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Cuvânt înainte

Catalogul tematic realizat de etnograful Mare Dorel reuşeşte să surprindă deopotrivă
pe cititorul obişnuit cât şi pe specialistul în materie, îndeosebi prin faptul că reuşeşte să
configureze şi să actualizeze o ocupaţie traditională specifică zonelor muntoase unde îşi are
originea Muresul, adică zona Muresului Superior, circumscrisă într-un areal interetnic mai
larg, zona Secuimii. Este vorba de practicarea plutări tului pe râul Mureş, urmărit în plan
diacronic, adică cum anume a putut fi el "relevat " în decursul a 300 de ani mai ales, fiind
aj utat de existenţa documentelor de arhivă, a însemnărilor sau a fotografiilor de epocă.
Este subl iniat pe parcursul studiului faptul că râurile au devenit importante căi de
transport pentru comerţul cu material lemnos, solicitat pe piaţa internă şi externă pentru foc,
constructii, materie primă pentru meşteşuguri specializate în prelucrarea lemnului şi com
bustibil, mai târziu pentru manufacturi şi fabrici.
Reconstituirea acestui fenomen de amploare pe ·Valea M ureşului Superior este un
studiu de caz; pune în rel atie aspecte complementare de natură ocupatională care sunt argu
mentate de abundenta lemnului şi de existenta unui m ij loc de transport fluvial. Chiar modul
de viaţă al locu itorilor transilvăneni, îndeosebi secui i şi românii din Secuime, vine să con
firme practicarea plutăritului pentru transportul de lemne; circulaţia lemnului fie într-o
formă semifi nită, buşteni pentru foc, sau finită, adică mate r ial de constructie pentru casele
din lemn, nenumărate în sec. XVIII-XIX, indică o preocupare majoră pentru populaţia
secuiască şi rom ânească din zonă. Aici este u n punct de întâlnire între aceste comunităţi
"diferite" etnic dar cu comportamente identice atunci când acelaşi suport economic stă la
baza existenţei lor.
Cercetarea recentă a etnografului Mare Darei are această "virtute " a argumentului
stiintific, care ajută să conjuge viaţa plutaşilor, aşa cum era ea "raţionalizată " în funcţie de
tipul de lemn, de perioada de tăiere din pădure, i nclusiv toate procedeele utilizate în acest
scop, folosindu-se un instrumentar simplu, arhaic, apoi transportul lui pe jgheaburi înclinate
şi formarea plutelor pentru transportul pe distanţe mari. Această lume a plutaşilor, fie
români, fie secui , i nd ică un facies specific lumii tradiţionale din Valea M ureşului Superior şi
văile secundare, dar şi legătura ei, a zonei, cu arii mai îndepărtate, semn al unei comunicări
statuate cu o mare parte din Transilvania, prin practici străvechi succesive.
Î n cuprinsul catalogului, autorul determină diferite tehnici de legare a plutelor, având
la bază diferite criterii , forma lemnului, calitatea materialului, întrebuinţarea lui, sau recom
pune instrumentarul utilizat în plutărit cu denumirea termenilor locali.
Traseul urmat de plute relevă de asemenea exploatarea comercială a Mureşului. Pe
lângă plutaşii zilieri care conduceau plutele, aflăm că existau proprietari de plute care
organizau activitatea respectivă; pentru "eficientizare " au fost adusi meseriaşi din Italia, iar
saşii din Reghi n şi armenii din Gheorghieni erau implicaţi în această activitate, deţinând
principalele com panii comerciale. Accidentele din timpul manevrării plutelor, datorită
precipitaţiilor care modifică nivelul apei şi cursul obisn u it, sunt consemnate în epocă şi mai
târziu de autori maghiari ca Balâzs Orbân, Fodor Andrâs, Bocskor Jânos, Czegledi Jânos,
Kos Kâroly, Palko Attila, Tarisznyâs Mârton, Garda Dezso ş.a., reuşind să înţelegem riscurile
acestei ocupatii, credinţele şi ritualurile care erau practicate de plutaşii transilvăneni.
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Detaliile legate de traseul plutelor, urmărite cu scrupulozitate de etnograful Mare
Dorel, transformă câteva pagini ale studiului în reportaj de călătorie, reuşind să evoce
aspecte semnificative din activitatea plutasilor; cum se organizau, cine conducea pluta, ce
mâncau, cum erau stivu ite lemnele, care erau locurile de oprire, unele plute se opreau la
Reghin, altele mergeau mai departe la Targu Mures, Aiud, Alba-Iul ia sau Zam, statia fi nală.
Sunt consemnate, de asemenea, plute care mergeau mai departe, până la Lugoj , apoi pe Tisa
până la Dunăre.
Aflăm că secolul al X IX-lea, în mod firesc, a reprezentat cea mai bună perioadă din
punct de vedere economic al practicării plutăritului pe Mures: se dezvoltă numărul
companiilor specializate, creste forta de muncă, cantităţi le de lemn transportate consemnate
sunt impresionante, desigur transportul pe apă având costuri minime, cererea de lemn era în
creştere, consecinţă a "modernizării " modului de viată în general în societatea transil
văneană. Această modern izare are însă şi un revers "tragic" pentru plutaşi; se construieşte
calea ferată Deda-Gheorgheni în 1 909, care face concurenţă plutelor. Autorul consemnează
faptul că ultimele mari convoaie de plute din Toplita au pornit către Reghin în primăvara lui
1 9 10 . Sporadic, vor mai circula pe Mures până în anii '30.
Ce ,rcetarea tematică întreprinsă de Mare Dorel relevă o varietate de surse de i nformare
care, prin conţinutul lor, au oferit date preţioase pentru relevarea fenomenului studiat.
Pe lângă documentele scrise, din arhivă, sau consemnările din secolele trecute,
apreciem în mod deosebit interviurile luate unor foşti plutaşi, amintirile lor fiind importante
documente de oralitate care completează feomenul complex al plutăritului. Aspectele
evocate dau un plus de o autenticitate aparte întregului studiu, considerând că acest tip de
evocare trebuie continuat în cercetările viitoare.
Tema prezentulu i catalog, practicarea plutăritului pe Valea M ureşului Superior,
devine un subiect extrem de incitant nu numai pentru ineditul i nformatiilor puse l a
dispozitie de autor, ci mai ales pentru avantajul d e a putea să descoperim o lume mai puţin
cunoscută, care prin analiza ei, poate deveni un demers meritoriu ca perspectivă teoretică de
abordare. Mă refer la ceea ce etnologii numesc contacte şi preluări, similitudini dar şi
diferenţe, ştergerea unor diferenţe atunci când primează aspectul economic. Este vorba de o
lume reală, care funcţionează în primul rând după alte paradigme decât cele etnice, şi anume
cele motivate de eficienţă şi profit. Este un drum care poate deschide noi direcţii de
cercetare în zona interetnică a Secuimi i .
Dr. Ligia Fulga
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Cadrul geografic al genezei, evoluţiei şi interferenţei culturii şi
civilizaţiei tradiţionale româneşti est transilvănene

Pentru a întelege cât mai adecvat condiţiile în care a apărut şi evoluat
cultura, civilizaţia tradiţională românească est-transilvăneană, în strânsă
legătură cu cea maghiară, sccuiască sau săsească, este necesară prezentarea
unor aspecte ce ţin de cadrul fizica-geografic al acestui areal.
În formele de manifestare ale culturii românesti, se evidenţiază
legăturile şi schimburile neîntrerupte dintre aşezările de pe ambele versante
ale Carpaţilor Răsăriteni, dintre Transilvania şi Moldov_a, iar în cele

pre

ponderent secuieşti, legăturile cu zonele învecinate din vest şi sud.
Pe valea superioară a Mureşului, întâlnim confluenţa celor trei masive
muntoase: Giurgeu, Călimani şi Gurghiu. Reţeaua hidrografică a zonei,
brăzdată de afluentii principalului râu - Mureş, a condiţionat organizarea
habitatului într-un cadru tentacular răspândit până în ţinuturile înalte
muntoase. Populaţia zonei, în majoritate românească, s-a aflat din totdeauna
în legături permanente reciproce cu locuitorii din zonele învecinate, printr-o
serie de trecători, văi, drumuri sau poteci, ca Defileul Topliţa-Deda de pe
valea Mureşului Superior, cu deschiderea înspre valea Gurghiului şi depre
siunea Reghinului, Valea Bistricioarei a Moldovei cu pasul Tulgheş, sau
Bicaz-Lacu Roşu, pasul Ditrăului sau Mortonca - ce au permis comunicaţiile
cu zonele Gurghiului şi Câmpiei Transilvaniei, Moldovei şi secuimii.
Zona Gitului Superior cuprinde satele din bazinul superior al Oltului,
la fel de importantă arteră fluvială ce-a permis legăturile dintre zonele din
sudul Transilvaniei precum şi dintre acestea şi cele transcarpatice. În partea
centrală a acestei zone se află Depresiunea Ciucului, formată din două
subzone mai mari, Depresiunea Ciucului de Sus şi Depresiunea Ciucului de
Jos, la contacul acestora fiind situat municipiul Miercurea Ciuc, reşedinţa
judeţului Harghita .
Aşezările din spaţiul sud-est transilvănean, ca organisme social-eco
nomice, au apărut în timp şi s-au dezvoltat sub influenţa factorilor
demografici şi a tot mai complexelor cerinţe ale vieţii materiale şi spirituale.
În perspectiva apariţiei şi dezvoltării istorice, distingem aşezările populaţiei
autohtone româneşti şi aşezările populaţiei emigrate şi colonizate.
Aşezările româneşti prezintă o tipologie mai variată, organic încadrate
în peisajul diferitelor zone. La originea lor au fost, după cum arată fondul de
terenuri, vestigii ale grupurilor de populaţii de origine dacică, din care au
Il
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evoluat unele aşezări rurale mai mari care au primit denumirea românească
de sat, derivată de la latinulfossatum.
Aspectul acestor aşezări este greu de reconstituit deoarece materialele
de bază pentru construcţiile rurale au fost lemnul, lutul şi paiele, puţin
durabile, folosite pretutindeni nu doar în feudalismul timpuriu ci şi în

feu

dalismul târziu. Prezenţa pădurilor aproape în tot cuprinsul zonei de care ne
ocupăm ne sugerează faptul că predominau construcţiile din lemn pe temelii
simple, din piatră cu acoperiş din paie, la fel ca la alte populaţii din sud-estul
Europei.
Fondului initial de termeni latini în legătură cu casa şi gospodăria i s-au
adăugat mai târziu termeni de origine slavă, indiciu al schimburilor culturale
dintre populaţia autohtonă şi slavi.
În feudalismul timpuriu, aspect sărăcăcios au avut nu doar aşezările
româneşti, ci şi cele secuieşti sau săseşti. Ocupanţii şi imigranţii nu aveau
tradiţii de viaţă sedentară.
Dar, în rândul satelor - de exemplu - au fost meşteri foarte iscusiţi atât
în construcţiile gospodăreşti cât şi în cele obstesti. Datorită lor, la exponenţa
construcţiilor româneşti, secuieşti, săseşti s-au adăugat progrese în dulgherit,
pietrărit, zidărit, la construirea cetăţilor castelelor. Alţii, mai pricepuţi, au
ridicat biserici. Majoritatea construcţiilor satelor din zonă, ale populaţiei cu
situatie socială precară, au fost destul de modeste, însă funcţionale şi
adaptate condiţiilor fizica-geografice austere, cu temperaturile medii anuale
cele mai scăzute din ţară, precum şi condiţiilor economice.
De aici, din Miercurea Ciuc, se desprinde drumul care urcă culmile
Carpaţilor, iar prin trecătoarea Ghimeş coboară pe Valea Trotuşului în
Moldova, iar cel de-al doilea, care urcă spre curmătura dintre Munţii Harghita
şi Muntii Baraolt, de unde coboară la V lăhita şi de aici la Odorheiul Secuiesc.
Livezi este o localitate aşezată la ieşirea din Bazinul Ciucului, pe drumul
care leagă Transilvania de Moldova, prin trecătoarea Ghimeş-Palanca, în
vecinătatea zonei locuită de catolicii moldoveni, denumiţi ceangăi. De o parte
şi de alta a satului, la nord de vatra sa, se înalţă Munţii Ciucului.
Ca şi tipologie, în Depresiunea Ciucului satele sunt adunate şi răsfirate
de-a lungul drumurilor principale, pe drumurile care se desprind din acestea
şi la contactul câmpului depresionar cu cadrul muntos în apropierea
pădurilor şi păşunilor.
Cea mai importantă bogăţie a zonei este lemnul, ca şi în Mureşul
Superior. Sărăcia diverselor resurse economice, ca şi în celelalte depresiuni
învecinate, a determinat emigrarea timpurie a românilor, dar şi a unor secui
săraci, în Moldova, unde au fost primiţi de stăpânii moşiilor, fiind gospodari
harnici. Unii s-au aşezat pe Valea Trotuşului, mai aproape de satele de
baştină, alţii mai departe; unii au întemeiat noi sate în împrejurimile Bacăului
12
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sau Romanului.

În sec. XIX-XX a început exodul populaţiei sărace pentru muncile din

cadrul industriilor diverse.
Aşezările cu sate adunate asigură obştilor săteşti o mai bună adminis
trare şi valorificare a diferitelor categorii de terenuri din cuprinsul hotarelor,
ţarini, fâneţe, păşuni. Acest tip asigură o mai eficientă apărare de sălbăti
ciuni şi chiar de duşmani.
Microregiunea Săcel-V idacut constituie o unitate fizica-geografică pe
marginea de est a bordurii Podisului Transilvaniei. Podişul Tarnavelor este
oarecum întrerupt de un uluc depresionar, zonă de contact pe linia Secuieni
Săcel. Se pune în evidentă existenţa subcarpaţilor transilvăneni în acest
sector, trasând totodată şi limita dintre ei şi podiş, pe aliniamentul depresi
unilor de contact Cristuru-Secuiesc - Sângeorgiu de Pădure. Aşadar, linia
estică a Podişului Tarnavelor poate fi trasă pe valea Eliseni (afluent al
Tarnavei Mari), Şoimoşul Mare, valea Lutului (afluent al Tarnavei Mici),
Sângeorgiu de Pădure.
Zona Covasna cuprinde satele din partea răsăriteană a marii depresi
uni a Ţării Bârsei, aflată în sud-estul Transilvaniei, unde pe lângă forma de
cultură şi civilizaţie tradiţională, apar şi forme elementare de cultură mixte.
În formele cu cultură tradiţională românească se evidenţiază fondul autohton
şi legăturile vechi neîntrerupte cu zonele din ambele versante ale Carpaţilor,
cu fundul Moldovei, cu Dunărea de Jos, înlesnite prin trecătoarea Oituz, cu
estul

Munteniei

şi

Dobrogea,

favorizate

de

trecătoarea

Buzăului.

Deasemenea se interferează cu elementele specifice româneşti din zona Ţării
Bârsei şi subzona Branului.
Satele sunt amplasate pe terasele inferioare, depresionare, adunate
de-a lungul drumurilor principale sau în câmpul depresionar în planuri
radiale, ca nişte mici insule de case şi pomi. O altă parte a satelor se află la
contactul câmpului depresionar cu cadrul său muntos.
Afirmaţiile unor cercetători cum că tipice ar fi satele risipite pentru
români, sunt greşite, deoarece ele s-au format ca roiri din vetrele unor aşezări
mai vechi. Aceste roiri au fost determinate de insuficienţa terenurilor în
exploatarea pastoral agricolă din apropierea satelor. Acest fenomen s-a
înregistrat mai ales după desfintarea iobăgiei şi fărâmitarea marilor moşii.
În ansamblul său, cadrul geografic al spaţiului est transilvănean de care
ne preocupăm, a asigurat factorii şi condiţiile naturale, antropo-geografice
propice genezei şi evoluţiei culturii şi civilizaţiei tradiţionale, ca şi în alte zone
etnografice ale ţării, într-un cadru relativ unitar, dar şi cu aspecte specifice
locale, precum şi cu bogate elemente de interferenţe etnoculturale, într-o
zonă mixtă de locuire.
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Consideraţii privind componentele multiculturale în sistemul
ocupaţional tradiţional şi surprinderea interferenţelor acestora
în cadrul unei expoziţii muzeale
Î n noul context istoric al formării unitătii politico-administrative si economico-finan
ciare a '·Uniunii Europene" precum si in contextul general al globalizării accelerate a valo
rilor de civil izatie, problema identităti i culturale a redeve nit supremul obiectiv cultural al
guvernelor statelor lumii.
Unul di ntre obiectivele esentiale ale cercetării culturii etnologice (dacă nu chiar cel
mai important) ar fi redelinirea identităţii etnoculturale a români lor, printr-o cercetare
comparatist-europeană, de o manieră ştiintifică mode rnit, interdiscipl inară, şi printr-o
reevaluare obiectivă a componentelor multiculturale din perspectivă endogenă, adică pe
structura sa internă, săvârsi t{t in procesul de convietuire mu lticulturală şi interferare creativă
a valorilor interetnice, si exogenă, prin punerea in evide ntă a valorilor receptate din afara
cuprinsului spatiului românesc, prin dialogu l cultural al popoarelor si etniilor care s-au întâl
nit vremelnic sau durabil, timp de secole, si influentându-se reciproc, sau exercitarea - prin
efectele unei dom inatii pol itice sau economice - a unei semn ificative penetratii culturale.
Î n altă ordine de idei, necesitatea consemnării, conservării ş i valorilicării acestei
identităţi la nivelul patrimoniului cultural etnografic, ne-a determinat să ne propunem a
realiza expozitia tematică "Civilizatia lemnului în estul Transilmniei. lntelferenţe. Plutăritul,
prelucrarea şi comerţul lemnului ".
Importanta organ izării unei expozitii etnografice cu scopul de a pune in evidentă
aspecte referitoare la cul tura si civil izatia românească, cu precădere, manifestate pc terito
riul actual al judetelor Harghi ta şi Covasna - devine o imperioasă necesitate; aceasta cu atf1t
mai mult cu cât în urma rcorganizării fostelor muzee j udetene ca muzee exclusiv secuieşti ,
cultura românească d i n acest areal a rămas insuficient sau aproape deloc valorificată. Devine
astfel un obiectiv prioritar asumarea organizării unei expozitii etnografice cu acestă tematică
de către Muzeul Carpatilor Răsăriteni, prin filiala sa din Harghita, Muzeul Oltului si
Mureşului Superior.
D upă cum s-a căzut unanim de acord de către special isti cu o reputatie recunoscută
pe tărâmul etnomuzeografiei, preocuparea esentială a unei expozitii cu profil etnografic
este de a reflecta trăsăturile specifice ale civilizatiei si culturii unui popor prin prezentarea
expozitională a productiilor sale cu valoare utilitară şi/sau decorativ-artistică.
Expoziţia etnografică trebuie să fie in măsură să surprindă vechimea, un itatea, conti
nuitatea (sau discontinuitatea) unor fenomene ale culturii si civil izaţiei, acestea reprezen
tând însă si coordonatele fundamentale ale istoriei unei comunităti.
Studierea faptelor si fenomenelor de civilizatie populară în conexiunea lor istorică,
colectionarea şi valorificarea expozitională nu doar a obiectului muncii, ci a însăşi mijlocului
de muncă, ar reprezenta u n alt deziderat etno-muzeologic.
După cum afirma şi Sim ion Mehedinti, ''dacă evoluţia omenirii se leagă de obiecte şi de
munca cu unelte si dacă fără unelte, omul ar trăi si astăzi în lanţul de fier al instinctului, acela
care vrea să-şi dea seama stiintific despre elementele ci1·ilizaţiei unui popor si să cerce a-1
caracteriza ca o mriantă a omenirii, trebuie să culeagă cu cea mai mare îngrijire toate uneltele
sale şi anume, Îl! exemplare autentice, care să poarte semnul muncii".
Realizarea oricărei expozitii de etnografic nu este posibilă fără o prealabilă cercetare
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şi achiziţionare, colectionare a obiectelor etnografice si fără o analiză a contextului istoric,
socio-economic si cultural din care au fost preluate.
Demersul muzeotehnic trebuie să fie de optim izare a prezentării în expozitia etno
grafică a obiectelor, instalatiilor, creati ilor artist ice s.a. care să demonstreze istoric
permanenta, vechimea, unitatea, continui tatea (sau pe alocuri discontinu itatea) civilizatiei
create de tăranul român (maghiar, secui, sas), înaintas care a dovedit nu o dată ingeniozitate,
talent, simt util itar asociat cu simţul artistic estetic. Reputatul cercetător si etnom uzeolog
Corneliu Bucur afirma că materialele di ntr-o expoziţie trebuie să demonstreze şi din
perspectivă valorică (axiologică ) individual itatea (specificitatea) culturală a poporului care
le-a creat, în ambele ipostaze de originalitate si universalitate, ca expresii ale capacităţii
propri de creatie si în acelasi timp ale receptivitătii si sintezei care ne caracterizează. De
altfel, Constantin Noica afirma că atunci "când cil·ilizaţia noastră s-a ridicat la rang de
cultură, ca nu a creat totul din nou. ci a fost, ca si În fata naturii, Între culturi istorice date. Nu
s-a ivit la noi i:;pita deşartă a noutâ{ii totale. Noi am stiut sâ aducem nolltatea Întru ce ne era
istoriceste propriu. De aceea s-a putut spune de.1pre arta noastră cum că originalitatea ei constâ
În a da o sinteză armonioase/ " (în Sentimentul românesc al fiinţei).
Cunoasterea profundă a fenomenelor în cazul tematicii enuntate, a proceselor,
procedeelor şi mijloacelor de muncă, ale creatorilor si purtătorilor culturii şi civi lizaţiei din
spaţiul la care facem referire - sustine acelasi etnomuzeolog C. Bucur - este esenţială pentru
a şti si evidenţia care este patrimoniul nostru de cunoastere, precum şi experienţa tehnică
dobândită de-a lungul timpului si, complementar acestora, ce am împrumutat şi asimilat
de-a lungul timpului şi istoriei noastre de la etniile conlocuitoare sau populaţiile vecine
zonei, de la cine, în ce context istoric şi motivaţional (când şi de ce ) şi în ce mod (cum).
Orice expoziţie etnografică trebuie să reflecte obiectiv nivelul cunoaşterii şi al
cercetării unor fenomene de istorie a civilizatiei si culturii populare din arealul propus,
stadiul la care s-a ajuns, care dintre aspecte nu au fost suficient lămurite si, de aici, necesi
tatea dirijării cercetării şi valorificării ştiinţifice înspre direcţiile mai puţin reflectate de
expozitiile anterioare organizate de muzeele din acest areal.
Expozitia muzeală trebuie să răspundă principiului obiectiv potrivit căruia ea repre
zintă viziunea sintetică asupra unor fenomene de istoria civilizaţiei populare dintr-un anumit
spaţiu cultural şi zonă etnografică, ce se realizează printr-o riguroasă anal iză selectivă,
comparativă şi interpretativă a i nformaţiei deţinute de obiectul original însoţit si pus în
valoare prin m aterialele auxiliare specifice; pentru a se putea îndeplini acest deziderat este
necesară o investigaţie care să releve stadiul cunoaşterii temeinice la n ivel analitic a
principalelor aspecte de cultură şi civilizaţie din zona avută în vedere.
Pentru realizarea expozitiei, de asemenea, se are în vedere inventarierea şi repertori
erea amănunţită, structurală, morfologică şi funcţională a proceselor de muncă şi creaţie
specifice. O atenţie deosebită trebuie avută şi în legătură cu înregistrarea şi apoi reflectarea
sistemică a procedeelor tehnologice pe fiecare proces (de muncă şi creaţie) care să
evidenţieze vechimea, permanenta, transformarea (cu evoluţia şi involutia ei), adaptarea şi
modernizarea modalităţilor de organizare şi desfăsurare a activităţii de obţinere a celor mai
diverse valori materiale, unele de folosinţă, altele de consum.
De asemenea, criteriul permanenţei nu trebuie înţeles ca pe o imobilitate istorică a
mijloacelor de muncă, deoarece acesta se cere a fi anal izat comparând morfologia
obiectului muncii datând din epoci diferite, surprinzându-se raportul dintre permanenţă şi
schimbare.
Stadiul cunoaşterii i nstrumentarului util izat de-a lungul activităţii necesită o
inventariere, o descriere etimologică, morfologică şi funcţională a mijloacelor de m uncă pe
serii tipologice.
15

https://biblioteca-digitala.ro

Avându-se în vedere că Muntii Carpati n-au constituit niciodată o haricră în fata
difuzi e i fenomene lor de cultură si civilizatie, a confluente i şi i n terferentei acestora într-o
zonă de contact de care ne preocupăm, trehuie analizate si reflectate expozit ional aceste
elemente de confluentă.
Cronologia relativă, adică aparitia în timp a unor tipuri, subtipuri sau variante,
necesită de asemenea o investigatie atentă, pentru a surprinde mai precis care sunt ari ile de
circulatie interne si externe ale unor produse de creatie materială întâlnite la noi si cum se
coreleaz{t acestea cu cele din afară; de urmărit este si aspectul circulatiei interne a aceluiaş
fenomen, care este caracterul si provenienta mijloacelor de muncă, mediul rural sau urban,
mestesugăresc sau industrial, unicat sau serie ş.a.
Raportul dintre national-un iversal trebuie de asemenea avut în vedere, întrucât
manifestarea particularului nu se poate real iza decât în cadrul generalului. Ci rcu latia materi
ilor prime, a produselor a fost însot ită si de o circulatie a idei lor, a inventi ilor. Î nsusirea
i nventiilor nu printr-o si mplă copiere ci pri ntr-un proces de adaptare a fost posibilă datorită
unui anumit grad de dezvoltare generală apt să recepteze valori.
Î n ceea ce priveşte instrumentarul utilizat în producerea bunu rilor culturale mate
riale, trebuie avut în vedere că numeroase produse ale creatiei au însuşiri comune, în
majoritate aparitia lor se datorează difuziunii culturale, bazată pe permanenta i nterferenţă
si colaborare dintre diferite etnoculturi aşa cum este si cazul spatiului est transilvănean.
Practicarea anumitor ocupatii a determi nat însf1 în mod nemijlocit modul de organizare
a gospodăriei. Factorii fizica-geografici ai mediului natural au determinat sistemul ocupatio
nal şi stadiul dezvoltării, evolutiei tehnicii la un moment dat precum şi schimburile culturale.
Factorii primordiali însă, care au determinat modul de evoluţie a culturii şi civilizaţiei în zonă
au fost cei de ordin social-economic si istoric. Aceşti factori au influentat stabilirea specificului
etnocultural si în delimitarea u nor zone etnoculturale. Stabilirea specificului etnocultural
pentru oricare zonă etnografică, reprezintă un demers deosebit de important dar şi anevoios
având în vedere interferentele cu alte zone limitrofe. Delimitarea însăşi a zonei etnografice
respective, criteriile de zonare, se raportează la specificul etnocultural.
Conform unei prime definitii generale, specificul etnocultural reflectă numărul,
gradul, valoarea elementelor, trăsăturilor, aspectelor creatiei culturale materiale si spiri
tuale. Î n stabilirea acestuia, se are în vedere surprinderea elementelor de originalitate în
creatie, de inventivitate tehnică, gustul rafinat pentru împodobirea aleasă, nuantarea
discretă etc. ce rezultă din moştenirea civilizatiei tradi tionale în ceea ce aceasta are t ipic si
reprezentativ. Substratul specificului etnocivil izaţiei îl reprezintă, de asemenea, morfologia
u neltelor, costumelor populare si caselor.
Î ntr-o zonă etnografică cu populatie mixtă cum este cea a estului Transilvaniei,
delimitarea zonei precum si supraponderea e lementelor specifice etnoculturale presupune
şi u n demers de etnologie diferenţială; necesară devine evidenţierea specificului etnic în
acest spaţiu în ceea ce priveşte caracterele particulare ale creaţiei etnice, notele distinctive
ale tematicii şi stilisticii creaţiei, precum si sistemu l de valori promovate de mesajul creaţiei
populare.
Astfel, succesiunea prezentării exponatelor după criteriul tematic şi pe grupe
tematice, o concepem în formula clasică, convenţională, a etnomuzeografiei.
Ocupatiile traditionale, cu precădere cele principale, practicate în arealul de care ne
preocupăm, se încadrează prin instrumentarul arhaic în cultura şi civilizaţia populară uni
tară, întâlnită şi în alte zone etnografice, cu unele difcrentieri mai ales în ceea ce priveşte
adaptarea lor la specificul economic al zonei, dovedindu-se uneori o adevărată ingeniozitate
tehnică, empirică, a ţăranului în confecţionarea unor unelte sau i nstalaţii tehnice
tradiţionale.
16

https://biblioteca-digitala.ro

Cele enunţate mai sus, reprezintă doar câteva jaloane care să ne ghideze orientarea
noastră în intenţia de a organiza expoziţia etnografică, pornind de la spaţiul si patrimoniul
existent în acest moment la Muzeul Gitului si Mureşului Superior din Miercurea Ciuc, filială
a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni.
* * *

Se cunoaşte că generfmd civilizaţie, oamenii au acordat deplasării si transportului
dimensiuni complexe evolutiv-istorice si funcţionale în timp (transporturi arhaice,
tradiţionale, moderne) si de nivel economic-social (transporturi populare, urbane, ş.a.),
diferenţiate în raport de mediul, de specificul etnic, de gradul de cultură, de ingeniozitate a
fiecărui grup social de vehiculare de valori, de civilizaţie si cultură (V. Deleanu)
O primă problemă pe care trebuie să o abordeze si rezolve cercetarea etnologică
tematică privind fenomenul transport în spaţiul de civilizaţie este sistematizarea unor
numeroase fapte si elemente ale mediului rural ce a conservat acest fenomen, dar în acelasi
timp este deschis si spre posibilităţile ce vin din exteriorul acestui mediu si dizolvă fapte si
elemente traditionale (de ex. construcţia căii ferate si apariţia transportului feroviar precum
si apariţia camioanelor si dezvoltarea transportului rutier - care vor înlocui treptat trans
portul cu plutele); stabilirea taxonomiei etnografice în ceea ce privesc formele si structurile,
clasele şi tipologiile; procesul transportului şi al infrastructurii care ţine de mijloacele de
transport, căi de comunicatie, metode si modalităţi de transport.
Rezultatele cercetării referitoare la plutăritul pe Mureşul si Oltul Superior, trebuiesc
încadrate unei concepţii muzeologice de reprezentarea fenomenului în cadrul Muzeului
Gitului si Mureşului Superior din Miercurea Ciuc.
În elaborarea acestui proiect de valorificare expoziţională a plutăritului trebuie să se
mai ţină seama de unii factori care conferă o anumită specificitate a transportului si a
mijloacelor de transport în cadrul sistemului şi contextului de civilizaţie tradiţională.
Deasemenea, conceperea transportului ca realitate distinctă în sfera civilizaţiei
tradiţionale este la fel de necesară, precum şi selecţionarea fenomenului instrumentar în
raportare sistematică la celelate componente ale sferei civilizaţiei, cum ar fi producţia
(ocupaţii, meşteşuguri), vânzarea, consumul; structura de cuprindere a poverii, structura de
deplasare spaţială.
Principala problemă teoretică care necesită o rezolvare este delimitarea transportului
popular şi tradiţional, considerat ca fenomen general, şi stabilirea limitelor de reprezentare
muzeală a fenomenului legat de plutărit.
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Descriere sintetică a unor aspecte de cultură şi civilizaţie
tradiţională vizate de expoziţie

Spatiul sud-est transilvănean, ca şi alte zone etnografice ale tării, prezintă o configu
ratie geografică a teritoriului complexă, făcând posibilă practicarea ocupatiilor traditionale
principale şi secundare, din momentul constituirii asezărilor omeneşti si populării lor, până
astăzi.
Relieful muntos şi bogăţia patrimoniului forestier au asigurat bazele naturale ale prac
ticării unui sistem complex ocupaţional, unui vast pădurărit, strâns legat cu agricultura mon
tană şi cu păstoritul pendulator, precum şi o serie de ocupatii secundare. De asemenea, prac
ticarea acestora a fost înlesnită si de existenţa depresiunilor intramontane şi intracolinare, ca
Depresiunea Topliţa, Bilbor-Borsec, Giurgeu ş.a. Ocupatiile traditionale principale montane
din zonă au fost posibile şi datorită existenţei multor forme de relief, utilizate ca terenuri ara
bile, ca fâneţe sau păşuni, măguri sau bâtci, culmi sau obcine domoale sau alungite, platouri
late numite şesuri ş.a. Valea Superioară a Mureşului este deci bogată în păşuni şi fâneţe, iar
legat de recoltarea fânului şi facerea frunzarelor, există posibilităţi pentru tomnatul, ierna
tu! şi primăvăratul vitelor.
De asemenea, depresiunile intramontane au asigurat de-a lungul vremii posibilităţi
pentru constituirea, consolidarea şi roirea aşezărilor omeneşti din zonă.
Existenţa străvechilor interferenţe şi interdependente ocupaţionale este dovedită şi de
toponimicile agro-pastorale şi forestiere. Amintim spre exemplificare toponimicele: Runc
(loc despădurit pentru cultivarea pământului) în vecinătatea localităţilor Topliţa, Gălăuţaş,
Sărmaş, Subcetate; Luncani la sud de Topliţa; Preluca, în Gălăuţaş sau Subcetate; Piciorul
Ars, Picioarele Boilor în Gălăuţaş ş.a. - toate acestea constituie atestări etnoculturale a două
străvechi procedee pentru defrişări forestiere în folosul economiei agricole şi pastorale
tradiţionale, sau roiri de noi aşezări pentru valorificarea agro-pastorală a terenurilor din
vecinătatea aşezărilor de bază, mai vechi.
În acest cadru geografic şi antropogeografic, similar cu al altor zone forestiere
muntoase din spaţiul nostru carpatic, nu s-a putut practica decât o agricultură empirică de
munte, cu un randament destul de redus, şi uneori chiar dăunătoare pentru productivitatea
şi stabilitatea terenului arat, cu excepţia luncilor Mureşului şi terenurilor mai fertile din zona
Gheorghenilor, depresiunea Ciucului, pe valea Oltului Superior. Pe culmile domoale ale
văilor Mureşului sau pâraielor, agricultura putea fi şi excedentară în anii agricoli mai pro
ductivi. Extinderea suprafeţelor defrişate se realiza în primul rând în interesul agriculturii.
Rezultă de aici o convergenţă între defrişări şi pădurărit pe de o parte şi interesele econo
mice ale ocupaţiei agricole, pe de altă parte. De aceea şi păstoritul era sprijinit permanent
de defrişările forestiere. Transformarea terenului despădurit în pământ arabil necesită o
perioadă de câţiva ani, timp în care terenul respectiv era folosit succesiv ca loc de păşune sau
fânaţ. Tehnicile tradiţionale de defrişare utilizate au dus la obţinerea succesivă a unor praguri
sau tipuri specifice de cultură montană şi submontană, caracterizată prin practicarea agri
culturii de munte: păstoritul cu pendulare simplă (văratul pe păşunea montană, iernatul în
sat) şi pendulare dublă (văratul pe păşunea montană şi iernatul sau tomnatul, iernatul si
primăvăratul la fâneţele de pădure şi de subpădure); pădurărit şi prelucrarea lemnului pre
cum şi construirea locuinţelor de lemn - toate acestea dovedind şi o viaţă sedentară în zonă.
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Pădurăritul - ocupaţie complementară şi sursă a practicării plutăritului

În ceea ce priveşte pădurăritul, această ocupaţie de bază s-a practicat din trecut până
în zilele de azi, zona dispunând de un patrimoniu forestier din cele mai întinse, în condiţiile
unei vegetaţii bogate si variate, de la etajul alpin până la luncile joase ale râurilor. În cuprin
sul reliefului montan, depresionar şi colinar al zonei, se întâlnesc aşadar pajisti montane
secundare, păduri de foioase simple sau în amestec cu răşinoasele, pajişti stepizate şi vege
taţie de mlaştină. Între pădurile de molid din muntii Giurgeu, Gurghiu sau Călimani se
întind pajiştile montane secundare care ocupă suprafeţele defrişate sau parcelate şi luminate.
Totuşi, straturile ierboase ce cresc pe parterul pădurilor de amestec de fag cu molid, sunt
mult mai bogate.
Pădurăritul a fost în zona montană aşadar în strânsă legătură cu păstoritul, aşa cum
agricultura practicată în urma defrişărilor a răspuns unor necesităţi economice diverse, ca
asigurarea animalelor de tracţiune pentru agricultură, păstorit, cărăuşit, pădurărit; de aseme
nea, asigurarea unor variate si bogate resurse alimentare de provenienţă animală; obţinerea
unor materii prime necesare meşte�ugurilor şi industriilor ţărăneşti;_ completarea alimen
telor de provenienţă agricolă.
În ceea ce priveşte folosirea mijloacelor traditionale pentru exploatarea şi trans
portarea buştenilor de către locuitorii zonei care practicau (sau mai practică pădurăritul) în
Topliţa şi localităţile din jur ca Gălăuţaş, Sărmaş, Subcetate, Stânceni, Bilbor, Corbu, Tulgheş
- se foloseau următoarele unelte: săcurea sau toporul pentru retezarea copacului şi joagărul
(raşpa) pentru retezarea copacilor de grosimi mai mari ; (apina şi horogul, pentru uşurarea
mânuirii buştenilor; cioflângul, sau cârceaua alcătuită din două sau trei limbi de metal, ce se
fixează la capătul retezat al buşteanului, continuate de câte un lanţ scurt, unite într-un ochi
mare de fier si o tânjală care se fixa la jugul boilor sau la amfăul hamului calului.
Pentru transportul la rampele de încărcare, locuitorii zonei foloseau după corhănit
(rostogolirea dirijată a lemnelor) sau trasul cu animale, jilipul sec ("şilipul" denumire
locală), format dintr-o succesiune de câte trei butuci dispusi în formă de jgheab saujilipul cu
apă; la firez, joagăr sau gater. Pentru transport se foloseau carele sau săniile (numite local
sancee). Jilipul de apă era construit orizontal în legătură cu câteva ape curgătoare situate de
a lungul acestuia (de exemplu pârâul Zăpodea, Măgheruş, Călimănel sau Lomas, af!uenţi ai
Mureşului în zona Topliţei) şi era utilizat de primăvara până la sfârşitul toamnei, când
îngheţau pâraiele. Acest sistem tradiţional vor fi înlocuite însă cu trenurile forestiere pe linie
îngustă numite "mocăniţe". Jilipul sec era construit de regulă de-a lungul coastei dealului
până jos, asemenea unui plan înclinat, şi era folosit mai ales în timpul când, după ce era udat
cu apă, îngheţa, permiţând alunecarea buştenilor prin jgheab; uneori, pentru a aluneca mai
uşor, mai ales când nu era suficient de frig pentru a îngheţa, acesta se ungea cu parafină.
Revenind la pădurărit si la ocupatiile desfăşurate în convergenţă cu acesta, se pot
dovedi strânsele legături reciproce ale pădurii cu agricultura si cu păstoritul, precum si legă
turile aşezărilor omeneşti respective cu pădurea, acestea determinând continuitatea istorică
şi stabilitatea etnoculturală a satelor din vecinătatea patrimoniilor forestiere.
Interdependenta acestor trei ocupaţii principale tradiţionale a mai fost determinată şi de
statutul obştesc, comunitar, al utilizării ocupationale din zonele agricole si pastorale din raza
patrimoniului forestier, precum si de dreptul utilizării pădurii condiţionat uneori de partici
parea la îndatoririle comune si de a avea casă şi gospodărie în vatra satului. Acestora li s-au
asociat întotdeauna ocupatiile tradiţionale secundare: culesul, albinăritul, pescuitul, vână
toarea, precum şi meştesugurile, industriile ţărăneşti, cărăusitul.
Plutăritul era o ocupaţie arhaică, sezonieră, care se practica în special primăvara,
începând odată cu topirea zăpezilor, dar si toamna; se efectua în câteva etape, pe trasee suc-
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cesive, bine stabilite, de la doborârea lemnului din pădure, coborârea acestuia şi formarea
plutelor propriu-zise.
Plutăritul, de altfel, socotit ca si ocupatie, nu doar mijloc de transport, a fost deci
practicabil în zone cu artere fluviale cu un debit suficient pentru a face posibil acest tip de
transport, în cazul nostru, Mureşul şi Oltul cu afluentii săi.
În ceea ce priveşte pădurăritul, acesta s-a practicat din plin datorită bogăţiilor de masă
lemnoasă a munţilor Giurgeu, Călimani, Gurghiu, Harghita, ca si-n alte zone geografice ale
ţării cu astfel de resurse economice, desfăşurându-se si urmărind principalele si succesivele
faze de lucru: tăierea, corhănirea (trasul Qustenilor doborâţi pentru apropierea de căile de
transport), stivuirea bustenilor pentru transportul cu boii sau caii, pregătirea lor pentru
transportul prin jgheaburi umede (cu apă) sau uscate (jilipuri); stivuirea bustenilor lângă
Mures, Olt si afluentii lor navigabili; formarea, pornirea si dirijarea plutelor.

Plutăritul - ocupaţie arhaică tradiţională şi mijloc de transport

Din cercetările întreprinse de noi până în prezent, cu unele rezultate publicate, rezultă
o pondere deosebită a plutăritului în structura ocupatională a satelor din spatiul de care ne
preocupăm.
Printre căile mai avantajoase pentru transport si comerţ tradiţional se numără si
râurile, urmărind trasee intra şi extracarpatice; pe cursurile lor au fost transportate de-a
lungul secolelor produse deficitare în unele zone şi mai greu de cărat cu căruţe, care sau alte
mijloace de transport, cum au fost sarea sau lemnul.
Originea plutăritului în Transilvania este incertă, dar este sigur că acesta a servit din
vremuri îndepărtate comerţului şi transportului, local mai întâi, apoi s-a extins pe trasee mai
îndepărtate.
Navigaţia pe râurile principale ca Mureşul, Oltul ş.a. a fost atestată mai ales în legă
tură cu exploatarea si valorificarea numeroaselor zăcăminte de sare, o adevărată bogăţie,
un al doilea "aur" al Bazinului Transilvaniei. Spre Panonia de exemplu, se duceau mari
cantităţi de sare, regele Andrei al II-lea acordând cavalerilor teutoni, în 1 222, dreptul de a
avea şase "năvi " pentru sare pe Mures si alte şase pe Olt, care să transporte sare în tot
regatul, iar la întors alte produse. Deasemenea, Bella al IV-lea acordă cavalerilor ioaniti, în
1 247, dreptul de a duce sare spre folosinta ţării si a părţilor dinspre Bulgaria, Grecia si
Cumania, din orice ocnă a Transilvaniei, iar Ladislau al IV-lea a întărit capitlului din Alba
Iulia dreptul de a lua două treimi din vama de sare de la Vintu de Jos, sare purtată pe apă,
când coboară pe Mures cu luntrea .
Importante căi de transport au devenit râurile si pentru materialul lemnos, tot mai
solicitat pe pieţele interne si externe, pentru construcţii, foc, ca materie primă şi combustibil
pentru unele meşteşuguri, apoi pentru manufacturi şi fabrici. Astfel apare plutăritul ca
ocupatie distinctă pentru mulţi locuitori din diferite zone, în satele de-a lungul Mureşului,
Oltului, Someşului, Arieşului, Bistriţei ş.a. cu afluentii lor. Apele mai mici erau folosite la
plutăritul liber, mai ales pentru lemnele de foc necesare oraşelor şi topitoriilor de metale,
până la înlocuirea lor cu cărbuni de pământ. Deasemenea, liber s-au plutărit în diferite zone
şi buştenii de conifere pentru construcţii şi lemnărit până în vadurile cu ape mai mari, unde
se legau în plute şi se transportau mai departe.
Etnograful 1. V lăduţiu, afirma că pe Bistrita moldovenească, cu plute coborau adesea
şi locuitorii din amonte, iar uneori se transportau vite, mai ales boi şi cai, piatră pentru
constructie şi piatră de var, diferite gresii, lână, brânzeturi ş.a. Alteori, de pe plutele vândute
se obţineau banii pentru cumpărarea din marile târguri a altor produse şi animale necesare.
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Pe apa Mureşului, caracteristic plutăritului era că, pe lângă buşteni, se transportau
casele de bârne, care ajungeau la destinaţie trebuind doar a fi încheiate. În special secuii din
Remetea, zona Gheorgheniului, ciopleau bârnele necesare întregii locuinţe, la comandă,
apoi le încărcau pe plute şi le transportau pe Mures, până la Luduş. Aici le descărcau şi apoi
le vindeau în satele de câmpie, care duceau lipsă de lemn de construcţie, ridicând uneori şi
casele clienţilor, apoi întorcându-se în satele lor .
Preocupat de istoricul cotidianului, Imreh Istvan, arăta că plutăritul reprezenta o
îndeletnicire veche de sute de ani pe Mures, "cale de apă folosită de secuii (si românii - n.n)
din Scaunul Gheorgheni, muntenii din partea superioară a comitatului Turda (zona Toplitei n.n. ) locuitori pe ambele ţărmuri ale Muresului. . ". Istoricul maghiar mai preciza că plutări
tul este legat şi de alte ramuri ale industriei lemnului. În 1 799, locuitorii din Ciumani se
ocupă şi de dulgherie, pe lângă plutărit. În 1 820, se afirmă despre locuitorii din Valea
Strâmbă că din doi, unul este dulgher (care transportă la locul cerut materialul pentru case
şi execută şi constructia, vânzând deci case "de gala") sau, dacă nu atunci este rotar. Dacă pe
Mures şi Someş plutăritul s-a practicat până în primele decenii din secolul XX, când i-au
avânt transporturile feroviare şi apoi cu camioane, el s-a mai practicat pe Neagra Bistriţei şi
parţial pe Bistrita moldovenească, până în anii 1970. La Topliţa, de exemplu, în 1 924 plutări
tul era încă practicat, şi la confluenta pârâului Valea Toplitei cu Mureşul era amenajat un
port pentru legarea plutelor ce coborau de pe Valea Lomaşului şi Hurdugaşului.
Multă vreme, plutăritul într-adevăr făcea parte din peisajul etnografic caracteristic
vieţii cotidiene a zonelor cu ape mari din ţara nostră, fenomenul nefiind unic în această parte
a Europei, cunoscut fiind şi în Cehoslovacia, Polonia, generând forme proprii în cultura
populară din ţările respective.
Marele savant istoric N. Iorga, în binecunoscuta sa călătorie prin Ardeal, relata în
acest sens că "la Top/iţa - locul apelor calde, e centrul acestei harnice, necurmate exploatări a
lemnului, care a lăsat pe alocurea numai goliciunea pământului pietros ce se dumică şi
rădăcinile cenuşii, cu totul spălate de ploi şi uscate de soarele veri/ar. Şi mai departe Însă, bradul
se strânge În oaste, şi Murăşul duce lina călătorie a plute/ar" (s.n. ).
,

.

Clasificarea plutăritului şi plutelor; tehnici de plutărit

O primă clasificare a plutăritului se poate realiza în funcţie de distanţa deplasării
plutelor şi de complexitatea formării şi pornirii lor, întâlnindu-se astfel plutăritul local sau
plutăritul sistematic.
O altă clasificare s-a făcut în functie de modul de dirijare al plutelor, practicându-se
plutăritul dirijat de pe plute (ex. pe Mures), cu hait, adică prin răstocirea apei (ex. pe
Bistricioara şi afluentii Mureşului), dirijat de pe mal (ex. pe Oltul Superior).
Plutăritul local, era practicat de obicei pe distanţe limitate. fiind condiţionat de
cunoaşterea în amănuntime doar a unei porţiuni a pâraielor .
Tehnica de legare a plutelor se deosebea după categoriile de plute, formate din una,
două sau mai multe căpătâie. Ca şi în alte zone, plutele se clasificau în funcţie de forma
lemnului, în două mari grupe: din lemne rotunde şi din lemne fasonate; o altş clasificare se
realiza după dimensiune, întrebuinţare sau calitatea materialului. Cele formate din lemne
rotunde, transportau bârne groase rotunde, manele (lemne de diametru mai mic, dar de
lungimi mari) sau căpriori (lemne folosite le construirea acoperişului); cele formate din lemn
fasonat, erau alcătuite din grinzi (cioplite sau tăiate pe două laturi), prisme (cioplite sau
tăiate pe patru laturi), cherestea (scândură de grosime mai mică), dulapi (scândură de
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grosime mai mare), leaţuri (şipci) ş.a. Plutele alcătuite din material fasonat erau de obicei
provenite de la fireze, fierăstraie, gatere .
Locul de alcătuire a plutelor avea amenajate diferite schele, cele cu iesire la apă fiind
asemănătoare docurilor din porturi. După cum am arătat, de pădurărit, a fost legat
plutăritul, care devenise dintr-o altă modalitate pentru transportat buşteni, o adevărată
ocupaţie distinctă, cu o vechime considerabilă în zona Topliţa.
Uneltele de bază folosite în activitatea de plutărit erau aceleasi ca si-n alte zone unde
se practica această ocupaţie complementară pădurăritului: securea, ţapina (introdusă de
ita-lieni, era folosită ca si horogul pentru manevrarea lemnului), compasul sau metrul numit
local tenghel, dupa (pentru măsurat diametru! lemnului si la cubarea lui), sfiederul sau
coarba (folosite pentru găurirea lemnului prin care trecea funia de legat pluta), funia
(înlocuită mai târziu cu sârmă), lanţ de plute (recent, cablu de oţel) ş.a.
Plutăritul, aşa cum arăta şi Nicolae Dunăre, era practicat atât de români, cât si de
maghiari sau secui, pornind de pe Valea Muresului Superior şi afluentii săi, de pe Oltul
Superior şi Bistricioara. Plutăritul liber se caracteriza prin procedeul forestier arhaic, practi
cat la începutul primăverii, când bustcnii erau introdusi în apă, imediat după topirea zăpezii
si gheţii de pe malul apei, care prin topire asigurau debitul necesar transportării prin plutire
a bustenilor respectivi. În trecut, acest plutărit a fost îmbunătăţit cu ajutorul altui procedeu,
stăvilarele de apă, care permiteau acumularea apei pentru o perioadă mai mare de timp, în
afara sezonului plutăritului liber, asigurând în acest fel o oarecare continuitate în trans
portarea materialului lemnos, indiferent dacă era destinat ca lemn de foc, de construcţii sau
pentru obţinerea cherestelei.
Plutăritul sistematic se efectua cu plute închingate (buşteni alcătuind o plută prin
fixarea lor cu frânghii sau scoabe), care, pe lângă bustenii propriu-zisi, mai transportau
lemne de foc, şindrilă sau alte produse meşteşugăreşti, sare, alimente de provenienţă agro
pastorală şi călători. Plutele se închingau pe Mures din vechime, dar atestarea plutăritului
sistem.ltic în această zonă o avem din anul 17 14, cunoscând după revoluţia de la 1848 un
avânt, iar cea mai mare dezvoltare înregistrându-se între 1870-1880 şi apoi în anul 1 922. În
acest an, 1922, pe porţiunea Mureşului dintre Topliţa si Reghin, s-au transportat 155.440 m.c.
de lemne pe plute. În afara Mureşului, plutăritul se mai practica pe Valea Lomaşului,
Topliţei, Călimănelului, Sălardului, Bistrei şi Bistricioarei. Plutăritul pe arterele secundare
însă va dispărea treptat odată cu construirea şoselelor şi liniilor ferate industriale, de către
întreprinderile forestiere "Ofa", "Lomaş", "Foresta " sau "Valea Mureşului".
Intensificarea exploatării pădurilor între 1871-1880 determinase chiar scăderea debi
tului de apă a Mureşului. După unii cercetători, plutăritul în zona Georghenilor este atestat
documentar de la 1 638. Ţăranii din Valea Mureşului Superior care practicau şi pădurăritul
în afara agriculturii montane, duceau plutele până lângă Targu Mures, chiar şi mai departe,
până la Zam şi Segedin, iar cu preţul luat pe lemn îşi plăteau înainte de toate, servituţiile
anuale, aşa cum arăta şi istoricul David Prodan.

Plutăritul - specializare şi mijloc de achitare a sarcinilor iobăgeşti

Emeritul istoric clujean, ataşat de zona Mureşului Superior, demonstra că posibili
tăţile de valorificare a bradului prin transportul cu plutele pe Mureş a permis ca plutăritul să
devină izvorul principal de venit al satului Topliţa, la 1785 şi mai apoi. În drumul său până la
Arad, materialul lemnos era valorificat pe traseu, la câmpie sau la T isa. Astfel, plutăritul
devine aici o specialitate, reprezentând pe lângă un mijloc mai rapid de a plăti sarcinile
iobăgeşti ale celor 255 de familii de familii existente imediat după înfrângerea răscoalei con22
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dusă de Horea - cu ecouri importante în zonă - şi o sursă principală de venit pentru aceştia
şi pentru cei 22 de proprietari unguri sau secui mai importanti. După cum afirma O. Prodan,
prin plute se transportau diferite categorii de lemn: trunchi (buşteni), grinzi, scânduri,
!caturi, pari. Iobagii topliteni mărturiseau la 1 785 că "avem apa Mureşului în sat pe care
umblăm cu plute, ducem plute si pe sama noastră şi pe sama altora şi căpătăm bani. De n-ar fi
apa Muresului n-am putea trăi. Dară cine îi harnic a face plute şi a purta plutele, capătă bani de
trăit". Iobagii mai declarau că doar câştigul pe care îl mai obtin lucrând la "Ferăstrăul
împărătesc " le mai rotunjeşte veniturile. Comertul se desfăşura cu dificultate în târgurile mai
apropiate, la Gheorgheni sau Reghin, datorită drumurilor proaste; dacă la Reghin se putea
ajunge pe plute în perioadele optime, la Gheorgheni însă, care era în amonte, locuitorii se
deplasau cu carul sau numai cu calul.
Pentru a avea o imagine mai clară asupra plutăritului şi obligatiilor iobăgeşti, repro
ducem - din studiul realizat de O. Prodan după conscriptia urbarială de la 1 785 , câteva
aspecte, care oferă un tablou relevant în acest sens. Astfel, se constată o serie de deosebiri în
stabilirea obligatiilor, de fapt, câţi proprietari erau, atâtea feluri de obligaţii, învoieli sau
contracte încheiate individual sau colectiv se înregistrau.
-

Tabel privind sarcinile iobăgeşti legate de plută rit
Nr.
crt.

1.

Obligaţiile iobagilor 1
jelerilor

Proprietar
Ioan Borne m i sza

-

baron

2.
3.

Iosif Băl intitt- conte

4.

Gheorghe Korda

5.
6.

Simion Kemeny

7.

Francisc Toldalagi

Mihail Teleki baron

Simion Kemeny

! plută cu
corni,

50 leaţuri , 1 2

1 00 pari

Colective (toţi) 1
individuale
(fiecare)
toţi

de brad

1 plută cu 40 scânduri
1 plută cu 1 00 leaţuri,
1 2 căpriori
1 plută cu 1 00 leaţuri,
1 2 corni, 400 pari
1 plută cu 1 00 scânduri
1 plută cu 1 00 leaţuri, 2-

3 corni,

1 plută cu 600 pari de
1 2 căpriori
1 plută cu 1 00 leaţuri,
1 2 corni
1 plută cu 1 00 leaţuri,
1 2 corni, 1 5 pari de

toţi

Lau renţi u Mara

9.

Ioan Banfy-baron

1 0.
I l.

brad
Colegi u l Reformat -

Tg.

Mureş

Iosif Bomcmiszabaron

1 2.

Ladislau Hcgyesi

13.

M ihail Jabriczki

1 plută cu 1 00 scânduri

1 plută cu 1 00 Icaţuri,
20 corni
1 plută cu 1 00 leaţuri,
1 2 eorni
! plută cu 1 00 pari de

datele din:

câte doi iobagi

Ideci

24 gospodari
6 jeleri
toţi

23

I eci u

Ieciu
Tg.

Mureş

8 fami l i i de iobagi

Sântioana

fiecare

Reghin

2 iobagi

Tg. M ureş

toţi

Abataia

fiecare

Regh in

fiecare

Maioreşti

Conscriptio Urbarialis, Possessionis Toplicza. Anno 1 785 die 20-a Novrembis
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Periş

Reghin

brad
Tabel întocmit de L. Mare, după

Pete lea

fiecare

brad,
8.

Destinaţia
plutelor

Informaţiile oferite de această Conscripţie Urbarială (v. copia documentului anexat la
sfârşitul materialului) sunt deosebit de relevante, scoţând în evidenţă o serie de aspecte
istorice, economico-sociale, politice din această parte a Transilvaniei, unde iobagii români
aveau un statut aparte. Acestea ne determină să credem că ar merita analizate într-un studiu
dedicat special în acest scop, continuând efortul istoricului David Prodan.
Evolutiv, practicarea plutăritului în epoca modernă a cunoscut mutaţii importante
după ce Austria, şi din 1 867 Austro-Ungaria, a încurajat comertul printr-o politică fiscală
favorabilă. Avântul comerţului cu plute s-a petrecut în secolul X I X, fiind mai redus doar în
perioada revoluţiei de la 1 848- 1 849, când locuitorii din zona Muresului Superior erau preo
cupaţi cu refacerea caselor arse după evenimentele în care au fost implicaţi si în această
parte a Transilvaniei.

Plutăritul in istoriografia şi etnografia maghiară locală

În binecunoscuta sa lucrare monografică, Orban Balâzs arăta, în legătură cu Topliţa, pe
care a cercetat-o în călătoria sa, că avea putin pământ arabil, dar foarte multă pădure de brad
(75.000 ha), care constituia materia primă pentru comerţul cu lemne, ce reprezenta anual 1 6
mii "sferturi" de plută cu două milioane de scânduri, câteva milioane de şindrilă şi multe lemne
pentru construcţii, ce luau calea Mureşului. Lemnele aduse de peste munţi şi transportate mai
departe pe apă, creau atâtea locuri de muncă încât, majoritatea locuitorilor qin zona
Gheorgheni lucrau aici ca zilieri. Autorul precizează însă că în ultima vreme se aduseseră
meseriaşi şi din Italia, din Tirolul de Sud, cunoscuţi fiind ca pricepuţi în astfel de activităţi
legate de pădurărit în general şi plutărit în mod special; saşii din Reghin şi armenii din
Gheorgheni deţineau principalele companii comerciale de plutărit care concurau cu
Societatea "vem1es". În acest fel, micii proprietari de plute nu au mai putut ţine pasul cu con
curenţa şi în cele din urmă au vândut la subpreţ totul Societăţii "Vem1es". Istoricul O. Balâzs
sublinia necesitatea amenajării râului Mureş pentru plutărit, deoarece existau multe stânci
care făceau practicarea plutăritului deosebit de periculoasă. Din această cauză doar primă
vara când se topea zăpada şi toamna, bogată în precipitaţii, se putea circula pe Mures cu
plute în oarecare siguranţă; el consemnează şi alte aspecte sociale legate de această ocupaţie,
precum şi anumite credinţe, ritualuri, obiceiuri ce se practicau de către participanţii Ia acest
sistem de transport şi comerţ tradiţional . De exemplu, aminteşte că înainte de a porni pluta,
plutaşii rosteau o rugăciune anume, luându-şi rămas bun de la familia lor, precum odinioară
marinarii, care, plecaţi la drum nu ştiau dacă se vor mai întoarce teferi înapoi; cu toate că aici
nu erau uragane, ca pe mare, care să distrugă vasele - spune autorul - , totuşi, adevărul era că
riscul mare exista Ia modul iminent şi întreaga familie participa emotiv la această pornire a
plutelor, îngenunchiind şi plângând în momentul în care începeau plutaşii să vâslească.
Conducerea plutelor se realiza cu prudentă, deoarece din loc în loc erau stânci sub apă, greu
vizibile , care agăţau plutele, existând pericolul ruperii legăturilor dintre bârne şi accidentării
plutaşilor, înregistrându-se, nu odată, victime ale plutăritului. Pe Valea Topliţei, călătorul
descrie că erau multe plute ce puteau fi luate pe neaşteptate, dacă venea o ploaie torenţială
şi dacă se ridica nivelul apei, fiind apoi recuperate din Mureş de proprietarii plutelor, recunos
cute după ştampila personală, care se aplica prin marcarea cu ciocanul forestier.
Orbân Balâzs, mai precizează că pe Valea Topliţei exista un gater al satului care tăia
scânduri pentru "vasele de sare" lungi de 1 2 brate. Confirmă că, la confluenţa Lomaşului şi
Hurdugaşului cu Valea Topliţei, era un bazin care colecta buşteni, direct din pădure, printr
un jgheab, prin cădere liberă, pentru formarea plutelor.
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În lucrarea V iaţa plutaşilor din Remetea în secolul al XIX-lea , Garda Dezsă evidentiază
diviziunea socială a muncii în cadrul plutăritului, care a dus la schimbări importante în struc
tura socială a satului. Ca urmare a dezvoltării considerabile a plutăritului, autorul face o
împărţire a categoriilor sociale: constructori de plute, plutaşi, intermediari între plutaşi şi
negustori, negustori. Această categorizare era în raport cu situaţia lor economică din sat. Cei
mai săraci erau consideraţi plutasii (dar recunoscuti mai curajosi), iar cei mijlocaşi constru
iau plutele; intermediarii erau văzuţi ca mică burghezie în formare; negustorii din sat erau
cei mai înstăriţi, dar cele mai puternice poziţii le deţineau negustorii din Reghin, Arad,
Lipova, care erau constituiţi în monopoluri.
Din studiul arătat mai sus, publicat în Acta Hargitensia, aflăm date importante legate
de plutăritul pe care îl efectuau secuii din zona Muresului Superior. Plutăritul pe Mureş în
secolul al XIX-lea era deja în centrul atenţiei, aşa după cum arătau Fodor Andnl.s şi Bocskor
Jânos în volumele lucrării Nemzeti Tarsalkot6, care ne furnizează date interesante despre
plutăritul din Gheorgheni. Observatiile lor sunt completate de descrierile lui Orbân Balâzs.
Viaţa plutaşilor descrisă de corespondcntii epocii, au fost studiate şi de istoricii şi de etno
grafii zilelor noastre. Czegledi Janos, în lucrarea Plutăritul pe Mureş, ne prezintă influenţa
constructorilor de plute, a plutasilor, a intermediarilor între plutasi şi negustori şi a negusto
rilor asupra vieţii localităţilor de pe valea Mureşului. În volumele Nephagyomany şi Nepelet,
Kos Kâroly descrie particularităţile plutăritului în diferite zone. Palko Attila, în lucrarea
Plutăritul pe Mureş, se ocupă cu plutăritul dintre Topliţa şi Reghin.
Studiile mai sus amintite ne furnizează date importante despre plutăritul în cursul
superior al Muresului. Deoarece aceste lucrări prezintă plutăritul pe Mures ca o activitate
complexă, nu pot prezenta viaţa plutaşilor şi plutăritul în zona Gheorgheni. Din cauză că
datele istorice privind plutăritul în Joseni au fost scoase mai uşor la iveală decât în cazul
localităţii Remetea, lecturând studiile de mai sus putem trage concluzia că centrul plutăritu
lui nu este Remetea, ci una dintre localităţile Joseni, Ciumani sau Suseni, cu toate că în anul
1838 Fodor Andrâs considera că "Remetea este localitatea cea mai importantă din zona
Gheorgheni de unde au cumpărat şi au lansat cele mai multe plute către ţară ". De aceea,
suntem răspunzători de a prezenta viaţa plutaşilor din Remetea. Scopul lucrării este de a
evidenţia diviziunea socială a muncii în cadrul plutăritului, care a contribuit la schimbări
importante în structura socială a satului. Pentru început, să cunoaştem satul Remetea.
Remetea este situată la poalele munţilor Gurghiului, acolo unde Mureşul părăseşte
depresiunea Gheorghenilor, adică în partea de nord-vest a depresiunii. Despre viaţa
economico-socială a localităţii la începutul sec.al XIX-lea, datele sunt furnizate de recen
sământul din anul 1820. "Mai mult din jumătatea pământului localităţii nu produce altceva
decât ovăz. Aratul se realizează cu patru boi, în mod obişnuit se cultivă secară, an, ovăz, cânepă,
in, cartofi. Pământul trebuie arat de trei ori şi este obligatoriu utilizarea îngrăşăminte/ar
naturale ". Citatul de mai sus ne arată nu numai dezvoltarea agriculturii la începutul
secolului al X IX-lea, dar şi limitele posibilităţilor locuitorilor. Deoarece pământul era ostil
agriculturii, zona dădea posibilităţi multiple dezvoltării zootehniei. "Păşunile sunt bune, iar
fânul este folosit la creşterea animalelor, chiar dacă Mureşul inundă arăturile lăsând în unnă un
strat de nămol ; din această cauză şi fânul se degradează ".
În secolul XVIII, manufacturile erau morile. La începutul secolului al XIX-lea deja
au apărut meşteşugarii: "în sat era un tâmplar, doi fierari, doi croitori şi aproape fiecare
gospodar cunoştea arta fabricării căruţe/ar".
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, au început modificări esenţiale în structura comer
ţului. Dacă după recensământul din anul 1785 nu putem vorbi despre schimb de marfă în
afara plutăritului, în anul 1820 deja avem date concrete despre un comerţ local: "În sat există
3 magazine unde se vând mărunţişuri ".
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Cunoscând posibilitatea de a supravieţui din agricultură şi datorită poziţiei geografice
a satului, nu-i de mirare că în aceea vreme cei din Remetea vorbesc despre modalităţile de a
câştiga bani: "Câştigul se poate obţine din confecţionarea plute/ar, cu plute se transportă
cherestea, leaţuri, căpriori şi lemn cu altă destinaţie". Cei din Remetea trebuie să recunoască
că "plutăritul aduce de două uri mai mult beneficiu decât aratul si semănatul".
Putem afirma că în mare parte a secolului al XIX-lea locuitorii zonei nu trăiau numai
din agricultură, ci meseria de bază era confecţionarea plutelor si plutăritul. Deci merită să ne
ocupăm mai de aproape de plutărit.
Confecţionarea plutelor. Lemnul necesar plutelor se exploata înainte cu un an. În
1 838, Fodor Andrâs prezintă astfel această îndeletnicire: "Imediat după 1 mai, când zăpada
Începea să se topească În munţi, fiecare gmpodar împreună cu slugi şi cu hrana necesară pentru
o săptămână, se urca în munţi si tăia cei mai fiumuşi brazi pentru plute; partea groasă a
buşteanului era folosită pentru cherestea, iar restul de o lungime de 6-8 m erau lăsaţi aşa două
săptămâni. După două săptămâni, buşt?anul era decojit şi tras la drum de unde cu sănile de 4
picioare lungime când zăpada era cea mai mare era transportat până la Mureş".
A � torul susţine că la Remetea fenomenul era cel mai viguros, fiind centrul
plutăritului din zonă, ales ca punct de referinţă. Noi suntem de părere însă că şi Topliţa a
reprezentat un centru cel puţin la fel de important pentru plutărit în secolele XVIII-XIX, aşa
cum rezultă din izvoarele documentare precum Conscripţia Urbarială din 1 785. Oricum,
după scăderea debitului Mureşului la sfârşitul secolului XIX, constatată şi de geologul
Halbrich, centrul plutăritului se mută de la Remetea la Topliţa, aşa cum consemnează şi
Orbân Balâzs, atestând prezenţa secuilor stabiliţi aici, la muncile sezoniere legate de
pădurărit şi plutărit.
Important este faptul că acest sistem ocupaţional cuprinde în elementele sale şi o serie
de aspecte de etnocultură care au interferat, ţinând seama că unele întovărăşiri la pădurărit
şi plutărit în zona Mureşului Superior, s-au realizat între români şi secui; specificul muncii
caracterizat printr-un grad mare de risc şi dificultăţi, pericole comune de înfruntat, viaţa
cotidiană cu încercările ei - au determinat evoluţia unor raporturi psiho-sociale care au
dezvoltat spiritul de solidaritate, de sacrificiu, a întărit coeziunea grupurilor, realizându-se o
comunicare şi o înţelegere care depăşea barierele de limbă, tradiţii, obiceiuri şi chiar unele
sensibilităţi de moştenire istorică.
Pe lângă importanţa economică, plutăritul integrându-se în activitatea comerţului,
acesta avea, după cum afirma şi istoricul N. Iorga, sensuri mult mai largi "constituind
schimburi de produse, dar şi un schimb de cunoştinţe, un fel de a uni Între ele diferite naţiuni".
Dezvoltarea plutăritului şi comerţului a fost favorizată, după 1 867 în sistemul dualist
austro-ungar, de încheierea mai multor tratate comerciale de reformare a sistemului vamal
şi al comerţului interior, de reorganizarea camerelor de comerţ şi industrie.

Plutăritul organizat de mari companii mixte româno-săseşti
de la Reghin şi Târgu Mureş

În prima jumătate a secolului XIX, statul austriac permitea şi plutăritul, încurajând
înfiinţarea unor asociaţii, transportul fiind concesionat în majoritatea cazurilor particularilor
dornici de câştig într-o aşa afacere destul de riscantă. Sporesc pe apa Mureşului numărul
plutelor care coborau înspre Reghin, cu lemn provenit din munţii Giurgeu, Călimani sau
Gurghiu. Pădurile cu suprafeţe mai întinse de unde se obţineau plutele, din partea stângă a
Mureşului erau ale comunităţii secuieşti, iar cele din dreapta aparţineau composesoratelor
nobiliare.
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Începând cu anul 1 853, mai mulţi negustori cu plute din Reghinul Săsesc, au format o
asociaţie, de scurtă durată, însă în 1 859 au constituit alta, care a durat şase ani, numită
" Wermescher Flit - Compagnie" ( "Compania de plute Wermescher"). Membrii acestei companii
erau câţiva din Reghin, unul din Gurghiu, doi din Topliţa si şase Iipoveni. Această societate
a falimentat însă la 1 865. Un alt grup, format din 19 bărbaţi de încredere deplină, în care
intrau membri din Reghinul Săsesc, unul din Gurghiu şi unul din Topliţa, vor forma o
societate importantă. Comerţul se extindea astfel, an de an, şi va câştiga noi clienţi din
Mureşul Superior, Inferior al T isei şi de la Dunărea de Jos.
"Prima Societate de plutărit din Reginu/ Săsesc " va ajunge să domine în zonă, deţinând
aproximativ 400.000 - 600.000 fl., iar Ia sfârşitul secolului XIX, controla jumătate din
comerţul cu lemn pe Mures.
După cum arăta N. Gociman, plutăritul pe Mureşul Superior pornea de la Suseni,
lângă Gheorgheni, iar de la începutul secolului XX, de la Topliţa, deoarece debitul apei a tot
scăzut .
În ceea ce priveşte mijloacele tehnice de realizare şi transportul plutelor, acestea au
fost în linii mari aceleaşi ca şi în alte spaţii unde se practica plutăritul. Lemnul pentru plute
era coborât din munte, pe pâraiele afluenţilor Mureşului şi se stivuia lângă râu, cu partea mai
groasă în jos, la o distanţă de 1 2 m de mal; pluta se lansa la apă când starea vremii şi
debitul apei permitea acest lucru.
Un grup de 1 0- 1 2 buşteni forma o ''povară" ( ''pohoară " - denumire locală) de plute în
perioada 1 780- 1 800, iar la mijlocul secolului XIX, era alcătuită din 8- 1 0 buşteni. Durata
deplasărilor era diferită, în funcţie de o serie de factori, în primul rând climaterici, dar si în
functie de obstacolele întâlnite în cale, datorită neregularizării albiilor. Astfel, un drum de Ia
Topliţa până la Reghin, dura între 5 si 8 zile, în perioada de navigaţie de până Ia anul 1 800,
ajungându-se apoi ca Ia 1 873, acelasi drum să fie parcurs într-o singură zi. Prima plută care
sosea de la Lăpuşna la Reghin, străbătuse 42 km într-o zi (la 6 aprilie 1 873). De remarcat
faptul că albiile râurilor navigabile din diferite zone au fost regularizate de meşteri italieni,
.
ajutaţi de sasi, slovaci si polonezi.
Plutele erau conduse de trei serii de plutasi. Ca şi conducător, pe o singnră plută se
aflau, de obicei, un cârmaci în faţă şi un hăitaş în spate. Pentru munca prestată cârmaciul
primea două treimi din preţul plutăritului si hăitaşul o treime.
Terminologia folosită în plutăritul de pe Mureşul Superior era, în general, aceiasi ca
în alte zone etnografice ale ţării, multe cuvinte care semnificau metode, tehnici, unelte,
comenzi se regăseau în vocabularul general al plutasilor; astfel o legătură se numea "sfert "
sau "viertel", "tablă" ( ca şi pe Bistriţa moldovenească), sau "căpătâi". Pe unele etape ale
traseului, plutele se transportau în sferturi; se întregeau ulterior (uneori abia la Sânpaul),
când se uneau cele patru sferturi într-o plută întreagă.
Până Ia începerea activităţii de regularizare a Mureşului, plutăritul era periclitat de
existenţa stâncilor, sălcilor sau a marilor de apă (uneori erau bărci ancorate la ţărm de care
se loveau plutele). Pentru evitarea accidentelor şi siguranţa transportului, s-a constituit
"Societatea autorizată pentru regularizarea a/biei Mureşului de la Toplita la Deda" care s-a con
topit cu "Societatea pentru promovarea plutăritului pe Mureş", înfiinţată Ia Targu Mures, având
ca obiectiv de activitate regularizarea albiei Muresului de la Georgheni Ia Zam.
În ultimul deceniu al secolului XIX, au fost construite case ale societăţii la Topliţa şi
Sălard, pentru refugiul plutaşilor.
La 1 890, societatea avea 32 mii jugăre de pădure, însemnând peste 1 8 mii ha, între
Topliţa şi Deda, şi transporta pe apa Muresului, aproximativ 65-70 mii m.c. pe an.
·
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Organizarea plutăritului în atenţia congreselor secuieşti

Modul în care se desfăşura plutăritul pe Oltul Superior, Ia începutul sec. XX , rezultă
si din cuvântarea lui Urmanczy Janos, unul din cei 345 de reprezentanţi la Congresul
Secuilor din 1 902 de la Tusnad.
El vorbea despre drumurile foarte proaste, dar si de comerţul cu lemne care lăsa de
dorit, datorită abuzurilor mai ales în ceea ce priveşte tăierea lemnelor care se face "fără cap ".
Fabricile de cherestea reprezentau pentru oameni nevoiasi, o ocupaţie, lucrul cu lemnul fiind
una din îndeletnicirile principale din mosi si strşmosi.
Urmanczy sustinea că drumurile de apă din zona lui de baştină (Toplita) erau foarte
importante, iar faţă de pădurile imense, comerţul cu lemne era mult mai redus fată de alte
zone. Se reclama faptul că drumurile de apă sunt rele, că depind de timp, de ploi, în unele
locuri ::ipa este mai adâncă, în altele mai puţin adâncă. Erau zone unde apa fiind foarte
repede, genera pericolele, datorită multor locuri cu stânci si curbe periculoase, plutaşul abia
dacă putea să-si salveze viaţa, în cazul unor eventuale accidente: "Săracul popor plutas doar
el ştie prin câte necazuri trece dacă plutele se ciocnesc unele de altele sau de stânci. El stă
până-n brâu În apa rece ca gheaţa şi lucră, ca plutele să meargă mai departe, pe Mureş Între
Suseni si Reghin Pe Olt, între Siculeni si Făgăraş, se impunea amenajarea cursului, ca
plutăritul să fie mai sigur iar pierderile mai mici, deoarece comerţul lemnelor pe apă era încă
cel ma1 ieftin. Astfel, el asigura un ban pentru cei care vara se ocupau de regulă cu agricul
tura. P lutăritul pe Mures nu se schimbase de sute de ani. Reprezentantul secuilor din zona
Topliţe i mai semnala faptul că barajele pentru mori făcute pe Mures, produceau numai
necazu ri, proprietarii mori lor stabilind nivelul apei în zona iazurilor după bunul lor plac, fără
a se gâ ndi dacă barajul are rezistenţa necesară, înălţimea care să corespundă legilor apei si
pentru plutărit. Dacă se întâmpla pe timpul alunecării plutelor ca barajele să se "acciden
teze ", pentru eventualele pagube apăreau conflicte si judecăţi la tribunale.
Proprietarii de baraje cereau vamă după fiecare plută, câte o scândură, iar în afară de
aceasta, pentru ca apa să fie menţinută la baraje Ia un nivel favorabil trecerii cu bine a
plutelor, ei mai cereau câte 1 0- 1 5 koroane, ameninţând că altfel vor determina traversarea
zonei cu plutele doar în 4-5 ore.
Urmânczy mai prezenta Congresului că sunt proprietari care nu renovau barajele,
care de multe ori se stricau dacă vre-o plută trecea pe acolo chiar fără să-l lovească, propri
etarul de baraj cerând despăgubiri imense, care erau plătite de proprietari de plute, deoarece
la tribunal nu se rezolvă mai nimica, sau dacă se rezolvă ceva, trece mult timp. De multe ori,
când se strica barajul, proprietarul acestuia confisca plute în valoare de 1 5-20.000 de
koroane, până când proprietarul de plute plătea paguba "umflată " artificial. Asemenea
lucruri practicau si cei care vegheau la integritatea malurilor râului, cerând mulţi bani dacă
se întâmpla ceva cu malul râului respectiv.
În încheierea cuvântării sale, Urmânczy Jânos, reprezentantul secuilor si maghiarilor
din zona Topliţei, propunea să se formeze o poliţie a râurilor care să vegheze la bunul mers
al plutăritului, si cât mai curând să se amenajeze râurile pe care se practica acest sistem de
transport si comerţ.
".
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A Marosi tutajozas fenykorabol - traducere de K. Cziryak
(Din anii de aur ai plutăritului de pe Murq') , după însemnările unui jurnal tinut de
dr. Schmidt lmre, între anii 1 9 1 5- 1 9 1 8, prelucrare de O. Mare

- Între anii 1 7 1 0- 1 909, plutăritul şi prelucrarea lemnului în zona Toplitei era una din
cele mai importante ocupatie a locuitorilor.
- Un document datat din 4 aprilie 1 662 deja aminteşte de un joagăr unde se tăiau
bustenii.
- În 1 799 apare o lucrare, scrisă de Teleki Jozsef, unde este descris "Joagărul
Împărătesc Magdolna " de la Hurdugas. Din acest document putem afla că joagărul respectiv
avea două pânze cu care se tăiau scânduri pentru vase care transportau sare, iar scândurile
tăiate erau duse la Alba Iulia. Lemnul pentru scânduri se aducea din pădurea ce avea hotar
cu cel al comunei Ditrău, deoarece aici erau lemne fără noduri. Dintr-un copac tăiat se
obţineau 5-6 scânduri, având lungimea între 2,7 şi 1 2 brate, cu o grosime de 4 ţoli (96 cm).
Aici anual se tăiau 2200 buc. de scânduri. Joagărul s-a desfiintat în 1 9 1 6 (în timpul primului
război mondial) când a fost incendiat.
- În 1 859 s-a înfiinţat prima companie a sasilor din Reghin, cu denumirea "Flass
Kompani ". Această companie a început să cumpere pădure, fiind înfiinţată de: Kaiser Janos,
primarul Reghinului Săsec, mai târziu deputat, şi Kaiser lmre Adolf. Cu timpul, au devenit
asociate familiile Schuller, Wagner, Drimm, Wermcsher, Schuffauer. Compania s-a desfiintat
în 1 905, când deţinea 44 mii de iugăre de pădure, şi a fost cumpărată printre altii de Farkas
Mendel, circa 20 de mii de iugăre la Deda; în zona Toplitei şi a Sălardului au cumpărat
pădure familia Goldfringen şi Teplanszky Emil.
- În anul 1 865, 1 6 mii de plute, 2 milioane de scânduri, mai multe milioane de şindrilă
şi mult alt lemn pentru constructii a coborât pe Mureş.
- Prin anii 1 860, familia Lazăr deţinea pe Hurdugaş un jgheab de 3.000 de brate
lungime, în care era captată apa Toplitei, în care puneau buştenii ce coborau până la Gura
Secului (captare care se vede şi astăzi - n.n.). Totodată, pe Călimănel familia Lazăr mai avea
un jgheab de 5.000 de brate lungime. În Călimănel, familia Vermes era proprietara unei linii
ferate private de 4.000 brate lungime, care prin coborâre liberă transporta buştenii la gaterul
acesteia. Aici, fiecare vagon era încărcat cu 1 0 trunchiuri şi un conductor manevrant, frâna
la curbe vagonul care circula pe şine din lemn. Vagoanele, după ce erau descărcate, erau
trase de cai la deal (la fel ca în satul Platoneşti şi Gălăuţaş-Poiană).
- În 1 867, o plută cu 1 00 de scânduri la Toplita costa între 45-60 de forinţi, iar acestea
ajungând la Dunăre se vindeau cu pretul de 1 00- 1 1 0 Ft.
- În 1 868, familia Urmanczy, din Topliţa, era proprietara a 5.700 iugăre de pădure,
ajungând ca, în 1 9 1 7, să deţină 28.000 de iugăre de teren în Toplita şi împrejurimi.
- 1 868, familia Banffy deţinea 34.200 iugăre de pădure, Flass Kompani din Reghin,
între Deda şi Remetea, 22.800 de iugăre, iar familiile Kemeny, Balla, Melik, Kadar din
Meştera, Elteto, Calhin din Stânceni şi familia Boer împreună, aveau în zona Deda-Remetea
1 5 1 .796 iugăre de pădure.
- Între 1 870- 1 900, familia Urmanczy avea o pădure în apropierea Gheorgheniului
unde tăia lemne fără noduri, din care se confecţionau scânduri pentru site. Totodată, în
Cheile Bicazului, unde în prezent trece drumul în Moldova, din 1 876 era proprietara unui
jgheab de 2.000 brate lungime, care a fost demontat în 1 908, după care s-a făcut drumul ce
leagă Ardealul de Moldova.
- În 1 877 s-a înfiinţat ';4sociatia de sprijinire a plutăritului " care de la fiecare plută lua
vamă, iar din banii strânşi s-a început adâncirea Mureşului, scoaterea stâncilor. Tot în aceşti
,
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ani, la Topliţa, exista un cârciumar pc numele Fritch care "mituia " câţiva plutaşi din Rcmetea
sau Ciumani ca ei, cu plutele lor, să facă în dreptul hanului său un blocaj "accidental", astfel
ca plutele care veneau din urmă să se ciocnească de plutele celor mituiţi. În acest fel, plutele
se încălecau, lemnele se amestecau. Astfel plutele trebuiau din nou alese, legate, lucrare care
dura una-două săptămâni, timp în care plutasii locuiau şi mâncau la cârciuma lui Fritch, aces
ta realizfmd importante venituri din cazarea şi consumaţia plutaşilor. Cei care au produs
"ambuscada ", desigur că stăteau la cârciumă şi mâncau pe gratis.
- În 1 890, Flass Kompani a luat un sediu la Topliţa (actualmente aici se găseşte Clubul
Sportiv Şcolar Topliţa - n.n)
- În anii 1 890, cei mai importanţi afacerişti şi cele mai importante societăţi comerciale
din zonă care se ocupau cu plutăritul erau: Schwartz Mendel si urmaşii, Farkas Mendel şi fii,
Urmanczy Janos, Lukacs şi asociaţii, Flass Kompani, Elteto Albert şi fii, Kiesetein Mendel,
Leborets Mor, Melik lstvan din Rcmctca, Agoston Andras din Ciumani, una-două plute
porneau si alti particulari .
- Din 1 89 1 , Topliţa devine centrul plutăritului pe Mureşul Superior.
- Din 1 905, cea mai mare parte a pădurilor din împrejurimi aparţinea firmei Urmanczy
Janos şi Melik lstvan.
- Din 28 octombrie 1 909 s-a dat în folosinţă calea ferată, astfel plutăritul a scăzut în
amploare, dar se mai practica până la mijlocul deceniului patru al secolului XX.
- În 1 890, pe Zăpode şi pe Măgheruş funcţionau jgheaburi (ultimul funcţionând şi în
anii 1 940 n.n. ).
- Dacă în 1 7 1 4, până în Alba Iulia plutasii trebuiau să plătească la trei vămi, din 1 720
aveau de plătit în 1 3 vămi.
- La Sălard, în mijlocul Mureşului, se găseşte stânca lui "V igh Jozsef ". Legenda spune
că cel dintâi plutaş a fost unul pe numele Vigh Jozsef, care numai până la stânca respectivă
a putut să conducă pluta; aici s-a izbit de stânca care în prezent poartă numele lui, pluta s-a
rupt iar plutaşul a murit înnecat.
-

Cum ajungea lemnul din pădure plută?
După manuscrisul lui Dr. Schmidt Imre, din însemnările anului 1 9 1 8, mai aflăm cele
de mai jos:
- Când pădurea nu era aşa departe de Mureş, copacul tăiat, curăţat se trăgea la malul
apei cu boii. Unii dintre aceşti copaci aveau dimensiuni gigantice, cu diametru! de un metru
şi lungimea de 50-60 m. Până-n 1 9 1 6, la capătul fiecărui pârâu existau gatere.
- Gospodarii din Topliţa care aveau boi sau cai puternici au încheiat contracte cu
proprietarii de pădure, ca lemnele tăiate în timpul toamnei, să fie transportate iarna pe
zăpadă până la malul Mureşului, la depozitele de plute.
- Cum ningea puţin ca săniile să alunece, ceea ce se întâmpla de multe ori şi în
noiembrie, înaintea răsăritului, gospodarii porneau din Topliţa cu săniile (numite local
sancee) la pădure. Aceştia încărcau săniile în aşa fel încât, partea groasă a lemnului să fie în
faţă şi porneau către Mureş. După câteva sănii drumul era alunecos "ca oglinda ".
- Fiecare lemn avea ştampila proprietarului de pădure, iar atât la încărcare cât şi la
descărcare reprezentantul (măsurătorul - n.n) proprietarului era prezent şi măsura
diametru!, lungimea şi lăţimea fiecărui lemn în parte (cuba), după care aceste date se scriau
pe o foaie în două exemplare; unul rămânea la reprezentant, iar altul la cărăuş, document ce
trebuia să se predea la depozitul de la malul Mureşului, unde descărca lemnele şi primea o
chitanţă făcând dovada că toate lemnele au fost transportate. Reprezentantul proprietarului
locuia la locul doborâturilor şi de multe ori lucra pentru mai mulţi particulari.
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- Caii şi boii cu căruţe sau sănii (functie de anotimp) de lemne, coborau de pe văile
mai multor păraie, care de multe ori se întâlneau la intersecţii, unde provocau adevărate
scandaluri pentru prioritate. Drumul era atât de alunecos încât, în 4-5 ore, cărăusii coborau
la malul Mureşului. Odată ajunşi la depoul de la malul Mureşului, ziua de muncă lua sfârşit
pentru cărăusi.
- La depozite, erau alţi lucrători care manevrau lemnele cu tapina. Primele lemne erau
aşezate iarna, pe zăpadă, iar următoarele, tot mai sus în stive; aceste manevre se făceau cu
ţapina, unealta de bază, cu care se putea lucra foarte eficient şi cu puţin efort. Lemnele se
ridicau la comanda "Hei hop ", care însemna "chemarea lemnului".
- Cele mai mari depozite de lemne la malul Mureşului erau în Plopiş (zona
Moglăneşti-Luncani - n.n), vizavi de cascada termală, şi în dreptul Tarniţei, ultimele două
fiind ale familiei Urmanczy.
- În zona Toplitei nu erau prea multe tăieri de lemne în iernele geroase, cum se întâm
pla în alte locuri, ci mai mult vara şi toamna.
- Când lemnele erau stivuite la malul Mureşului, începea formarea plutelor. Lemnele
de aceleaşi dimensiuni, se puneau unul lângă altul, la cele două capete se crestau la o
adâncime de 1 0-20 cm; lângă acestea, se puneau alte lemne mai subţiri, apoi se găureau şi
se prindeau în cuie de lemn tare. După această fază, se tăiau capetele mai subtiri ca să
rămână la aceeasi lungime.
- Lemnele căzături care rămâneau erau adunate de locuitori pentru foc. După ce
făceau mai multe rânduri de lemne, cum s-a descris mai înainte, acestea erau puse unele
peste altele în stivă. Când această fază era gata, deja venea primăvara si apa era suficient de
mare ca să pornească plutele. După ce plutele erau împinse în apă, se monta cârma în faţă
şi în spatele plutei. Cârma era uneori de 6-7 m lungime şi confecţionată dintr-un lemn rotund
mai subţire (par), la al cărui capăt (mai gros), se monta o scândură de 2 m, bătută în cuie
de fag. Partea cealaltă era cioplită în aşa fel încât cârmaciul să o poată prinde bine. Dintr-un
depozit de plute, întotdeauna pornea pluta cea din vale iar apoi următoarele.
- Întotdeauna, primul plutaş trebuia să fie cu experienţă, care cunoştea bine râul.
- Între anii 1 900- 1 9 1 0, pe Hurdugaş era un baraj, unde se aduna apa din pâraie. Mai în
sus de baraj, erau multe jgheaburi uscate sau cu apă, prin care plutea lemnul la baraj. Când
acest baraj era plin cu lemne, se deschidea poarta barajului şi lemnele pluteau în pârâul
Lomaş, iar de aici (pe valea Topliţei) până-o Mureş. La malul pârâului erau supraveghetori
eate aranjau lemnele agăţate. Jgheaburi uscate sau cu apă existau deja în 1 856 pe Zăpode,
Călimănel, T inoasa. Pe pârâul Lomaş nu erau pornite numai trunchiuri singuratice către
Mureş, ci de multe ori şi plute mai mici, care erau legate unele după altele. Acestea din urmă,
de multe ori produceau mari pagube malului, dar fată de venit, acestea erau erau minore. Un
astfel de plutărit se practica mai intensiv pe Gurghiu, în stil german, unde din sec. XIX,
viitorul rege Rudolf a adus muncitori din Bavaria.
- Multe plute de pe Mureş, coborau doar până-o Reghin, aici fiind prima bursă de
plute. Plutele care mergeau mai departe, prin T g. Mureş, Aiud, Alba Iulia, Zam, erau
echipate cu mâncare, funie, ş.a. Mâncarea consta din: slănină, mămăligă, pâine, brânză, sare,
oţet, fasole, la care se adăuga nelipsita pălincă. Aceste plute care mergeau mai departe de
Reghin, aveau montate la mijloc "o căsuţă " de 3-4 m lungime şi 1 ,5 m înălţime. Aici se ţineau
alimentele, lucrurile personale mai valoroase ale plutaşilor, sau unele mărfuri pe care le
vindeau sau cu care făceau diferite schimburi pe traseu.
- Mulţi plutaşi din Topliţa mergeau doar până-o Reghin, de aici plutele erau mărite şi
preluate de alţii la cârmă. După Targu Mures, râul era mai lin, iar plutele erau legate unele
de altele, câte patru, pe fiecare fiind câte un cârmaci. Erau multe curbe mari, unele într-atât
de mari, încât dacă ultimul cârmaci (din cei 4) sărea pe uscat şi făcea la magazinul din
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apropiere cumpărături, pe când plutele ajungeau în partea de jos a curbei, el era deja acolo
si sărea înapoi pe plută. În această zonă, plutele mergeau încet, cu 3-4 km/oră. Astfel
ajungeau la Zam, unde era prima bursă mai mare de plute, şi unde plutele erau ancorate.
Aici, Mureşul avea o lăţime de 80- 1 00 de metri.
- Pentru unele plute, Zam era statia finală, dar altele, mergeau mai departe până la
Lugoj, pe T isa în Dunăre. Plutele care erau cumpărate la Zam de noii proprietari, erau puse
în vagoane si transportate la noii proprietari.
- După construcţia căii ferate Deda-Gheorgheni din 1 909, plutăritul nu a mai fost
practicat atât de intens. Ultimele mari cantităţi de plute din Topliţa, au pornit către Reghin
în primăvara lui 1 9 1 0. Plute mai mici însă, vor circula pe Mures până-n anii 1 930, dar mai
sporadic.

Aspecte de diviziune şi comu nicare socială legate de practicarea
pădurăritului, plutăritului, prelucrării şi transportul lemnului

Atenţie deosebită trebuie acordată diviziunii muncii, surprinzând modul în care erau
distribuite sarcinile si responsabilităţile în cadrul echipelor de lucru. De menţionat este fap
tul că având în vedere specificul practicării pădurăritului în strânsă legătură cu plutăritul,
care implica adese ori situaţii deosebit de periculoase în ceea ce priveşte securitatea muncii
şi siguranţa lucrătorilor în diferite faze de lucru - distribuirea responsabilităţilor şi
promovarea unor lucrători în faze superioare necesita depăşirea unor praguri de risc,
acumularea unei experienţe suficiente pentru desfăşurarea muncii în maximă siguranţă şi cu
randament, beneficiu sporit; se detaşează astfel în cadrul structurii socio-profesionale
oameni care-şi câştigă un prestigiu deosebit prin seriozitate, hărnicie şi chiar probe de curaj.
Ca urmare a dezvoltării considerabile a plutăritului începând cu secolul XIX, când
piaţa cerea tot mai mult material lemnos pentru construcţii, în cadrul diviziunii sociale a
muncii deosebim următoarele categorii sociale: constructori de plute, plutaşi, intermediari
între plutaşi şi negustori, negustori. Această categorizare era în raport cu situaţia lor
economică din sat. De regulă, lucrătorii cei mai săraci dar şi cei mai curajoşi erau plutasii, iar
categoria mijlocaşilor construiau plutele; printre intermediari se afla mica burghezie în
formare dar şi unii gospodari care în perioada nepracticării ocupaţiilor agricole deprindeau
negoţul cu lemnul, constituindu-se treptat o categorie socială a satului mai înstărită. Poziţiile
cele mai puternice le deţineau însă negustorii saşi din Reghin, cei unguri sau evrei de la Arad
şi Lipova, care erau constituiţi în monopoluri.
Localităţile de pe Mureş cele mai reprezentative de unde pornea plutăritul erau
Remetea - la secui, şi Topliţa - la români, însă după scăderea debitului Mureşului în zona
Gheorgheniului, locul de pornire a celor mai numeroase plute se mută la Topliţa, la sfârşitul
sec. XIX, începutul secolului XX. Astfel, iniţial la Remetea existau trei locuri (porturi) de
pornire a plutelor pe Mureş iar la Topliţa - trei pe Mureş, în zona confluenţei Mureşului cu
pâraiele Zăpodea, Măgheruş şi Topliţa şi un alt punct de pornire la Hurdugaş, afluent al
pârâului Topliţa.
Echipele de lucru erau iniţial constituite pe criterii etnice, conform componenţei
populaţiei, ulterior devenind mixte, alcătuite din români şi secui atât în fazele pădurăritului
cât şi plutăritului propriu-zis; se mai distingeau prin faptul că proprietari de boi erau în
primul rând românii, iar de cai buni pentru tracţiune, secuii. Aceste echipe mixte conlucrau
în zona Topliţei iar cercetările viitoare interdisciplinare, din perspectiva sociologiei muncii,
antropogeografiei, etnografiei/etnologiei şi în final din perspectiva antropologiei - ar trebui
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concentrate pentru a scoate în evidentă multiplele raporturi interculturale legate de aceste
ocupatii. Analiza fenomenului va trebui să cuprindă modul în care au interferat aspecte eco
nomice, sociale, culturale diferite, reliefftnd componentele multiculturale într-un spaţiu mixt
de locuire.

Regresul şi decăderea plutăritului ca ocupaţie şi sistem de transport

Începutul secolului XX, a însemnat o perioadă de regres al acestui sistem de transport
si comert traditional care a reprezentat plutăritul. După construirea căii ferate si a soselei
naţionale, dacă transportul hustenilor la distantă mare se realiza cu mai puţine plute, totusi
a sporit plutăritul local pentru aprovizionarea cu lemne a fahricilor de cherestea de la
Gftlăutas, Toplita, Lunea Bradului, Răstolita, Deda-Bistra, Deda si Reghin, iar mai târziu
Hodusa.
Spre exemplificare, amintim că în 1 903, la Toplita funcţionau 64 de joagăre, iar în anii
'30 ai secolului XX, au rămas doar 29, totalul acestora în uefileul Muresului fiind de 5 1 , pro
ducând anual, aproximativ 4 1 3 .338 m.c. material de scânduri.
Si după construirea căii ferate industriale de la Topliţa, în 1 909, lemnele mari se vor
mai transporta si cu plutele pe Mures, 0eoarece costul uneori era mai ieftin. Defileul
Muresului era "un emporiu (târg mare) al comertului cu lemne "'. La sfftrşitul secolului al XIX
lea, numai fosta "Societate săseascii de plutărit , vânduse păduri în valoare de aproximativ
1 9 milioane coroane.
Ultimele plute sistematice pornite din zona Toplitei Mureşului superior au fost la
mijlocul deceniului al patrulea al secolului XX.
O cercetare recentă însă efectuată de noi în Valea Mureşului Superior si Valea
Gurghiului, afluentul său, vizând unele aspecte legate de transportul si comerţul sării si lem
nului în această zonă, a adus şi mărturii. Astfel, în comuna Deda, judeţul Mureş, intervievând
doi gospodari, am aflat în legătură cu plutăritul pe Mures că acesta se practica încă în anii
deceniului şapte al sec. XX, pentru transportul lemnului cioplit necesar construirii caselor.
Gospodarul Ioan Gliga ne-a relatat cum a transportat lemnul de lângă Topliţa, de la Stânceni
- Mestera (Mesterluiza- meşteri de case, în maghiară) până în comuna sa Deda: "În 1 960, de
la Stânceni, mi-am adus lemne cioplite pentnt casă, pe Mures, cu pluta de la Cadar Niculiţă,
unde le-am adunat cu boii. Desi riscwu, era tram,portul cel mai uşor şi mai ieftin. Timpul cel mai
potrivit pentru plutărit erau lunile de primăvară, după topirea zăpezii. Lemnele se legau cu funie,
câte 10-12 bucăţi, peste care se bătea o scândură, iar printr-o gaură dată cu sflederul, se petrecea
funia care le ţinea". Ni s-a prezentat si modul în care se realiza cârma plutei: se punea peste
lemne un jug, nu chiar din capăt, ci dintr-al doilea lemn sau al treilea, din margine, până în
partea cealaltă, se băteau doi ţăruşi, iar la mijloc se punea un corn de brad lung de 4-5 m; în
vârful cornului se punea o scândură de brad, de 2-3 m, cioplită ca o vâslă de barcă, cu care
se dirija pluta; o astfel de cârmă se monta si în spatele plutei. Conducătorii plutei se numeau
cârmaci, ca şi în alte zone, unul în faţă, altul în spate, cel mai important fiind primul, din faţă,
care şi comanda pluta prin diferite formule de strigare: "Fă-i în dreapta!" sau "Fă-i în
stânga! ", sau avertiza când apăreau obstacole pe traseu, tot el dirijând de fapt si "căpătâile"
din spate. Pentru prinderea plutei foloseau cuie din lemn "tare" de stejar, fag, frasin, carpen
si "gânjurile " răsucite din nuiele de alun, răchită, mesteacăn, pârjolite în foc pentru a le sporii
rezistenţa; cuiele nu dădea voie ca lemnele din margini să se desfacă, ele având rolul de a
tine pluta strânsă laolaltă. La fixare, lemnele se tăiau drept în capătul din faţă, si erau
aliniate la ''front". Lucrurile personale şi unele mărfuri transportate pe plute erau fixate la o
oarecare înălţime, pentru a se evita udarea lor atunci când vârful plutei se scufunda în faţă
"
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si apoi ridicându-se, uda întreaga suprafaţă. Ni se confirmă şi în Deda, faptul că plutăritul
era o îndeletnicire grea, dar "necazul i-o învătat pe oameni să învingă greutătile " si încercările
aspre ale existentei. "Plutaşii umblau cu opinci de gwnâ, tot timpul erau uzi. Mulţi oameni
şi-au pierdut 1·iata su·il·iti şi înnecaţi de plutele lm; lâsând în unnă multe văduve şi orfani " ne
relata Pascan I l ie. Celălalt informator. Ghidiu Ioan, ne-a convins că ştia tehnici de plutărit
practicate pc alte râuri: "Pe Somes, pe Bistri(a si astâzi se pluteşte; ei au baraje de oprire a apei;
opresc apa o sâptâmânâ-două, timp în care pregătesc câte plute au, după care dau dntmul la apă
si atunci se duc cu plutele. La noi, pe Mure�·. fiii a fost aşa niciodatâ. Eu acum 1 0 - 1 1 ani am
lucrat acolo la Gura Lacului şi am văzut ".
Î n satul Pietris, apartinător comunei Deda, N ichifor Damian ne pomenea de "cău/e "
pe marginea apei si de punctul de oprire si popas al plutasi lor, numit "Balta Nu(ului ", unde
ancorau plutele aflate în trecere spre Reghin şi de unde se aprovizionau cu "premândă " (ali
mente pentru drum).
Despre plutărit în satul Gălăutas, am obtinut informatii de la Baciu N icolae, care ne
a re latat că în poiana Mureşului erau câteva locuri cu schele unde se formau plutele,
coborâte cu boii pe valea Gălăutas-Pârâu sau cu vagoane rulate pe sine din lemn pe Valea
Ciscului din satul vecin Platoneşt i, care la deal erau trase de cai.
Topliţenii în vârstă, îşi mai amintesc şi azi de locurile de unde porneau plutele în
poiana Mureşului, la confluenţa pâraielor Zăpodea, Măgheruş, Toplita, Călimănel, Gudea
ş.a.
Î n trad iţia orală mai există încă deci importante date care ar merita înregistate si valo
rificate în campaniile de cercetare viitoare.

Priorităţi privind recuperarea unor semnificaţii etno-istorice legate de
plutărit în complementaritate cu alte ocupaţii tradiţionale

Aspectele legate de plutărit, în strânsă legătură cu pădurăritul şi alte îndeletniciri,
necesită în viitor o abordare interdisciplinară, care va fi în măsură să aducă un spor de
cunoaştere a fenomenului ocupaţional văzut sistemic si evolutiv; acesta reprezintă un fapt de
etnocultură cu impl icaţii istorice, economice, sociale şi chiar politice în zona de care ne
ocupăm.
Deasemenea, o abordare mai amplă a demersului stiintific, valorificând izvoare docu
mentare, arhivistice, statistici, memorialistică, culegeri de folclor ş.a., precum si înregistrarea
m ărturiilor al tor participanti cuprinsi în acest sistem arhaic de transport, prelucrare şi
comert cu lemnul, ar putea întregii imaginea în legătură cu aspectele de cultură materială şi
civilizaţie manifestate în estul Transilvaniei, cu precădere zona M ureşului şi Oltului Superior
Superior.
Plecând de la unele materiale si studii etnografice precum şi de la informatiile pe care
le putem găsi azi în teren, se poate susţine ideea că ocupaţi i le de bază în zona Carpaţilor
Răsăriteni erau de obicei cele legate de l ucrarea pământului şi creşterea animalelor, în
perioadele mai îndepărtate ale istoriei noastre, când densitatea populaţiei era mult mai m ică,
posibilităţile de acoperire ale propriilor necesităţi din recoltele locale, acolo unde condiţiile
geografice şi de climă locală o permiteau, erau mult mai mari. Aceasta înseamnă de altfel o
permanenţă de viaţă şi de muncă, generatoare de etnocultură a populaţiei româneşti, săseşti
şi maghiaro-secuieşti pe aceste locuri de-alungul vremii, şi se impune cu atât mai mult adân
cirea cercetării etnografice, a trad itiilor legate de practicarea în comun, de vechimea şi
evoluţia acestor ocupaţii în lanţul Carpaţilor Răsăriteni, referitoare la aspectele etnografice
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de trai si cultură popul ară caractensttce popu latiei din această parte a ţării. Multe din
aspectele si i mplicatiile etnografice de trai si cultură, privind geneza si evolutia unor ele
mente de cultură materială si spirituală, rezultă cu mai multă limpezime tocmai din mărturi
ile concrete consemnate cu rigoare ştiinţifică. De asemenea, se mai impune ca prioritate în
cercetare, definirea mai exactă a sistemelor traditionale de crestere a animalelor în strânsă
relaţie cu agricultura montană, păstoritul, pădurăritul, plutăritul si comertul.
Au avut loc desigur si transformări în structura ocupatiilor, în modul traditional de
viaţă, precum si în port, în obiceiuri, paralel cu transformarea i nternă a aşezărilor rurale din
zonă, cu timpul un număr mare de locuitori au practicînd în paralel una din ocupatiile
traditionale cu una din ocupatiile industriale sau alte îndeletniciri cu caracter urban.
O altă prioritate, aşa cum arăta şi Ion Vlădutiu, de mare însem nătate, o constituie
definirea cauzelor care au dus la constitu irea trăsăturilor caracteristice zonale în raport cu
trăsăturile fundamentale, de bază, ale ocupaţii lor trad itionale la romfm i . Surprinderea în
teren a unor aspecte de u nitate şi diversitate zonală pe care le au şi constructiile si activitătile
umane legate de ocupatii în această perioadă, au o însemnătate cu totul deosebită, deoarece
se constituie ca realităţi etnografice traditionale caracteristice acestor locuri, în dovezi de
permanentă si continu itate etnoculturală pe aceste meleaguri, precum şi în mărturii ale
statorn iciei traditiilor străvechi, dar în acelasi timp si al spiritului inventiv care ne-a
caracterizat si ne-a îmbogătit permanent tradiţi ile.
Î n concluzie, se poate afirma deci că ocupatiile traditionale au avut un rol activ deplin
în continu itatea si stabil itatea anumitor forme traditionale de civilizatie populară. De
asemenea, acestea au reprezentat un factor de stabilitate a aşezărilor de bază, iar
continuitatea legăturilor economice înăuntrul aceluiasi spatiu, a permis, asa cum arăta si
N. D unăre, afirmarea unui alt proces etnosociologic si etnologic de transformare continuă a
aşezărilor sezoniere si temporare din zonele de păşunat, de fânete, prin complementaritate
cu cele forestiere, în aşezări cu caracter permanent.
Au avut loc desigur si t ransformări în structura ocupati ilor, în modul traditional de
viaţă, precum si în port si în obiceiuri, în paralel cu transformarea internă a asezărilor rurale
din zonă, cu timpu l un număr mare de locuitori au practicat în paralel una din ocupatiile
traditionale şi una din ocupatiile i ndus t riale sau alte îndeletniciri cu caracter urban. Se
poate însă afirma că u n număr considerabil de locuitori ai zonei mai practică încă
neîntrerupt u nele ocupatii traditionale, iar în condiţiile actualei crize economice, ale
d isponibilizărilor din ocupatiile i ndustriale urbane, u n număr tot mai m are de locuitori tind
să se reîntoarcă în structu ra ocupatională a satul ui. U n element în plus să sustinem ideea
unei continuităti etnoculturale româneşti în strânsă legătură cu celelalte etnoculturi din
spaţiul sud-est transilvănean.
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l .Topor, Sărmaş, jud. Harghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 100 cm, LA: 12 cm
Datare: sec. XX
Unealtă folosită în pădurărit, prelucrarea
lemnului şi plutărit , alcătuită dintr-o lamă
metalică ascuţită şi călită prin forjare, cu o
muchie de înmănuşare şi o coadă din lemn.
Detinător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. inv. 13472

Dctinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr.inv. 1 3470

Sărmaş, jud. Harghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 1 1 0 cm, LA: 12 cm.
Datare: sec.XX
Unealtă de forma unui cioc metalic,
ascuţită la vârf, folosită la pădurărit, pentru
agăţat lemnul rotund şi pentru manevrarea
bustenilor; este prevăzută cu o coadă lungă
din lemn.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 34 1 9
5. Horog,

Yidacut, jud. Harghita
Material: lamă de oţel, lemn
Dimensiuni: L: 1 90 cm, LA: 1 8,5 cm
Datare: sec.XX
Uneltă folosită pentru retezat lemnul, alcă
tuită dintr-o lamă din otel, prevăzută cu
dinti ascuţJti şi ceaprazuiti; pentru
actionarea manuală este prevăzut cu două
mânere din lemn la capete, introduse prin
două găuri de înmănuşare, rel izate prin
îndoire şi nituire.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 5 28
2. Joagăr,

Sărmaş, jud. H arghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 1 05 cm ; LA: 4 cm
Datare: sec.XX
Unealtă folosită la decoj itul scoartei de pe
materialul lemnos, pregătit pentru con
strucţii; este formată dintr-o lamă lăţită, l a
forjă, călită şi ascuţită, fixată într-un mâner
din lemn rotund.
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr.inv. 1 2363

6. Decoj itor,

Top1ita, jud. Harghita
Material: lemn
Dimensiuni: L: 80 cm, LA: 28 cm
Datare: sec. XX
Unealtă folosită Ia măsurarea circumfe
rintei (cubarea) lemnului rotund; prevăzută
cu o scală gradată în cm peste care culisează
bratul mobil de cuprindere a lemnului.
Detinător: Muzeul Etnografic Topliţa
Nr. inv.494

3. Clupă,

Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: lemn, fier
Dimensiuni: L: 1 23 cm; LA: lOO cm; H:75 cm
Datare: sec.XX
Mijloc de transport folosit pentru transpor
tul tradiţional pe timpul iernii, Ia căratul
d iferitelor poveri, în special pentru trans
portul lemnelor din pădure, trasă de vite
dar adaptată şi după u n cal. Este alcătuită
din două tălpi cu vârfurile întoarse, ferecate
cu raf, grindă oplean, hobot, l i mbă pentru
prinderea proţapului la j ugul vitelor şi, ca
variantă, trăgace pentru agăţat hamfăul l a
hamul calului.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2339

7. Sanie,

4.Ţapina, Sărmaş, jud. Harghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 130 cm, LA 8 cm
Datare: sec.XX
Unealtă folosită la pădurărit şi plutărit
pentru m anevrarea buştenilor, alcătuită
d intr-o parte metalică curbă, terminată cu
u n vârf ascuţit care se înfinge în lemnul de
manevrat, o muchie de înmănuşare şi o
coadă din lemn.
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1 2.Cioflâng, Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: metal
Dimensiuni: L: 55 cm; LA:5,5 cm
Datare: sec.XX
Lanţuri scurte folosite la trasul a doi
busteni, simultan, din pădure, cele două
lanţuri u nindu-se într-o verigă, din care
porneşte un al treilea lant care se leagă la
tânjaua de la jugul vitelor.
Deţinător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2340

Sărmaş, jud. Harghita
M aterial: fier
Dimensiuni: L: I OOcm, DZA: 6 cm
Datare: sec.XX
U nealtă folosită la trasul buştenilor din
pădure, alcătuit din trei lanturi scurte,
adu nate într-o verigă cu vârtej iar la
capetele libere, este prevăzut cu pene.
Deti nător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. i nv. 1 343 1
8. Cioflâng,

plute, Gălăuţaş, jud. Harghita
M aterial: fier
Dimensiuni: L: 350 cm, Dza: 10 cm, dza: 8 cm
Datare: sec.XX
Lanţ folosit pentru legatul si trasul lemne
lor la plutărit, alcătuit din tr-un şir de zale
îmbinate între ele la cald de fierar, o verigă
mare pentru fixarea la tânjeală, un cârlig şi
un vârtej.
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2426
9. Lanţ de

10.Cui plute,

13.Lanţ plute, Gălăutaş, jud. Harghita
Material: fier
Dimensiuni: L: 71 cm, Dza: 3 cm, d: 2,5 cm
Datare: sec.XX
Lanţ folosit la transportul si legatul lem
nelor, realizat prin forjare; format din zale,
cârlig şi vârtej, îmbinate între ele la cald.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. i nv . 1 2466

14. Lanţ plute, Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: fier
Dimensiuni: L: 51 cm, Dza: 5 cm, dza: 3,5 cm
Datare: sec.XX
Fragmentul de lanţ era folosit pentru legat
ul si trasul lemnelor; realizat prin forjare ,
format din zale, îmbinate între ele la cald .
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
N r. inv. l 2465

Gălăutas, jud. Harghita

M aterial: fier
D imensiuni: L: l l ,8 cm; Lcap: 3 cm
Datare: sec.XX
Obiect folosit în plutărit pentru fixarea
lanţului pe buştean; confecţionat la forjă şi
ascuţit prin batere; la capătul de batere are
formă de "L".
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 246 1

15. Cui plute, Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: metal
D imensiuni: L: 1 3,5 cm; LAcap: 4 cm
Datare: sec.XX.
Cui folosit în plutărit pentru fixarea lanţu
lui pe buştean, confecţionat l a forj ă şi
ascuţit prin batere; la capătul de batere are
formă de T
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2460

1 l .Car, Gălăuţaş, jud. Harghita
M aterial: lemn, metal
Dimensiuni: L: 206 cm; LA: 1 95 cm; H: 85 cm
D atare: sec.XX.
M ij loc de transport tradiţional folosit în
gospodărie, tras de vite, pentru căratul
diferitelor poveri. Este alcătuit din două
osii, patru roţi cu butuc, spiţe, obezi din
lemn şi raf din fier, cracii din faţă şi spate,
inima carului, fercheteu, limba proţapului.
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
N r. inv. 1 2338

"

".

16. Jug, Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: lemn, fier
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Dimensiuni: L: 1 20 cm; LA: 50 cm
Datare: sec.XX
Dispozitiv de înjugare a vitelor la proţapul
carului sau telegutei de la plug; este alcă
tuit dintr-un greabăn si o polită orizontale,
două lopătele verticale; prinderea la proţap
sau tânjală se realizează cu aj utorul unui ciz
din piele.
Detinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2349

Sărmas, j ud. Harghita
Material: fier
Dimensiuni: L: 18 cm, LA: 10 cm, H: 2 cm
Datare : sec.XX
Obiecte de uz personal confecţionate prin
forj are , sub forma unor gheare ascuţite ,
prevăzute cu cîte două inele pentru fixarea
pe încăltămintea de iarnă cu ajutorul unor
cureluse din piele.
Deti nător: Muzeul Carpat ilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3420
20. Mâţe,

Gălăuţas, jud. Harghita
Material: fier
Dimensiuni: L: 63,5 cm, LA: 16 cm; d: 3,2 cm
Datare: sec.XX
Subansamblu al cărutei de cai, realizat din
ţeavă metalică , prevăzută la capete si la
centru cu două ochiuri cu verigi pentru
agăţare în cârlig.
Detinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2468
17 .Cruce car,

Gălăuţaş, j ud. Harghita
Material: lână
Dimensi uni: L: 32 cm; LA: 2 1 cm
Datare: sec.XX
Traistă, folosită pentru transportul al imen
telor şi a obiectelor de uz personal, ţesută
în două ite, din lfmă cu motiv nividit în
vâstre late şi înguste, dispuse pe verticală,
de culoare verde, bej , negru; cu baieră
ţesută în război fără spată
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 24 1 8
2 l .Tra istă,

I S.Lanţ plute, Gălăuţas, jud. Harghita
M aterial: fier
Dimensiuni: L: 100 cm , Dza: 5 cm, GR: 1 cm
Datare: sec.XX
Unealtă folosită la legatul bustenilor în
pădure pentru transport, alcătuită dintr-u n
sir de zale îmbinate între ele la cald, pre
văzut la un capăt cu o verigă mai largă pen
tru realizarea legături i.
Detinător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3452

Gălăuţaş, j ud. Harghita
Material: lână
Dimensiuni: L: L: 1 50 cm; LA: 45 cm
Datare: sec.XX
Desagi, tesu ţi în două ite,din lână vişinie şi
neagră, folosiţi în transportul uman al ali
mentelor, croiti dintr-o foaie lungă adusă la
capete şi înbinată aproape de centru,prin
coasere, formând două locaşuri de depoz
itare, având la mijloc spaţiu l ăsat pentru
transportul pe umeri sau pe şa; nividiţi cu
vâstre d ispuse sub formă de cadreluri.
Deţinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. i nv. 1 24 1 6
22.Desagi,

19. SOeder, Sărmaş, jud. Harghita
Material: fier, lemn
D imensiuni: L: 25 cm, LA: 20 cm
Datare: sec.XX
Unealtă din oţel, folosită pentru executarea
găurilor, de formă elicoidală, cu muchi i
ascuţite pentru tăierea găurii î n adâncime s i
pentru evacuarea spanului; este format
dintr-o tijă cu speraclu, având Ia capăt un
mâner din lemn pentru manevrare.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3468

Sărmaş, jud. H arghita
Material: cauciuc
Dimensiuni: L:30 cm, LA: 1 2 cm
Datare: sec.XX
Obiecte de încălţăminte d i n cauciuc,
folosite iarna prin zăpadă, sau pe plute1e

23. Opinci,
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de pe apă, de forma taipei piciorului; pre
văzute cu agăţători pentru nuji ţele din lână
folosite la legatul lor peste piciorul învelit
în obiele din pănură
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 13457

Datare: sec.XX
Unealtă folosită pentru retezatul lemnului
de construcţii, formată dintr-o lamă din
oţel terminată la capete cu două găuri de
înmănusare nituite, pentru fixarea mânere
lor din lemn; pe lungimea tăisului sunt
dispusi dinţii ascuţiţi si rostuiti.
Deţinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3447

Gălăuţas, jud. Harghita
M aterial: piatră
Dimensiuni: L: 1 4,3 cm, LA:3,4 cm, LAvârf:
1 ,8 cm, Gr: 2,4 cm
Datare : sec.XX
Unealtă pentru ascuţit coasa, fragment,
prevăzută cu muchii teşite pe partea
folosit ă la ascuţi re.
Deţinător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
N r. inv. 1 3065

24. Gresie,

Sărmas, jud. Hargh ita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 1 00 cm, Llamă:25 cm; LA:8 cm
Datare: sec.XX
Unealtă de cioplit bârne, similară securii,
dar alcătu ită dint-o lamă tăietoare alungită
forj ată, ascuţită pe o parte; înmănusată
într-o coadă din lemn cioplită si slefuită.
Detinător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3424
28. Bardă de cioplit,

Sărmaş, jud. H arghita
M aterial: fier, lemn
Dimensiuni: H: 30 cm, LA: 40cm.
Datare: sec.XX
Vas din lemn, folosit pentru transportul
apei de băut la muncile câmpului; realizat
din doage, fixate cu aj utorul cercurilor met
alice, prevăzut în partea superioară cu u n
mâner d e prindere s i u n orificiu de pătrun
dere şi evacuare a apei.
Detinător: M uzeul Carpat ilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 34 1 8

25. Bălercuţă,

Sărmaş, jud. Harghita
Material: fier
Dimensiuni: L: 35 cm, LA: 3 cm
Datare: sec.XX
Unealtă folosită în dulgherie la dăltuirea
lemnului pentru d iferite îmbinări; are
forma unei tije lăţite în partea activă, călită
şi ascuţită iar l a celălalt capăt prezintă o
floare datorată lovirii repetate cu ciocanul.
Deţinător:
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3443

29. Daltă,

Sărmaş, jud. Harghita
M aterial: fier
Dimensiuni: H: 70cm, D = 50 cm.
Datare: sec.XX
Vas cilindric, cu fundul ovalizat, prevăzut
cu două mânere de prindere nituite în
partea superioară, îmbinat prin făl tuire; era
folosit pentru prepararea alimentelor.
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3426

26. Ceaun,

Hodoşa, j ud. Harghita
Material: lemn
Dimensiuni: L: 25 cm, H: 1 2cm, GR: 7cm.
Datare: sec.XX
Unealtă folosită în dulgherie, alcătuită
dintr-un butuc tronconic, perforat l a m ij loc
si înmănuşat cu un mâner din lemn.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3430

30. Ciocan de lemn,

Hodoşa, jud. Harghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 130 cm, LA: 1 1 cm

27. Ferăstrău,
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Gălăutas, jud. Harghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni:L: 1 1 4 cm, LA: 9,5 cm, Lcuţit:
25 cm, LAcuţit: 6cm
Datare: sec.XX
Unealtă folosită de du lgheri sau în
gospodărie pentru rindelu irea suprafetelor
netede de lemn, mai mare decât rindeaua,
prevăzut cu o lamă tăietoarc, fixată asupra
unei platbande cu aj utorul unei pene din
lemn, care arc s i rolul de reglare a
adâncimii rindeluirii; este folosit mai ales în
construcţii.
Deti nător: M uzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2386

Gălăutas, j ud.
Hargh ita
Material: lemn de brad
Dimensiuni: L: 1 65 cm, LA: 65 cm, H: 76 cm
Datare: sec.XX
Banc de lucru folosit l a confecţionarea
draniţelor; este prevăzut cu un scaun pc
care se aşază meşterul, un dispozitiv "falcă
de lup" pentru prinderea materialului care
se pre l ucrează cu cuţitoaia, terminat în
partea de jos cu o pedală.
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răsăritcni
Nr. inv. 1 2389

3 1 . Gilău,

34. Scaun de ş i ndriluit,

pentru ş i ndri l u i t , Zagon, j u d .
Covasna
Material: fier, lemn
Dimensiuni: H: 18 cm; L: 30,5 cm.
Datare: sec.XX
U nealtă utilizată la mărgin irea şănţuită a
şindrilei, folosită la acoperişuri; este real
izată dintr-un cuţit metalic, cu două tăişuri
lăţite, w;or încovoiate si ascuţite înspre
exterior, cu mâner din lemn, cu manşon pe
mijloc din piele tăbăcită si legat cu sfoară.
Deţinător: M uzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. inv. 67 1 3

35.Horj

Hodoşa, jud.
Harghi ta
Material: fier, lemn
Dimens i u n i : L: 250, LAl ama: 16 cm;
Lmâner: 35 cm
Datare: sec.XX
U nealtă folosită la debitarea manuală a
cherestelei, alcătuită dintr-o lamă de oţel
cu dinti ascuţiţi si rostuiţi; se acţiona de
către două persoane prin tragerea lui pe
verticală cu ajutorul a două mânere de
lemn.
Deţinător: Muzeul Carpatilor Răsăriten i
Nr. inv. 1 345 1
32. Joagăr pentru cherestea,

Hodoşa, j ud. Harghita
Material: fier, lemn
D i mensi u n i : L: 45cm ; LAiamă: 4cm ;
Lmâner: 1 2cm
Datare: sec.XX
U nealtă folosită la cioplirea şindrilei, alcă
tuită dintr-o l amă tăietoare, fixată în două
mânere din lemn.
Deti nător: M uzeu l Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3442

36.Cuţitoaie,

Gălăuţaş, jud. Harghita
Material : fier, lemn
Dimensiuni: L: 29 cm, LA: 7,5 cm, LA
deschidere: 4 cm
Datare: sec.XX
Subansamblu al scripetelui, folosit în con
strucţi i şi în gospodărie, la ridicarea
greutăţilor, la înălţime; format dintr-o piesă
cu o deschizătură decupată, prevăzută cu
două găuri prin care intră un ax ce susţine
roata canelată a scripetelui; în partea supe
rioară are un orificiu pentru fixarea pe o
grindă
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2471

33.Suport scripete,

Hodoşa, jud. Harghita
Material: fier, lemn
D imensiuni: L: 28 cm, LA: 7cm, GR: 5 cm
Datare: sec.XX
U nealtă de tâmplărie, folosită la rindeluit
scândura, formată dintr-un jgheab în care
este montată lamela cuţit, fixată cu o pană

37. Rindea,
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ascutite pentru tăierea găurii în adâncime şi
pentru evacuarea spanului; este format
dintr-o tijă cu şperaclu
Detin ător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 3467

de lemn
Deţinător: M uzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. i nv. 1 346 1

Hodosa, jud. Harghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 75 cm, LA: 8 cm, GR: 5,5 cm
Datare: sec.XX
Unealtă de tâmplărie, folosită la rindeluit
sdndura, formată dintr-un jgheah în care
este montată lamela cuţit, fixată cu o pană
de lemn.
Detinător: Muzeul Carpaţilor Răs[triteni
Nr. i nv. 1 3462
38. Rindea,

Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: fier
Dimensiuni: L: 45,5 cm, LAV: 2,8 cm
Datare: sec.XX
Unealtă din oţel, folosită în gospodărie pen
tru executarea găurilor, de formă elicoidală,
cu muchii ascutite pentru tăierea găurii în
adâncime şi pentru evacuarea aşch ii lor din
lemn; este format dintr-o tijă cu şperaclu.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2459

42. Burghiu-stleder,

Hodoşa, jud. Harghita
Material: fier
D imensiuni: L: 17 cm, LA: 2,5 cm
Datare: sec.XX
U nealtă folosită de fierar, pentru tăierea
diferitelor obiecte din metal; este realizată
prin batere la forjă, căl ire şi ascuţire, având
forma unei platbande.
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. i nv. 1 2375

39. Daltă,

Hodoşa, jud. Harghita
Material : lemn, metal
Dimensi uni: H: 45 cm, LA: 35cm, D: 10 cm.
Datare: sec.XX
Uneltă de tip arhaic, folosită la găurirea
unor suprafeţe metalice sau lemn şi la lăr
girea găurilor pentru capetele şuruhurilor
(zincuire- denumire locală).
Deţi nător: M uzeul Carpaţilor Răsă riteni
Nr. inv. 1 3438

43. Coarbă,

Gălăuţaş, jud. Harghita
M aterial: fier
D imensiuni: L: 1 3 cm, D: 1 em
Datare: sec.XX
U nealtă din oţel, folosită pentru executarea
găurilor, de formă el icoidală, cu muchii
ascuţite pentru tăierea găurii în adâncime şi
pentru evacuarea şpanului; este format
dintr-o tijă cu şperaclu
Deţinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2384

40. Sfleder,

Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: fier
Dimensiuni: L: 39 cm, LA: 4 cm
Datare: sec.XX
Unealtă de fierărie folosită pentru
prinderea şi manevrarea fierului încins în
forjă, la nicovală; este alcătuit din două
mânere mobile îmbinate printr- un nit şi
două fălci de prindere de tip "cioc de raţă".
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 239 1

44. Cleşte,

Hodoşa, jud. H arghita
M aterial: fier
Dimensiuni: L: 45cm, D : 1 ,2 cm
Datare: sec.XX
U nealtă din oţel, folosită pentru executarea
găurilor, de formă el icoidală, cu muchii

4 1 . Sfleder,

Hodoşa, jud. H arghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 1 1 0 cm, LA:45 cm
Datare : sec.XX

4S.Fierăstrău cu jug,
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mică m " sau diferite linii care ind ică modul
de asamblare a doagelor pe fu ndul si capa
cul vaselor.
Deţi nător: Muzeul Carpatilor Răsări teni
Nr. inv. 1 2429

Unealtă folosită pentru retezarea şipcilor şi
scânduri lor de grosimi mai mici sau la unele
operatiuni de traforare; formată dintr-o
lamă fixată în două întinzătoare ale jugului
de lemn; lama poate fi înclinată printr-o
spănuire cu aj utorul frânghiei sau sârmei
răsucite dispusă în partea superioară.
Deţinător: Muzeul Carpatilor Răsări teni
Nr. inv. 1 3446

Găl ăutas, jud. Harghita
Material : fier, lemn
Dimensiuni: L: 48 cm, DTĂ I ETOR: 6,5 cm
Datare : sec.XX
Unealtă de doga r fo losită pentru con
fectionarea doagelor din lemn; este pre
văzut cu un tăis dintr-o platbandă de oţel
curbată care debitează forma concavă a
doagelor; la capătul de prindere are un
mâner de lemn, montat într-o muchie de
înmănusare
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 236 1
50. Horj ,

Trasator tâmpl ărie, Gă lăuţas, jud.
Harghita
Material: lemn, fier
Dimensi uni: L:28 cm;LA: 14 cm
Datare: sec.XX
Unealtă folosită în tâmplărie, dulgherit,
pentru trasarea unor materiale pregătite
pentru diferite operaţii de tăiere, ciopl ire,
dăltu ire, îmbinare ; este alcfttuit din două
braţe fixate într-o bucsă din lemn, termi
nate cu cftte un cui ascutit care trasează
prin zgftriere materialul; reglajul braţelor se
face printr-un şurub cu piuliţă fluture
Deţinător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2408
46.

Gălăutaş, jud. Harghita
M aterial: lemn
D i mensiuni: L: 64,5 cm; LA: 30,5 cm
Datare: sec.XX
Vas din lemn, monoxil cioplit, scobit cu
tesla, folosit pentru pregătirea aluatului
pentru pâine, prevăzut cu două mânere de
prindere pe margine
Detinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2359
5 1 . Covată,

Topliţa, jud. Hargh ita
Material : lemn, metal
Dimensiuni: H: 98 cm, L: 1 70 cm, LA: 70 cm
Datare: sec.XX
Scaun pentru fixat, centrat spiţele între
butuc si obede
Detinător: Muzeul Etnografic Topliţa
Nr. inv. 338

48. Scaun de rotărit,

Gălăuţaş, jud. Harghita
Material: fier, lemn
D imensiuni: L: 35 cm; LA: 3,5 cm; Llamă:
22 cm; LA: 7,5 cm
Datare: sec.XX
Unealtă folosită pentru scobirea coveţi lor,
trocilor, buduroaielor sau altor recipiente
monoxile; este prevăzută cu o lamă tăi
etoare curbată, ascuţită, care se fixează
printr-o gaură de înmănuşare într-un
mâner din lemn.
Deţinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 1 2409

52. Teslă,

Gălăuţaş, jud.
Harghita
M aterial : lemn
D imensiuni: LMedie : 6 1 cm, LA: 6,5 cm.
Datare: sec.XX
Şabloane model fo losite pen tru con
fecţionarea vaselor din doage de diferite
mărimi; au formă de arc de cerc şi unele
sunt prevăzute cu inscripţionarea de către
meşter a destinaţiei, a mărimii: "Muştră
pentrn Cadă Mare ", "Cadă mai Mică ", "C
49. Set şabloane dogărit,
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Hodosa, jud. Harghita
M aterial: fier
Dimensiuni: L:40cm, LA: !Ocm, LA matriţă:
1 ,5 cm
Datare: sec.XX
U nealtă folosită la pirogravarea ramelor de
tablouri sau a unor vase din doage; este for
mată dintr-un suport din sârmă metal ică pe
care e fixată matrita negativă montată pe o
tij ă din cupru cu negativul sudat pe ea,
bună conducătoare de căldură; se încingea
în foc până la înroşire şi apoi se apl ica pe
suprafata l emnului de pirogravat.
Detinător: Muzeul Carpatilor Răsăriteni
Nr.inv. 1 3458
53. Pirogravor,

54.

Presă

pentru

încleiat

scândura,

Hodoşa, jud. Harghita
Material: fier, lemn
Dimensiuni: L: 1 3 6 cm;
LA: 3 cm; LA: 50 cm; H: 15 cm
Datare: sec.XX
Instalaţie folosită la încleiatul scândurilor
făltuite, pentru obtinerea unor plăci mai
late ; este prevăzută cu un jug ce strânge cu
aj utorul suruburi lor reglabile materialul ce
urmează a fi încleiat
Deţinător: M uzeul Carpaţilor Răsăriteni
Nr. inv. 13460
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Transportul l ucrătorilor l a pădure ( 1 924) (colectia Cziryak Karoly)

Adăpost din scoarţă de brad ( 1 930) (colecţia Cziryak Karoly)
57
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Corhănitul buştenilor (colecţ ia Cziryak Karoly)
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Schela pentru stivuire şi formarea plutelor ( 1 930) (colecţia Cziryak Kăroly)

Stivuirea bu;tenilor (colecţia Cziryăk Kăroly)
59
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Trasul buşteni lor cu boii (colectia Cziryâk Kâroly)

Trasul buşteni lor cu caii (colecţia Cziryâk Kâroly)
60
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Ţapinari la hodină (colecţ ia Czi ryâk Kâroly)

Ţapinari la hodină ( 1 905 ) (colecţ ia Cziryâk Kâroly)
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Extrase din Conscriptio Urbarialis, Possessionis Toplicza , A nno 1 785 die 20-a Novrembis
(originalul se află în colecţia Bibliotecii Academiei Române, fil iala Cluj )
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Jgheab umed de pe Măgheruş-Topliţa ( 1 905) (colecţia Cziryăk Kăroly)

Jgheab uscat din Bicazu l Ardelenesc ( colecţia Cziryăk Kăroly)
64
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Cârmaci cu pluta pe Mures, la Toplita ( 1 905 ) (colecţ ia Cziryak Karoly)

Plută pe Mureş ( 1 920) ( reproducere după Siebenbutgisches Museum Gundelsheim)
66
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Plute formate pe
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U nelte folosite la formarea plutelor (după desene de M . Anan ia)
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Tehn ici de formare a plutelor ( d upă desene de M . Anania)
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Prelucrarea lemnului în gaterul " Lomaş" din Gălăuţaş ( 1 9 1 1 ) (colecţia Czityăk Kăroly)

Prelucrarea lemnului în gaterul " Lomaş" din Gălăuţaş ( 191 1 ) (colecţia Cziryak Karoly)
70
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Port de plute pe Mures, la Toplita Română ( 1 934) (colectia Cziryâk Kâroly)

Plută pe Tîrnava, la Sigh işoara (după o acuarelă de Betty Schuler - 1 896.
Din colecţia M uzeului Sigh işoara)
71
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Tran sportul buştenilor cu locomotiva, Lomaş - Gălăuţaş ( 1 934) (colecţia Cziryak Karoly)

•

Atelier de rotar secui din Miercurea-Ciuc, început de sec.
(colecţia Muzeului de Etnografie Braşov )
72
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