnului, asemenea porţi fiind nelipsite în
satele marnmureşene.

Detaliu ornament:ll
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CASĂ CU "VRANIŢĂ" 
Bârsana, jud. Maramureş (73B)
Maramureşul istoric a dezvoltat în timp una din cele mai
spectaculoase şi mai originale arhitecturi în lemn din ţaia noastră; laică
sau religioasă, ea se distinge prin ingeniozitatea tehnicilor construc
tive, proporţia şi echilibrul volumelor, bogata şi rafinata decoraţie a
elementelor componente. Pe Valea Izei, "coloana vertebrală" a zonei,
în arhitectura ţărănească, atât din punct de vedere tipa-morfologic cât
şi sub aspect decorativ, excelează casa şi poarta - adevărate embleme
pentru starea social-economică a stăpânilor.
Deşi construită relativ recent, în perioada interbelică, casa
transferată în muzeu, în anul 1994, şi reconstruită în anul următor,
relevă prin planimetrie, elemente constructive, tehnici şi materiale
folosite, unul din cele mai arhaice tipuri de locuinţă. Cu plan bica
meral - odaie de locuit şi tindă neincălzită - casa are dezvoltată la
fatadă, longitudinal, o prispă - "şatra", care îmbină atât funcţia practică
de protejare a construcţiei, cât şi cea estetic-decorativă. Constructiv,
casa este aşezată pe un mic soclu de piatră de "râu", cu pereţi din bâme
cioplite de stejar, aşezate în cununi orizontale, încheiate la capete in
"cheutoare dreaptă". "Şatra" este legată de restul construcţiei prin tălpi,
la bază, şi prin grinzile tavanului; la partea superioară se compune
dintr-o succesiune de stâlpi verticali şi arcade tăiate în cunună de
legătură, toate bogat ornamentale prin sculptarea de elemente
geometrice. Întreaga construcţie este protejată de un acoperiş inalt, în
patru ape, invelit cu draniţă de brad.
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"Vranifa" - poarta de intrare in gospod/Jrie

[nteriorul camerei de locuit reuneşte toate elementele tipice
casei maramureşene: cuptorul cu plita - "spori", patu1 şi "ruda" bogat
împodobită cu textile, laviţele şi masa, icoane şi "taigere" pe pereţi.
Proporţiile casei, succesiunea stâlpilor şi arcadelor sculptate,
bogăţia şi eleganţa interiorului fac dovada peremptorie că frumosul a
fost apanajul şi celui mai modest maramureşan.
"Vraniţa" este tipul arhaic al porţilor maramureşenilor, în a
cărei simplitate regăsim atât ingeniozitatea practică cât şi simţul'estetic
al meşterului popular. Realizate din cinci traverse orizontale, prinse în
trei stâlpi sculptaţi, poarta pivotează în jurul unui stâlp fix, fiin d
menţinută, în plan orizontal, de o contafisă dispusă în diagonală.

28 1

https://biblioteca-digitala.ro

HAN TRADIŢIONAL
Tulgheş, jud. Harghita (73)

Provenit din localitatea Tulgheş, situată pe valea râului
B istricioara (pe şoseaua Toplita-Poiana Teiului, la 18 km de renumita
statiune cu ape minerale, B orsec), hanul, transferat în muzeu în anul
1991, reprezintă una din constructiile specifice pasurilor intracarpatice
care mediau comunica�iile (realizate secole la rând prin cărăuşie) între
Transilvania şi Ţările Române, în cazul de fa�ă, Moldova.
Hanul a fost construit în anul 1922, luând locul -neîndoielnic
unui han mai vechi şi mai modest, de către un negustor grec (Gorok),
la o răscruce de drumuri, în chiar mijlocul comunei.
În anul 1 925 este cumpărat de "prăvăliaşul"
german Friederich Jahrmann, care-I adaptează ca
"hotel şi restaurant", functionând astfel până în 1958.
El făcea parte dintr-o gospodărie complexă
care mai cuprindea o şulii şi un grajd, o bucătăne de
vară, un gheţar şi o fântână C onstrucţia hanului
reprezintă o sinteză între arhitectura rurală
tradiţională şi cea de influen� orăşenească.
Fundaţia, pivnita şi soclul sunt din zid de
carămidă, pereţll; din lemn, construiti din "stâlpi" şi
"curmezişuri", între care sunt prinse scânduri, iar
acoperişul, în două ape, cu învelitoarea din şită de
brad, are timpane laterale, adăpostind un pod de mari
"S,1geata " din v:îrful dimensiuni. Planul întregului ansamblu arllitectonic
turnului
are formă de L; la întâlnirea celor două corpuri de
.
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clădire, in unghi, şi uşor avansat fată de restul construcţiei, aflându-se
turnul, de 10 m înălţime, care "leagă" construcţia, conferindu-i
monumentalitate şi un aspect aparte.
Corpul principal era format, iniţial, dintr-o sala de han (res
taurant), o bucătărie, o cameră pentru innoptarea călătorilor.
Corpul secund, reprezentând locuinţa hangiului, cuprindea
două camere, o bucătărie şi accesul la pod, pe toată lungimea faţadei
având un foişor deschis, ce accentuează ospitalitatea construcţiei.
Sub acest corp se află şi beciul, servind la depozitarea
alimentelor şi băuturilor.
Intrarea in han se face prin uşa de la parterul turnului, iar in
locuinta hangiului, din curte, prin foişor.
Aşezat la una din intrările principale in muzeu, hanul îşi
retrăieşte funcţia sa originală, servind la primirea şi ospătarea publicului
vizitator, intr-o ambianţă tradiţională.

12

2

Planul hanului
1

-

tum 2,3,4,5,6 - săli de mese 7 - bucătărie 8 - cămară 9 prispă
-

10 -

foişor 1 1 - grup sanitar 12 - acces pivniJă
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"CASA MEŞTEROAIEI" 
Săpânta, jud Maramureş (73C)
"Meşteroaia" satelor maramureşene, era aceea care ştia, prin
vrăji şi descântece, să dezlege "făcăturile" strigoaicelor, ielelor sau
diferitelor boli, vindecând oameni, animale, sau redând "mana"
câmpului.
Şi dacă nu se poate vorbi de o locuinţă tipică, destinată acestui
personaj pitoresc în peisajul comunităţii rurale traditionale, nu se poate
nega prezenta, în jurul său a unei aure de mister.
Obiectivul transferat in muzeu, numit "casa meşteroaiei", _a
fost construit în secolul al XVIli-lea şi reprezintă, în tipologia
arhitecturii ţărăneşti din Maramureş, una din cele mai interesante
variante - cea a trecerii de la casa fără prispă, la cea cu prispă. Plani
metric, casa are trei încăperi: casa de locuit, tinda rece, dispusă me
dian, şi cămara de alimente. Prin retragerea ultimelor două încăperi
spre interior, s-a creat un spaţiu liber, dând naştere astfel prispei parţiale
sau "şetrei înfundate". În acest spaţiu liber, sarcina acoperişului este
preluată, prin cununa longitudinală, de trei stâlpi simpli, nedecorati;
între cei care delimitează intrarea în casă, o arcadă simplă este "timid"
decorată prin sculptarea motivului funiei.
Tehnicile constructive, materialul fol osit, d ispunerea
asimetrică a ferestrelor, la odaia de locuit, atestă în plus vechimea casei.
Ridicată pe un soclu de piatră de râu, casa are pereţii din bâme masive,
·cioplite din stejar, aşezate în cununi orizontale, încheiate la capete în
2B4
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"cheutoare românească", dreaptă. Întreaga construcţie este protejată
de un acoperiş zvelt 2{3 din înălţimea casei - în patru ape, învelit cu
draniţă de brad.
Interiorul camerei de locuit are simplitatea lucrului vechi la
care, fără a exclude latura estetică, componentele au mai degrabă o
funcţie practică, decât una decorativă. Cuptorul cu vatra deschisă servea
atât la gătitul hranei cât şi la odilma "coconilor" sau bătrânilor casei.
Cele două "ruzi", aşezate deasupra patului, altfel frumos "gătite",
serveau, în lipsa lăzilor de zestre, la păstrarea textilelor de u z
gospodăresc şi a pieselor d e port. Î n sfârşit, cele două l avite masive de
lemn, sprijinite de stâlpi fixaţi în pământ, serveau, în egală măsură, la
repaosul şi la odihna stăpânilor. Spiritul religios al ţăranului
maramureşan - practicile magice fiind de sorginte precreştină - este
relevat de icoanele aşezate pe pereţi, în colţul dintre ferestre, deasupra
mesei.
Tinda casei are o dublă funcţie: cea de spaţiu de trecere spre
celelalte încăperi, dar şi de depozitare a inventarului gospodăresc. În
cămară erau depozitate, deopotrivă, alimente şi ierburi folosite în
practicile magice.
-

Ierburi de leac
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CÂRCIUMĂ ŢĂRĂNEASCĂ 
Bătrii.ni, jud. Prahova (72)

Zona de tranzit între Muntenia şi Transilvania, renumită pentru
culturile de pruni (şi ţuică de prune), Vălenii de Munte şi împrejurimile
erau, odinioară, înţesate de cârciumi şi hanuri, care animau economic
şi cultural, viaţa locuitorilor şi drumeţilor din această zonă de curbură
a Carpaţilor.
Provenit din satul Bătrâni (extrem de sugestiv pentru originile
sale ce se pierd în epoca de formare a poporului român, către sfîrşitul
primului mileniu), monumentul transferat în muzeu în anul 1988, a
fo st construit în jurul lui 1 850, de către o familie de negustori
(Zamfirescu), care ]-au exploatat, până în 1952, ca prăvălie, cârciumă
şi locuinţă.
Monumentul este hibrid, format din două corpuri d e
construcţie, zidite î n forma de L: cel mai important, care îi conferă stil
şi personalitate, este câ.rciuma propn"u-zisă, formată dintr-o sală mare,
clădită pe un beci zidit din lespezi de piatră, prevăzută pe latura lungă
cu o prispă închisă cu scândurele traforate şi stâlpi sculptaţi, iar pe
faţada scurtă, cu un foişor uşor înălţat peste intrarea în beci, şi el încins
cu acelaşi brâu traforat. Pe toată lungimea prispei şi foişorului, în inte
rior, este o bancă pentru clientela venită la cârciumă, având balustrada
de sprijin înclinată la 452, în exterior.
Casa câ.rciumamlui, alipită, în unghi, la cârciumă, are toate
caracteristicile caselor din zonă, cu plan tricelular, cu tindă mediană,
"casa mare" (de sărbătoare) şi "casa mică" (bucătăria).
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Sectorul edificii de utilitate public-socială
(Cârciumă lărănească - Bătrâni, j ud. Prahova)
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Ornament de colt la peretele exterior

Butoi

Ambele constructii sunt ridicate din bâme rotunde de fag şi
stejar, încheiate în cheutoare rotundă şi tencuite interior şi exterior,
"pe ceruială"; acoperişul este în patru ape, din şiţă de brad, având la
colţuri (punctele de îmbinare a apelor) oale smălţuite ce protejează
infiltrarea apei pluviale, fiind şi extrem de decorative, etnografic.
Ca detalii specifice cârciumii, avem intrarea pe colţ, uşa în
două canale şi cele două ferestre mari, dispuse simetric, de o parte şi
alta a uşii, an:uite în partea superioară şi având suprafaţa împărţită în
nouă "ochiuri".
În timp ce cârciuma şi "casa mică" au fost dotate cu mobilier
de cârciumă (copii după piese originale) şi tinda a fost închisă, formând
o cămară de alimente, "casa mare" a fost transformată în bucătărie şi
dotată cu utilaje moderne, întreg ansamblul fiind dat în funcţiune pentru
servirea publicului vizitator.

Masă de han
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PAVILION DE JOCBotiza, jud.Maramureş (72A)
"Şopronul de joc" provenit din satul Botiza, ne introduce în
spatiul ludic traditional al satului românesc, evindentiind preocuparea
gospodarilor de a amenaja, pentru jocul tinerilor, din zilele de sărbătoare,
o "bătătură" curată, în fata cârciumli, mai târziu o "şură de joc" şi, în
sfârşit, un "şopron" sau, în termeni orăşeneşti, un "pavilion" de joc.
Monumentul din B o tiza aminteşte, prin caracteristicile
planirnetrice (octogonul care valorifi.că ideal aria circulară, cu un mini
mum de material lemnos de constructie) şi constructive (sistemul de
grinzi dispuse radial, asemeni unor raze, şi sprijinite, în exterior, pe
stâlpii sculptati ce înconjoară cercul ariei de joc, iar în mijloc, fixate
pe o chingă ce coboară din vârful construcţiei), soluţia optimă de
sprijinire a acoperişului collie, fără picior (stâlpi de sprijin în centrul
construcţiei).
Închiderea spaţiului de joc, până la 1 m înăltime, cu scândurele
protejate de o balustradă şi prelungirea acoperişului collie, la intrarea
în şopron, printr-un fronton triunghiular, decorat prin traforarea cu două
inimi, simbolul dragostei, în sfârşit, cioplirea şi crestarea stâlpilor, în
stilul specific maramureşan, conferă modestei, dar cochetei constructii,
elegantă şi o formă particulară.
Utilizarea sa de către vizitatorii muzeului, se recomandă ca
cea mai firească modalitate de valorificare a acestui monument.
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POPICĂRIE 
Statiunea montană Păltiniş, jud.Sibiu (72 B)
Din statiunea montană Păltiniş (situată în Muntii Cibinului, la
1445 m altitudine şi 32 km distanţă de Sibiu) a fost transferată, în anul
1992, o constructie din lemn, realizată de meşterii ţărani din Răşinari,
în jurul anului 1920 şi folosită, în vecinătatea schitului de aici, pentru
practicarea jocului cu popice (de unde şi denumirea populară de
"popicărie").
Acest sport popular s-a răspândit în numeroase sate din întreaga
tară, sub influenta unui divertisment urban, încă din perioada intemelică.
"Popicăria" se compune din două constructii distincte, alipite:
un şopron patrolatcr (5x5m), cu acoperişul în două ape, din şiţă de
brad, mchis pe trei laturi cu scânduri şi având o intrare laterală, servind

Popice şi bilil
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ca spatiu de aşteptare şi de lansare a bilei, cu elan, şi un şopron deschis,
alungit (20x2m), realizat din stâlpi scurţi, ce susţin acoperişul in două
ape, care protejează pista de ale:rgare a bilelorspre cele 9 popice, aşezate
in capătul opus.
în spatele platformei popicelor este suspendată o "pen:lea"
pendulatorie realizată din manele, in scopul amortizării bilei şi al
protejării celor ce repun, după fiecare "lovitwă", popicele căzute.
Lateral, in exteriorul şopronului deschis, este fixat, in cădere,
spre locul de aruncare a bilelor, un jgeab din scânduri, unghiular in
sectiune, pe care bilele( de regulă doar două) se intorc spre cei care le
lansează.
În muzeu, popicăria se află in fata cârciumii din Bătrnni,
contwând, alături de pavilionul de joc şi, in perspectivă, de o şcoală,
un viitor "spatiu public" al satului traditional, toate monumentele din
acest spatiu oferindu-se activ vizitatorilor, la nivelul functiilor originale.
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Sectorul expozitional al sculpturii moderne
("Flori", sculptură de Ioan Cândea)
https://biblioteca-digitala.ro
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EXPOZI'J1EDE SCULPTURĂ
MONUMENTALĂ

-

Considerată numai convenţional o secţiune a muzeului, acest
nou sector expoziţional modem, având toate atributele unei galerii de
artAplastică modernă, în aerliber, se delimitează net de muzeul propriu
zis şi de expoziţia sa etnografică în aer liber, ocupând o alee dispusă
periferic, fată de spaţiul expoziţiei muzeal-etnografice, numită, din
respect pentru traditie, "Aleea călăretilor".
Ideea constituirii sale a venit din necesitatea resimţită acut de
organizatori de a prelungi universul valorilor culturale ale satului
românesc, în contemporaneitate, de a sugera functia de inepuizabilă
sursă de inspiraţie a acestuia pentru creaţia plastică actuală, de esenţă
aulică.
Viata, şi mai ales opera genialului ţăran din Hobita Goijului Constantin Brâncuşi - recunoscut azi, în mod unanim, în întreaga lume,
ca artistul care a revoluţionat sculptura modernă, trecând cel dint.âi
frontiera dintre clasicism, premodemism şi modernism, au constituit
un imbold decisiv.
Şi unde, oare, altundeva dacât în muzeul naţional, dedicat
civilizaţiei tradiţionale a poporului român, se puteau alătura, atât de
organic legate între ele, satul - izvor de inspiraţie - cu arta modernă
inspirată din lumea satului?
Aşa s-a născut ideea simpozioanelor anuale de sculptură mo
dernă, "Constantin Brâncuşi", din Dumbrava Sibiului, la care participă
sculptori cu formaţie academică, inspiratia din universul satului
românesc fiind condiţia "sine qua non" a acceptării proiectelor lo:r:
Cele 17 sculpturi, deja instalate pe aleea sculpturii moderne
din muzeu, sunt o dovadă grăitoare a complementarităţii ideale dintre
cele două expoziţii permanente, găzduite de muzeul în aer liber, a
susţinerii convingătoare a ideii perenităţii valorilor culturale ale satului
tradiţional, determinând o reflexie interioar.l perpetuă fată de aforismul
filozofului-poet Lucian Blaga, la adresa obârşiei civilizaţiei universale:
"Veşnicia s-a născut la sat!".
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în muzeu sunt expuse, până in prezent, următoarele lucrări
ale sculptorilor:

"Constructie mobilă" (15 1)
autor: Ion Deac-Bistrita, 1992

"întoarcerea fiului risipitor"
autor: Ion Iancuţ, 1992

( 152)

"Triptic ortodox" (153)
autor: Sava Stoianov, 1992
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"Jilt". (154)
autor: Alexandru Călinescu-Arghira, 1992

"Roata lui Dumitru" (155)
autor: Alexandru Grosu, 1992

"Arca lui Noe" (156)
autor: Septimiu Enghis, 1992

"Ferestre" (158)
autor: Dinu Câmpeanu, 1993
293

https://biblioteca-digitala.ro

"Piua" (159)
autor: Călin Baciu, 1993

"Izvorul" ( 160)
autor: Corneliu Tache, 1993

"Izvorul lacrimii" ( 161)
autor: Traian Moldovan, 1993

"Dialog" (163)
autor: Nicolae Şaptefrati, 1 994

"Loc sffint" (164)
autor: Tuvia Yuster, Israel, 1994
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"Poartă" (165)
autor: Petrovits Istvan, 1994

"Flori" (166)
autor: Ioan Cândea, 1994

"Înălţare" (167)
autor: Gavrilă Abrihan, 1994

"Christ" ( 1 57)
autor: Darie Dub, 1993
"Cavalerul" ( 162)
autor: Mihai Istudor, 1993
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EXPOZIŢIA PROIECI'ULUI TEMATIC AL MUZEULUI (B)
Pavilionul prezintă aspecte din istoria şi activitatea muzeului,
printr-o expoziţie documentară, conţinând date şi informaţii cu privire
la locul şi rolul Muzeului în aer liber, tradiţiile sale, activitatea de
cercetare ştiinţifică, de organizare muzeală, de conservare şi restaurare,
de reconstrucţie a monumentelor. De asemenea, materiale privind
cercetările psiho-sociologice asupra publicului, materiale privind
activităţile culturale ale muzeului (festivaluri folclorice, târguri ale
creatorilorpopulari, activitatea Academiei Artelor Tradiţionale), precum
şi perspectivele creşterii patrimoniului muzeal, cu noi munumente.
Expoziţia mai cuprinde machete ale instalaţiilor ţărăneşti
reprezentate în muzeu, unele din ele provenind de la expoziţia "Astrei",
organizată în anul 1905, la Sibiu.
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PAVILION PENTRU EXPOZIŢII TEMPORARE (C)

Si tuat în centrul muzeului, în dreapta aleii care conduce
vizitatoml dinspre scena cu amfiteatm - amenajate pentm desfăşurarea
spectacolelor folclorice - spre gmpele tematice, ilustrând piscicultura
şi păstmitul, pavilionul este destinat, pe1iodic, organizării unor expozitii
ample, cu tematici vizând cultura şi civilizaţia românească.
Patrimoniul vehiculat provine, fie din vasta colecţie a muzeului

în aer liber, fie din afară, în urma colaborălii cu alte muzee sau instituţii
culturale.
Tematicile expoziţiilor organizate de colectivul muzeal, se re
feiă fie la istoria civilizaţiei populare, la arta populară tradiţională, la
produsele meşterilor sau la centrele actuale ale meşteşugmilor populare
şi de creaţie artistică, fie la probleme de conseivare ş i restaurare a
patrimoniului, la probleme de etnomuzeografie sau la cele legate de
discipline conexe acesteia (istorie, arheologie, antropologie, etc.).
Spaţiul generos oferit, dă posibilitatea valorificării integrale plin expunere - a commilor deţinute de valorosul muzeu sibian în aer
liber, mărind totodată posibilitatea de instmi.re a numerosului public
vizitator.
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LISTA MONUMENTELOR
RECONS1RUITE ÎN MUZEU ŞI A CELOR
PRELIMINATE, ÎN ORDINEA SECfOARELOR
TEMATICE*
1. PROCESE ŞI PROCEDEE PENfRU OBŢINEREA
ŞI PRELUCRAREA PRODUSELOR ANIMALE ŞI VEGETALE,
ÎN SCOP ALIMENTAR

A. Vânătoare:
- Observator de vânătoare şi gard de dirijare, Transilvania (1)
- Capcane de vânătoare (2)
- Bordci de pândaş, jud. Hunedoara (3)
- Adăpost-refugiu de vânătoare, jud. Neamţ (4)
- Ascunziş pentru vânătoarea păsărilor de baltă, jud. Tulcea (5)
- Troiţă, jud. Maramureş (6)
B. Pescuit:
- Mijloace fixe de captare, jud. Tulcea (7)
- Chemana, Mahmudia, jud Tulcea {8)
- Ghe/Arie, Mahmudia, jud Tulcea (8A)
- Adăpost de pescar; jud Tulcea (9)
- Gospodărie de pescar; Mahmudia, jud Tulcea (10)
C. Apicultură:
- Gospodărie de apicullor, jud. Mehedinţi (11)
- Gospodărie de apicullor şi prisacă, jud. Vaslui ( 12)
- Teasc de baştină, Sebcşu de Jos, jud Sibiu (13)
- Gospodăiie de boştinar-lumână.rar; Sebcşu de Jos, jud Sibiu (14)

D. Creşten:a animalelor:
- Smul, Răşina.ri, jud Sibiu (15)
- Smul pastoral, Ludeştii de Sus, jud Hunedoara (15A)
- Gospodăriepastorală cu "colnă ·: Câmpu luiNeag.judHunedoara(16)
*Scrisul cu litenl cursivă indică monumentele reconstmite sau in
curs de reconstmcp"c
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- Stână cu două încăperi, Muntele Puru, jud. A lba (1 7)
- Stână cu trei încăperi, Mun te l e Colţii Giuvalei, jud. A rgeş (18)
- Colibă pastorală cu " surlă", Sătic, jud. Argeş

(19)

- Gospodărie pastorală cu atelier de confe cţionare a lumânărilor din
seu de oaie, Răşinari, jud. Sibiu (20)

- Gospodărie de crescători de vite mari, Transilvania (20A)
- Gospodărie cu ocol în tărit, Măgura, jud. Braşo v (21)

E. Pomicultwă:
.
- Zdrobitoare $1 teasc de fructe, Ră$inari, jud Sibiu (22)
.
- Zdrobitoare $1 teasc de fructe, Rotia, jud Sibiu (22A)
- Cuptor de uscat prunc, Bărbuleţ, jud. Dbnboviţ;J (23)
- Cuptor de uscat fructe, Moldova (24)
- Povamă cu roată hidr.lulică, Sârbctti. jud. Gorj (25)
- Povamă semi-îngropată, Muntenia (26)
- Cmmă pomicolă cu etaj; Polovrap; jud. Go1j (27)
- Gospodărie pomicolă, Almaş, jud. .Arnd (28)
F.

Viticultwă:
- Cramă de vie, BălăncttJ.; jud. Go1j (29)
- Cramă viticolă dublă, jud. Gorj (30)
- Cmmă de vie cu bcc1; Comi-Hufi, jud. Vaslui (31)
- Cramă în mal, Moldova (32)
- Gospodărie de viticultor, Transilvania (33)
- Gospodărie de viticultor, Moldova (34)
- Pavilion de prezentare a teascUiilor (34A)
G. PreluCTcU"Ca semintelor oleaginoasc:
- Uleiniţ3 cu piuă cu scn"pcte, Arbore, jud. Sucea va (35)
- Teasc de ulei cu berbeci, Racoviţ;J, jud. Vâlcea (36)
- Gospodărie de oloier, cu piuă cu săgeţi, acţionată manual, Livada,
jud. Hunedoara (37)
- Uleini{ii cu piuă acţionată cu piciorul, NădăttJ.a, jud. Hunedoara (38)
- Uleiniţă cu piuă acţionată prin tracţiune animală, Grid, jud.
Huncdoara(39)
- Teasc de ulei cu roată frontală, călcată cu piciorul, Băietli, jud.
Hunedoara {40)
- Uleim/ă fi"piuă de haine acţionate hidr.lulic, Tălmăcel, jud. Sibiu(41)
- Uleiniţă cu piuă cu săgeţi, acţionată hidraulic, Ohaba, jud.
Huncdoara(42)
H. Agricultwă:
- Gospodărie de agricultor din câmpie, Bărăgan (43)
- Gospodănc de agncultor cu colibă pastorală, Fenef, jud. Alba (44)
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- Gospodărie de agricultor din câmpie, Banat (45)
- Gospodărie de agricultor din podişul Transilvaniei (46)
- Cămară de alimente, Cerbia, jud Hunedoar.J (47)
- Roată de grădinărit cu tr.lctiune animală, Comanca, jud. Olt (48)
- Roată de grădinărit, actionată hidraulic, Moldova (49)
I. Modrit:
- Moară de mină, Bumbw"eyti, jud Vâlcea (50)
- Moară cu tracţiune animală, Slnpetru Mare, jud Timiş (51)
- Moară cu ciutuiă, Topleţ, jud Caraş-Severin (52)
- Moară cu ciutuiă şiadmisi'e prin "butoni': Sviniţa, jud Mehedinţi(53)
- Moară cu două ciutuii $1. angrenaj de transmisie, Riu de Mori, jud
Huncdoar.J (53A)
- Moară cu 3 ciuturi. Azrani. jud Gorj (54)
- Moară cu 6 ciutun: Găleşoaia, jud Gorj (54A)
- Moară cu admisie infen"oară, Dăbica, jud Hunedoar.J (55)
- Moară cu adnu"sie irlfen"oară, Poienii de Jos, jud Bihor (55A)
- Moară cu adnu"sie supen"oară, Orşova, jud Murey (56)
- Moară cu adnu"sie superioară şi transmisie dublă, Rogojelu, jud.
Cluj(57)
- Moară cu adnu"sie superioară, Almaş-Săh$te, jud Hunedoar.J (58)
- Moară perlecponată, cu site, Rimetea, jud. Bihor (59)
- Moară cu alvan, jud. Cluj (60)
- Moară plutitoare, LucăceytJ: jud Maramureş (61)
- Moară plutitoare, Munteni, jud Vâlcea (62)
- Moară de vintjoasA, cu o singură insWaţie, Enisala, jud Tulcea (63)
- Moară de vânt cu etaj. cu două insWaţii, Dunavăţ. jud Tulcea (64)
- Moară de vânt cu etaj. Frecăţei, jud Tulcea (65)
- Moară de vânt cu pânze, Curcam: jud Constanţa (66)
- Moară de vânt "căciulată ", Beştepc, jud Tulcea (67)
- Fintină cu "virtej" şi tracţiune animală, Chimogem: jud.
Constanţa(67A)

2. TEHNICI ŞI MIJLOACE DE TRANSPOIIT ŞI COMUNICAŢII
A. Transporturi:
- Pavilion cu mijloace tr.lctate (68)
- Pavilion cu mijloace plutitoan: (69)
- Plute (70)
- Gospodărie de căruţaş, Muntenia (71)
B. Comunicatii:
- Pod plutitorpe cablu, Tumu Roşu, jud Sibiu (74)
- Bac cu zbat, Topalu, jud Constanţa (74A)
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3. PROCESE ŞI PROCEDEE
PENTRU PRODUCEREAMATERIILOR PRIME
îN VEDEREA OBŢINERII MATERIALELOR DE CONSTRUCfiE
ŞI A OBIECTELOR DE UZ GOSPODĂRESC
(LEMN, PIATRĂ, MINEREURI, METALE ŞI ARGILĂ)
A. Prelucrarea lemnului:
- Adăpost de tăietor de lemne, Moldova (75)
- Bonlei de tăietor de lemne, Maramureş (76)
- Jilip pentru tr.msportarea buştenilor, Moldova (77)
- Rampă pentru încărcarea lemnelor, Moldova (78)

- Complex arhitectomc fonnat dingospodăriile din Că/ineştişiBerbeştJ;
jud Maramureş (79)
- Biserică din lemn, Bezded, jud Sălaj (79A)
- Casă tradiţională, Bbsana, jud Maram ureş (79B)
- Poartă, lladu Jze1; jud Maramureş (79C)
- Complex aziutectura/ fonnat din gospodăriile din Stolojani şi TârguCărbuneştJ; jud Gorj (80)
- Joagăr cu tracţiune cabalină, GUia Râului, jud Sibiu (81)
- Complex de industrii ţărăneşti, Tomeşti, jud Hunedoara (82)
- Joagăr de apă, cu roată nucă, Gura Râului, jud Sibiu (83)
- Gospodărie-atelier de unelte, Tansa, jud. laşi (84)

- Gospogărie-atelier, Ruşetu, jud. lalomita (85)
- Gospodărie-atelier de unelte agricole, Şugag, jud. Alba (86)

- Gospodăn"e-atelier de spătar, Râşcu/iţ;J, jud. Hunedoara (87)
- Gospodărie-atelier de butnar, jud. laşi (88)

- Gospodărie-ateHer de dogar; Săhastru-Nercju, jud Vnmcea (89)
- Gospodărie de intelectual {preot) cu casă-şcoală memorială (Avr.un
Iancu), StăneştJ; com.Poiana lladulw; jud Alba (89A)
- Gospodăn"e-atelier de dogar-rotar, Obâzya, jud Hunedoara (90)
- Gospodărie-atelier de dogar, Albac, jud. Alba (9 1)

- Gospodăne de negustor ambulant, GoieştJ; Wdnl, jud Alba (92)
- Gospodărie-ate!J"erde dogar; TomuţeştJ; Poiana lladului,jud Alba(93)
- Gospodărie-atelier de tâmplar, jud. Argeş (95)

- Gospodăn"e-atclier de instrumente muzicale, Câmpulung
Moldovenesc, jud Suceava (96)
- Gospodăn"e-ate!J"er de dogar; Straja, jud Sucea va (96A)
- Gospodărie-atelier de flw"erar; Hodac, jud Mureş (97)
- Gospodărie-atelier de cimpoier, Bătrâna, jud. Prahova (98)

- Gospodăn"e-atelJ"er de rogojinar; Vălem; jud Go1j (99)
- Gospodărie-atelier de împletitor, Deta, jud. Timiş (100)
- Bocşă de cărbuni şi colibă, jud. Caraş-Severin (101)
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B. PrelliCl'llJ'ea pietrei:
- Cuptor de var, de suptafată, jud. Caraş-Severin (102)
- Cuptor de var, ingropat, jud. Bihor (103)
- Gospodarie-atelier de piebar, jud. Algeş (104)
- Gospodarie-atelier de pietrar, jud. Buzău (105)
C. Prelucr.m:a melalelor:
- Cuptor de redus minereu, ingropat, Ghelar, jud. Hunedoara (106)
- Ciocan hidraulic, Rimetea, jud. Alba (107)
- Galerie de mină auiifenJ, Roşia MontanA, jud. Alba (108)
- Şteamp pentru zdrobirea minereului aurifer, Abrud, jud. Alba (109)
- Gospodarie-atelier de căldăr.u, B:mtei, jud. Sibiu (110)
- Gospodălie-atelier de fierar, Călinqti, jud. Maramureş (111)
- Gospodărie-atelier de fierar-rotar, Măneşti, jud. Dâmboviţa (112)
- Atelier de clopotar p fierăn"e, Poiana Teiului, jud. Neamţ (113)
D. Prelucr.m:a aigilei:
- Cuptor şi stivă de cărămidă, jud. Arad (114)
- Şopron şi cuptor de tigle, jud. Sibiu (115)
- Gospodăn"e-atelier de olar, Marginea, jud. Suceava (116)
- Gospodăn"e-ateh"er de olar, S4cel, jud. Maramureş (117)
- Gospodăn"e-ateh"er de olar, Sasca-Română, jud. Canş-Severin (118)
- GospodArie-atelier de olar, Saschiz, jud. Mureş (119)
- Gospodă.rie-ateh"er de olar, Oboga, jud. Olt (120)
- Gospodă.rie-atelier de olar, Horezu, jud Vilcea (120A)
- Gospodăn"e-ateh"er de olar, Conmd, jud. Harghita (121)
- Gospodarie-atelier de olar, jud. Prahova (122)
- Gospodăn"e-atelier de olar, Obbş;a, jud. Hunedoan (123)

4. PROCESE ŞI PROCEDEE DE PRELUCRARE
A PIED..OR ŞI FIBRELOR ANIMALE ŞI VEGEfALE

PEN1RU ÎMBRĂCĂMINTE ŞI OBIECfE
DE UZ UTD..ITAR-GOSPODĂRES C

A. Prelucrarea pieilor şi a blănurilor:
- Gospodărie-atelier de cojocar-curelar, Siih$te, jud Sibiu (124)
- Gospodarie-atelier de cojocar, Muntii Apuseni (125)
- Gospodarie-atelier de curelar, Orăştie, jud. Hunedoa:m (126)
- Gospodărie-atelier de cismar, jud. Arad (127)
B. Prelucrarea fibrelor animaliere:
- Gospodăn"epastora/4 ilustrândprelucrarea lânii, Poiana Sibiului, jud.
Sibiu (128)
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- Gospodărie-atelierpentru prelucrarea părulw" de capră, Musculeşti
Petreşti, Jud Gorj' (129)
- Gospodărie-atelierpentru obţinerea şiprelucmrea borangicului, Croici
Mă!Asari, Jud Gorj' (130)

- Dăiac acţionat hidraulic, Maramureş (131)
- Piuă cu batere verticală şi vl/toa.re, Rod, Jud Sibiu (132)
- Moară cu "dube" (piuă), FinaJe, Jud Bihor (JJJ)
- Piuă cu batere orizonWă şi vâltoa.re, Prigor;Jud Can1ş-Severin (134)

- Piuă cu batere orizontală, cu 4 perechi de maie, Rusca, jud. CaraşSeverin (135)
- Piuă cu batere oiizonWă, vlltoa.re şi admisia prin "butoni", SicheviPJ,
CanJş-Seveiin (136)
- Piuă cu batere orizontală, Valea Mureşu!ui (137)
- DârstA cu un val şi cu o vâltoa.re, Moeciu de Sus, Jud Braşov (138)
- DDrstA cu două valuri şi două vâlton; Nistoreşti, Jud Vrancea (139)
- Complex de industrie textilă, Rucăr; Jud Algeş (140)
- Complex de industrii populare, Polovrag1; Jud. Gorj (140A)

- Gospodărie-atelier de sumănar, Sârbeşti, jud. Bihor (141)
- Gospodăn"e de confecp"oniJt straJ"e, SăpinJ;J, Jud Maramureş (141A)

- Gospodărie-atelier de sumănar, Moldova (142)
- Gospodărie-atelier pentru prelucrarea cânepii şi de fună.rit, Săsăuş1;
jud Sibiu (143)
- Gospodărie agricolă ilustrând prelucrarea inului, j ud . Bihor (144)
- Gospodărie-atelier pentru prelucrarea bumbacului (145)

5. EDIFlCII DE UTILITATE PUBLIC-SOCIALĂ
- Cârr:iumă, Bătriim; Jud Prahova (72)
- Pavilion de JOc, Botiza. Jud Maramureş (72A)
- Popicănc, Păltiniş, Jud Sibiu (72B)

- Scrânciob, jud. Buzău (72C)
- Han, Tulgheş, Jud Harghita (73)
- Poartă, Sat Şugatag, Jud Maramureş (7JA)
- Casă cu vraniJ.ă, Bârsana, Jud Maramureş (7JB)
-"Casa meşteroaiei': SăpinJ;J, Jud Maram ureş (73C)

- Prăvălie, Dragoslavele, judeţul Argeş (730)
- Şcoală tradiţională (73E)
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6.EXPOZIŢIE DE SCULJFIURĂ MONUMENTALĂ
-

"Construcpc mobilă ", autor: Ion Deac-Bistriţa, 1992, (151)
''intoarrerea fiului risipitor", autor: Ion Iancu(, 1992, (152)
"Tn"ptic ortodox", autor: Sa va Stoiano v, 1992, (153)
"Jilţ': autor: Alexandru Călinescu-Arghira, 1992, (154)
"Roal3 lui Dumitru ': autor: Alexandru Grosu, 1992, (155)
"Arca lui Noe", autor: Septimiu Enghis, 1992, (156)
"Chnst': autor: Dane Dub, 1993, (157)
"Ferestre ': autor: Dinu Câmpeanu, 1993, (158)
"Piua·: autor: Călin Baciu, 1993, (159)
"'zvorul'; autor: ComeHu Tache, 1993, (160)
'Tzvorul lacrimii': autor: Traian Moldovan, 1993, (161)
"Cavalerul': autor: Mihai Istudor; 1993, (162)
"Dialog", autor: Nicolae Şjlptetrap: 1994, (163)
"Loc s/lint ", autor: Tuvia Yuster, Israel, 1994, (164)
''Poartă ", autor: Petrovits Istvan, 1994, (165)
"Hori'; autor: Ioan Cândea, 1994, (166)
"inălţare ': autor: Ga vrilă Abrihan, 1994, (167)
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SPECIALI ÎN LEGĂ1URĂ CU
TEHNICA POPULARĂ

TERMENI

admisie. -i.s.f.
intrarea dirijată a apei la roata hichaulică care pune în
mişcare o instalatie
aluat.-m:i.s.n

amestec de făină cu apă. în prima fază de prelucrare a
sentintelor oleaginoase în vederea obtinerii uleiului
vegetal. sentintele sunt introduse într-o piuă. zdrobite şi
cemute printr-o sită. Făina rezultată se frământă cu apă
caldă "' "aluat"
amnar.

-e.s.n

piesă semicin:ulară. care prinde tăblia portitei. de marginea
acesteia
arie.-ii.s.f.
loc neted şi bătătorit unde se treieră cerealele;
aici denumire pentru un compartiment al şurii unde înainte
se îrnblăteau cereale şi unde se păstrează uneltele şi
miJloacele de transport
baia "Iipovenească". băi. s.f.
baie de aburi ţărănească (sauna)
balie de spălat.bălii. s.f.
vas de doage. de formă ovală sau rotundă. folosit pentru
spălatul rufelor
banită.-e.s.f.

măsură veche de capacitate
boştină,-i.s.f.
reziduurile din faguri de miere care rărnân după scoaterea
mierii şi prima stoarcere a cerii
bo� -i.s.m.
cel care adună sau stoarce boştina
boştinărit.s.m.
meşteşugul prelucrării boştinei
botă, -e.s.f.
bâtă
broscută. -e.s. f.

mijloc pentru uşurarea mersului. îrnpiedicând alunecarea
pe ghe{Uş. Constă dintr-o ramă de fier. cu patru colti şi
două verigi. care se leagă peste încălţăminte
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călcător, călcătoare,s.n
un fel de jgheab săpat într-un trunchi de copac, înfundat
la cele două capete. Se foloseşte în procesul de vinificarc
pentru stoarcerea strugurilor, prin călcare cu picioarele
camnită.-e,s.f.
parte a sobei, construită deasupra vetrei tărflneşti care
irunagazinează şi tnmsmite căldura şi în care se captează
fumul
castăn,-i,s.n
scrin cu mai multe sertare
căuş,-e,s.n
lingu:ră mare de lemn, cu mânerul scurt, folosită în procesul
de vinificare, pentru a scoate strugurii zdrobiti din hotă
celar,-ii,s.m.
încăpere a stânii în care se încheie procesul de preparare
a brânzei, se păstrează brânza, uneltele, alimentele şi
imbJăcămintea
ciutură,-i.s.f.
roată de apă orizontală folosită pentru actionarea morilor
cohea, -ii.s.f.
bucătărie de va:ră
coiDlllili.c,-e,s.n
loc acoperit pentru muls oile
crâng,-uri,s.n
angrenaj cu hoituri al morii, care transmite mişcarea rotii
cu măsele, Ia piatra de moa:ră; cătun, specific Muntilor
Apuseni, alcătuit din gospodării apartinând unor persoane
înrudite prin neam
CUjbă,-e,s.f.
dispozitiv din fier forjat, folosit pe vatra deschisă la
agătarea căldării sau ceaunului deasupra focului
cuptor (de căhăli cu unghet),-oarc,s.n
cuptor cu vatJă deschisă, având clădit deasupra un
paralelipiped din cahle
curuiag (de găini),-e,s.n
cotet de găini
custură,-e,s.f.
cutit cu lamă lată, pentru ci0plit lemn
dJanită,-e,s.f.
scândurică subtire de lemn de brad, cu care se acopeiă
constructii tflrăneşti
fruntar,-e,s.n
în moa:ră, fata postamentului pietrelor, care, deseori, este
prevăzută cu ornamente sculptate
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fumar,-e,s.n
deschizătură pncticată in acoperişul stânii, pentru evacuarea
fumului
fus,-uri,s.n.

axul principal care tiansmite mişcarea rotii de apă, la
instalatie sau axul de fier care pune in mişcare piatr.l
alergătoare a unei mori
găidinar,-e,s.n
unealta dogarului, de făcut gan:lini (şănţulet făcut la
capetele din interior ale doagelor unui vas d� lemn, in
care se fixează fundul sau capacul)
grif,-uri,s.n.
unealtă utilizată, ca şi tapina, la manevnrea buştenilor,
constând dintr-un brat curbat la capăt şi manşon din fier,
unde se introduce coada din lemn
bmduzău, -uri, s.m.
funie, cablu de sârmă
jug, -uri, s.n.
la piuă; cadru de lemn pentru sustinerea cozilor maielor
mai,-e,s.n.
ciocan masiv din lemn, de formă tr.lpezoidală, crestat in
partea anterioară, care exe.rcită baterea tesăturilor de lână
introduse in piuă

meştergrindă,-grinzi,s.f.
grindă principală care sustine tavanul şi acoperişul, la casele
ţărăneşti
mezdrea, mezdrelc,s.f.
instrument format dintr-o lamă ascutită de otel, cu două
mânere. Aici folosit pentru tăiat pământul in felii, in vederea
cuJătirii lui de impurităti
nadă,-e,s.f.
piesă masivă de lemn care trece prin capul valului morii
de vânt şi de care se fixează aripile
papornită,-e,s.f.
coş de papulă
pazie,-ii,s.f.
scânduJă aşezată la marginea unei streşini, in capetele
căpriorilor

pălan, -uri,s.n.

gard de scânduri aşezate orizontal

păruială, păruicli,s.f.
fază de lucru la dârstă, prin care se trag firele pentru a
obtine o tesătuJă flauşată
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podmol. -uri.B-n

prispă simplă, alcătuită din lut şi proptit! cu împletitură de
nuiele

povama., poveme,s.[
instalatie ta.r.mească pentru fabricarea pricii
Iivar,-e,s.n
băt de lemn crestat, intrebuintat la frământarea caşului dospit
Iizlog, -i, s.m.
despicătură de lemn
resteu, -ee,s.n
zăbrea de metal la ferestre
:dndaş,-is.m.
coproprietar la o moali, cu cotă parte la dreptul de măciniş
rogojioar,-i,s.m.
persoană care face sau vinde rogojini (împletituri din papură)
strungă,-i,s.[
ocol in care se inchid oile pentru ca să fie scoase la muls prin
deschizături inguste (spătări), anume destinate acestui scop
şatii, şetre,s.f.

un fel de terasă îngustă, inăltată de-a lungul peretelui din
fată (uneori şi a celor laterali) şi mărginită de stâlpi, la
casele ţăr.lneşti din Maramureş
şiştar, -e,s.n
vas din doage, de formă tronconică, cu un singur mâner,
folosit pentru muls

tiugă, -i,s.f
cucurbitaceu care, uscat şi golit de seminte, este folosit ca
recipient pentru lichide, in special prică
.timat, -uri,s.m.
prispă
uluca., -i, s.f.
spărtură de stejar folosită pentru constructia gardului
văiegar,-i,s.m.
persoană care desetveşte văiaga (piua)
val,-uri,s.n
arbore principal al morii de vânt

veşcă, veşti,s.f.
cercul de lemn sau tablă, din jurul pietrelor de moali
zbat,-uri,s.n
pală metalică sau din lemn, montată la periferia unei roti,
care constituie propulsorul unei nave cu maşini cu abur
destinate navigatiei pe ape interioare, cu adâncime mică.
Aici: roată cu paiele din metal, care, prin invârtire, pune
in mişcare podul plutitor
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PLANUL MUZEULUI ÎN AER LIBER
8. Chemana şi adăpost de pescar, Mahmudia (jud. Tulcea)

SA. Ghetărie, Mahmudia (jud. Tulcea)
10. Gospodărie de pescar, Mahmudia (jud. Tulcea)
13. Teasc de boştină, Sebeşu de Jos (jud. Sibiu)
14. Gospodărie de boştinar-lurnânărar, Sebeşu de Jos (jud. Sibiu)
15. Staul pastoial, Răşinari (jud. Sibiu)
15A. Staul poligonal, Ludeştii de Sus (jud. Hunedoarn)
16. Gospodărie pastorală cu "colnă " , Câmpu lui N eag U u d .
Hunedoarn)
17. Stână cu două încăperi, Muntele Puru (jud. Alba)
18. S tână cu trei încăperi, Muntele Coltii Giuvalei (jud. Argeş)
19. Colibă pastoială cu surlă, Sătic (jud. Argeş)

20.

Gospodărie de oier cu atelier de confectionate a lumânărilor din

seu de oaie, Răşinari (jud. Sibiu)
21. Gospodărie cu ocol întărit, Măgura (jud. Braşov)

22. Zdrobitoare şi teasc de fructe, Răşinari (jud. Sibiu)
22A. Zdrobitoare şi teasc de fructe, Roşia (jud. Sibiu)
23. Cuptor de uscat prune, Bărbulet (jud. Dâmbovita)
25. Povarnă cu roată hidraulică, Sârbeşti (jud. Gmj)
27. Cramă pomicolă cu etaj, Polovragi (jud. Gorj)
29. Cramă de vie, Bălăneşti (jud. Gorj)
31. Cramă de vie cu beci, Comi-Huşi (jud. Vaslui)
34A. Pavilion de prezentare a teascurilor
35. Uleinită cu piuă cu scripete, Arl>ore (jud. Suceava)
36. Teasc de ulei cu berbeci, Racovita (jud. Vâlcea)
37. Gospodărie de oloier, cu piuă cu săgeti, actionată manual, Livada
(jud. Hunedoarn)

38.
39.

.
Uleinită cu piuă actionată cu piciorul, Nădăştia (jud. Hunedoara)
Uleinită cu piuă actionată prin tractiune animală, Grid (jud.

Hunedoarn)
Teasc de ulei cu roată frontală, călcată cu piciorul, Băieşti (jud.
Hunedoarn)

40.

4 1. Uleinită şi piuă de haine actionate hidraulic, Tălmăcel (jud. Sibiu)
42. Uleinită cu piuă cu săgeti, actionată hidraulic, Ohaba (jud.
Hunecoarn)
44. dospodărie de agricultor cu colibă pastoială, Feneş (jud. Alba)

47.

Cămară de alimente, Cerbia (jud. Hunedoarn)
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50. Moară de mână, Bumbuieşti (jud. Vâlcea)
52. Moară cu ciutură, Toplet (jud. Caraş-Severin)
53. Moară cu ciutură şi admisie prin "butoni", Svinita (jud.Mehedinti)
53A. Moară cu două ciuturi şi angrenaj de transmisie, Râu de Mori
(jud. Hunedoara)
54. Moară cu trei ciuturi, Arcani (jud. Goij)
54A. Moară cu şase ciuturi, Găleşoaia (jud. Goij)
55. Moară cu admisie inferioară, Dăbâca, (jud. Hunedoara)
55A. Moară cu admisie inferioară, Poienii de Jos (jud. Bihor)
56. Moară cu admisie superioară, Orşova (jud. Mureş)
57. Moară cu admisie superioară şi transmisie in două trepte, Rogojelu
(jud. Cluj)
58. Moară cu admisie superioară, Almaş - Sălişte (jud. Hunedoara)
61. Moară plutitoare, Lucăceşti (jud. Maramureş)
62. Moară plutitoare, Munteni (jud, Vâlcea)
63. Moară de vânt joasă, Enisala (jud. Tulcea)
64. Moară de vânt cu etaj, Dunavăt (jud. Tulcea)
65. Moară de vânt cu etaj, Frecătei (jud. Tulcea)
66. Moară de vânt cu pânze, Curcani (jud. Constanta)
67. Moară de vânt "căciulată", Beştepe (jud. Tulcea)
67 A. Fântână cu "vârtej" şi tractiune animală, Chirnogeni (jud.
Constanta)
72. Cârciumă, Bătnîni (jud. Prahova)
72A. Pavilion de joc, Botiza (jud. Maramureş)
72B. Popicărie, Păltiniş (jud. Sibiu)
73. Han, Tulgheş (jud. Harghita)
73A. Poartă monumentală, Sat Şugatag (jud. Maramureş)
73B. Casă cu "vranită", Bârsana (jud. Maramureş)
73C. "Casa meşteroaiei", Săpânta (jud. Maramureş)
74. Pod plutitor pe cablu, Tumu Roşu (jud. Sibiu)
74A. Bac cu zbat, Topalu (jud. Constanta)
79. Complex arlritectonic, Călineşti - Berbeşti (jud. Maramureş)
79A. Biserică din lemn, Bezded (jud. Sălaj)
79B. Casă traditională, Bârsana (jud. Maramureş)
79C. Poartă monumentală, Vadu Izei (jud. Maramureş)
80. Complex arhitectonic, Stolojani - Cărbuneşti (jud. Goij)
81. Joagăr cu tractiune cabalină, Gura Râului (jud. Sibiu)
82. Complex de industrii tărăneşti, Tomeşti (jud. Hunedoara)
83. Joagăr de apă, cu roată mică, Gura Râului (jud. Sibiu)
87. Gospodărie-atelier de spătar, Râşculita (jud. Hunedoara)
89. Gospodărie-atelier de dogar, Nereju (jud. Vrancea)
89A. Gospodărie de intelectual (preot) cu casă-şcoală memorială (Avram
Iancu), Stăneşti, Poiana Vadului (jud.Alba)
90. Gospodărie-atelier de dogar-rotar, Obârşa (jud. Hunedoara)
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92. Gospodărie-atelier de negustorambulant, Goieşti-Vicha Gud. Alba)
93. Gospodărie-atelier de dogar, Tomuteşti, Poiana Vadului Gud. Alba)
96. G ospodărie-atelier de instrumente muzicale, Câmpulung
Moldovenesc Gud. Suceava)
96A. Gospodărie-atelier de dogar, Straja Gud. Suceava)
97. Gospodărie-atelier de fluie:rar, Hodac Gud. Mureş)
99. Gospodărie-atelier de rogojinar, Văleni Gud. Gorj)
107. Ciocan hichaulic, Rimetea Gud. Alba)
108. Galerie de mină auriferă, Roşia-Montană, jud. Alba
109. Şteamp pentru zdrobirea minereului aurifer şi eram, Abrud Gud.
Alba)
111. Gospodărie-atelier de fie:rar, Călineşti Gud. Maramureş)
112. Gospodărie atelier de fie:rar-rotar, Măneşti Gud. Dâmbovita)
113. Atelier de clopotar şi fierărie, Poiana Teiului Gud. Neamt)
116. Gospodărie-atelier de olar, Marginea Gud. Suceava)
117. Gospodărie-atelier de olar, Săcel Gud. Maramureş)
118. Gospodărie-atelier de olar, Sasca Română Gud. Caraş Severin)
120. Gospodărie-atelier de olar, Oboga Gud. Olt)
120A. Gospodărie-atelier de olar, Horezu Gud. Vâlcea)
121. Gospodărie-atelier de olar, Corund Gud. Harghita)
123. Gospodărie-atelier de olar, Obârşa (jud. Hunedoara)
124. Gospodărie-atelier de cojocar-curelar, Sălişte Gud. Sibiu)
128. Gospodărie pastorală pentru ilustrarea prelucrării lânii, Poiana
Sibiului Gud. Sibiu)
129. Gospodărie-atelier pentru prelucrarea părului de capră, Musculeşti
Petreşti Gud. Gorj)
130. Gospodărie-atelier pentru prelucrarea borangicului, Croici
Mătăsari (jud. Gorj)
132. Piuă hidraulică cu batere verticală şi vâltoare, Rod Gud. Sibiu)
133. Moară cu "dube" (piuă hichaulică), Fânate (jud. Bihor)
134. Piuă hichaulică cu batere orizontală şi vâltoare, Prigor Gud. Caraş
Severin)
136. Piuă hidraulică cu batere orizontală, vâltoare şi admisie prin
"butoni", Sichevita Gud. Caraş Severin)
138. Dân;tă cu un val şi cu vâltoare, Moeciu de Sus Gud. Braşov)
139. Dârstă cu două valuri şi două vâltori, Nistorcşti Gud. Vrancea)
140. Complex de industrii textile, Rucăr Gud. Aigeş)
140A. Complex de industrii populare, Polovragi (jud. Gorj)
143. Gospodărie-atelier pentru prelucrarea cânepii şi de funărit, Săsăuşi
Gud. Sibiu).
15l."Constructie mobilă", autor. Ion Deac-Bistrita, 1992
152. "întoarcerea fiului risipitor", autor. Ion Iancut, 1992
153. "Triptic ortodox", autor. Sava Stoianov, 1992
154. "Jilt", autor. Alexandru Călinescu-Arghira, 1992
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155. "Roata lui Dumitru", autor. Alexandru Grosu, 1992
156. "Arca lui Noe", autor. Septimiu Enghis, 1992
157. "Christ", autor. Darie Dub, 1993
158. "Ferestre", autor. Dinu Câmpeanu, 1993
159.
160.
161.
162.
163.

"Piua", autor. Călin Baciu, 1993
"Izvorul", autor. Corneliu Tache, 1993
"Izvorul lacrimii" , autor. Traian Moldovan, 1993
"Cavalerul", autor. Mihai lstudor, 1993
"Dialog", autor. Nicolae Şaptefrati, 1994
164. "Loc sfânt", autor: Tuvia Yuster, Israel, 1994
165. "Poartă", autor. Petrovits Istvan, 1994
166. "Aori", autor. Ioan Cândea, 1994
167. "Înăltare", autor. Gavrilă Abrihan, 1 994
A. Pavilion pentru manifestări cultural-ştiintificc şi pentru proiectii film
B. Expozitia proiectului tematic al muzeului
C. Pavilion pentru expozitii temporare
D. Laborator zonal pentru conservarea-restaurarea monumentelor
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BffiLIOGRAFIE SELECTIVĂ

ldem

.

Conceptele de unealtA $1 insWaţii în civilizaţia
populară. În: M.B., Studii şi comunicări istorice... , vol.2.
.
Consideraţii istonce $1 etnologice pn"vind aparipa
insWaţii/or hidraulice pe teritoriul României. În: Biharea,

BUCUR, Corneliu

-

-

IV, 1977
Idem
ldem

- Direcţii ale demografiei istonce româneşti: transhumanţ;J
pastorală. În: Revista de istorie, 3 1 , 1978, 1 2
Etnograficke Muzei v Rumunsckej Republike Narodne
muzeum ludovey technik v Sibiu. În: Zbornik slovenskeho
-

narodneho Muzea,
ldem

ldem

.

LXX, Etnografia,

7, 1967

Invan"anţă $1 vanabilitate in păston"tul tradiţional: Despre
momentul apariţie1; cauzele şi caracterul transhumanţei
pastorale a românilor. În: Anuarul Muzeului Etnografic al
Tnmsilvaniei, X, Cluj-Napoca, 1978
- În circuitul european al invenţii/ar tehnice. În:
-

Transilvania, 7, 1978, nr.5, p.22
ldem

-

Muzeul Civilizapei Populare din România "ASJRA

".

În:

Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, Editura
Academiei, 5, 1992
ldem
ldem

- Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului:
premise, realizăii, peiSpective. În: Tnmsilvania, 5, 1968
- Muzeul Tehmcii Populare la 20 de ani de la inceperea
organizării sale. În: Revista Muzeelor şi Monumentelor,
s. Muzee, 1983, 8, p. 16-27

ldem

- Muzeul Tehmcii Populare - Sibiu (1963-1988). În: Revista
Muzeelor şi Monumentelor, 5, 1988

ldem

- Muzeul Tehnicii şi Meşteşugurilor Populare din
Dumbrava Sibiulw: În: Revista Muzeelor şi Monumentelor,
s.Muzee, XI, 1974, nr. 1 , p.26-30

ldem

ldem

ldem
ldem

Premise la o istorie a civilizaţiei medtevale româneştJ.:
Cu privire la apariţia industriilor feudale pc teriton"ul
României În: C.J.C.E.S. Studii şi comunicări, Sibiu, 1978
Procese, procedee şi insWapi· cu tracţiune animală, de
obţinere şi prelucrare a cerealelor de pc teritoriul Româmei
În: M.B., Studii şi comunicări de istorie... , vol.2
Şteaza (vâltoarea) şi piua hidraulică in istoria civilizapei
tehmce a poporului român. În: Cumidava, XII, 1979, 2
Um"tate şi dt"versitate in tipologia insWaţii/orpopulare.
-

-

-

-

În: Tnmsilvania, 7, 1975, nr.5, p.24

3 15

https://biblioteca-digitala.ro

Idem

- Neue ethnologische Beitriige betreffend das ethnische
gegenscitige Bedingtsein der Erscheinung der
Transhumanz bei den Rumanen. În: Forschungen zur

Volks - und Landeskunde, Sibiu, 1979

ldem

Zurgegcnscitigen BeeinDussung im Bcreich der
siebenbiirgischcn Volkskeramik. În: Siebenbiirgischen
-

Archiv. An:hiv des Verein fiir siebenbiirgische
Landeskunde, Band 1 2, 1975
BUCUR, Corneliu; IRIMIE, C. - Die Problematik und Systematik

der iibcrfiefenen Anlagen der băuerfichen Technik
Rumăniens. în: Ili-e Congres international d' etudes de
sud-est Europcen... , Il, Bucharest, 197 1
ldem

- Typology. distn"bution and frequency of watermills in
Romania in the !îrst half ofthc twcntieth centuzy. În:

Tr.msaction of the International Symposium on Molinology,
2, Denmark, 1969
BUCUR, Corneliu; NEAGU, Cornel - Die Dokumcnliltion fiir dic

* * *

Denkmăler des Muscums der biiuerlichen Tcchnik in Sibiu.
În: Tagungsbericht, Stockholm, 1976, nr.9, p.139- 142
- Sibiu, 199 1 , 50 p.
- Buletin informativ 1
Ibidem 2
Ibidem 4
Ibidem 5

* * *
* * *
* * *
* * *

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

- Sibiu, 199 1 , 62 p.
- Sibiu, 1993, 52 p.
- Sibiu, 1993, 44 p.

- Cibinium: studii $i materiale privind Muzeul Tehnicii
Populare din Dumbrava Sibiului - Sibiu: Muzeul

Brukenthal, 1966, 146 p.
Ibidem - 1 967- 1968,
Ibidem - 1969-1973,
Ibidem - 1974- 1978,
Ibidem - 1979-1983,

535
3 19
435
43 1

p.
p.
p.
p.

- Contributions to the Second Jntemational Symposium
on Molinology - Brede: Danske Moller.> Venner, 197 1 ,
590p.

* * *

- Ghidul Muzeului Tehnicii Populare - Sibiu, 1986, 299p.

* * *

- Ghidul Muzeului Tehnicii Populare Sibiu, Muzeul

Brukenthal, 1974, 202 p. cu il.
HOFFMANN, Herbert - Zum Projekt eines neuen Frcilichtmuseums
in Sibiu - Herrnannslildt, Rumănicn. În: Etnographica, Brno,
1962, 34, p.545-552
IRIMIE, Cornel - Concepţia $i organizarea Muzeului Tehnicii
Populare din Dumbra va Sibiulw: În: Muzee etnografic
sociologice din România. Sibiu, Muzeul Brukenlhal, 197 1 ,
p. l09-144
fdem

- Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului În:
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Revista Muzeelor şi Monumentelor, s.Muzee, 18, 198 1,
ru:6, p.6-14
.
- Muzeul din Dumbrava Sibiului: Ilustrare a istoiici $1 a
Idem
meştcşugurilor ţ,ăi;ineşti din Rom§ma. În: Simpozion
"Organizarea Muzeului etnografic in aer liber: principii şi
metode", Bucureşti, 1966, p.63-8 1
Idem
- Ein elhnographisches Freilichtmuseum des Bauemhand
- werks und der biiuedichen Technik in Rumiinien. În:
Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, Basel, 1 967, 63
H 1/2, p. 20-28
IRIMIE, Cornel; BUCUR, Corneliu - Muzeul Tehru"cii Populare din
Dumbrova Sibiului: Muzeu al iston"ei civilizaţiei populare
din Rom§ma. În: Studii şi comunicări de istorie a civilizatiei
populare din România, vol. l , Sibiu, 198 1 , p. 15-2 1
IRIMIE, Cornel; HOFFMANN, H. - Thematik und Profil eines
volkskundh"chen Freilkhtmuseums. În: Forschungen zur
Volks-und Landeskunde, 9, 1 966, nr.2, p. 58-68
Idem
- Zur Planung eines volkskundlkhcn Frcilkhtmuseums
in Hermannst.adt. În: Forschungen zur Volks - und
Landeskunde, 1963, 6, p. 210-2 16
IRIMIE, Cornel; NECULA, Marcela - Besonderc Mogh"chkcitcn und
RJ"chllinien fiir die OffcnllJ"chkeitsarbcit im Muscum dcr
bfiuedichcn Tcchnik in Sibiu. În: Tagungsbericht des
Verbandes europăischer Freilichtmuseen, Koln, Rheinland
Verlag, 1 976, nr.8, p.45-48
IRIMIE, Cornel; STOICA, Georgeta - Dic cthnographischcn
FrcilJ"chtmuscen in Rumiimen und dic Erhaltung von
Dcnkmiiler der biiuedJ"chen Architektur und Technik, În:
Tagungsbcricht, Cardilf, 1978
MICLEA, Ion - Civilizaţie milenară - Sibiu; Transilvania, 1982.
(Studiu istoric şi comentarii, Corneliu Bucur)
* * *
- Moaro cu dubc din satul Fânaţc, _'7Jionul Beiuş, regiunea
CnŞana, Muzeul Brukcnthal, 1966, 23
OLARU, Valer - Konservicrong und Rest.auiicrong in romiinischen
Frcilichtmuscen. În: Konservierte Wirklichkeiten
Erhallungs - und Aulbaustrategien in europăischen
Frcilichtmuseen, Detmold, 1 995, p.34-40
* * *
- Studii şi comunicăn" de iston"c a civilizaţiei populare din
Româma vol l. - Sibiu, 1 98 1 , 266 p.
* * *
- ldem - vol.2, 323 p.
TOGNI, Roberto - Musei europeipergli ani '90. În: Musei del
Territorio attualita del Passato, Trcnto, 1992.
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1. MUZEUL CIVILIZAŢIEI
POPULARE TRADIŢIONALE
"
"ASTRA
2. MUZEUL DE ETNOGRAFIE
UNIVERSALĂ ,,FRANZ
BINOER"
3. GALERIA BRUKENTHAL
4. MUZEUL DE ISTORIE

·

5. MUZEUL DE ŞTIINŢE
NATURALE
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Muzeul oferă următoarele servicii:
•

ghidaje de specialitate (inclwiv în limbi străine) pentru
grupurile organizate de vizitatori

• proiecpi,

la cerere, de filme etnografice

• stand cu publicatii
• stand cu produse

şi ilustrate editate de muzeu

de artă populară

autentică

• posibilitatea de participare la serviciile religioase oficia te în

biserica de lemn din Bezded
•

vizionare de spectacole folclorice pe scena amenajată în
incinta muzeului

•

transportul cu minicarul sau trăsura pe întreg traseul de
vizitare, al muzeului

• servirea mesei la

unităfile specializate din muzeu (han)

•plimbări de agrement cu barca, pe lacul din incinta muzeului

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale
"ASTRA!! Sibiu
2400 Sibiu, Calea Răşinarilor
Telefon 069 1 42 02 1 5
069 1 42 2 3 40
Fax 069 1 2 1 80 60
Deschis zilnic, cu excep�a zilei de luni, între orele 10-18,
în perioada 15 aprilie 1 noiembrie
-
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HARTA ROMÂNIEI CU LOCALITĂŢILE
DE PROVENIENŢĂ A MONUMENTELOR

/

https://biblioteca-digitala.ro

Coperta 1

Roti de apă ("ciuturi") ale morii din Găleşoaia, jud. Gmj
Coperta IV

Moara cu şase ciuturi din Găleşoaia, jud. Gmj

Coordonator lucrare: Comelia Gangolea
TEHNOREDACTARE ŞI CULEGERE COMPUTERIZATĂ:
Gabriela Copăceanu şi Radu Hennan, S.C. B UCURA S.R.L., SIBIU
TIPARUL EXECUTAT LA Tipografia 1/eeutl., SIBIU
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EXPOZIŢIA PROIECTULUI TEMA TIC AL
MUZEULUI
-

C - PAVILION PENTRU EXPOZIŢII
TEMPORARE
D - LABORATOR ZONAL PENTRU
CONSERVARE - RESTA URARE A
MONUMENTELOR

J - GRUP SANITAR
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. · ·

-

TII. PROCESE ŞI PROCEDEE PENTRU
PRODUCEREA MATERIILOR PRIME ÎN
VEDEREA OBŢINERII MATERIALELOR DE
CONSTRUCŢIE ŞI A OBIECfELOR D E UZ
GOSPODĂRESC
IV. PROCESE ŞI PROCEDEE DE
PRELUCRARE A PIEILOR ŞI FIBRELOR
ANIMALE ŞI VEGETALE PENTRU
ÎMBRĂCĂMINTE ŞI OBIECfE DE UZ
UTILITAR-GOSPODĂRESC

F - DEBARCADER

H - CillOŞC DE RĂCORITOARE

·

_ . .·

II. TEHNICI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT
ŞI COMUNICAŢII

E - BIROURI MUZEOGRAFI

G - AMFITEATRU PENTRU SPECTACOLE
FOLCLORICE

.

. . ·

-

A - PAVILION PENTRU MANIFESTĂRI
CULTURAL-ŞTIINŢIFICE ŞI PENTRU
PROIECŢII FILM
8

..

·

. .-

1. PROCESE ŞI PROCEDEE PENTRU
OBŢINEREA ŞI PRELUCRAREA
PRODUSELOR ANIMALE ŞI VEGETALE ÎN
SCOP ALIMENTAR

•
.

.

·.

·

·

. ··

•

-

V. EDIFICII DE UTILITATE PUBLIC-SOCIALĂ

-

VI. EXPOZIŢIE DE SCULPTURĂ
MONUMENTALĂ
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