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EXPOZIŢIA DE ETNOGRAFIE ŞI ARTA POPULARA
A MUZEULUI JUDEŢEAN BISTRIŢA-NASAUD

1-'LOIUCA 1'01'

geografică în care se încadrează
judeţul Bistriţa-Năsăud a oferit,
omului condiţii de viaţă

ona
Z
dintotdeauna,

dintre cele mai prielnice. Urmele materiale şi spirituale ale acestei vieţuiri neîntrerupte, de milenii, sînt prezente la
tot pasul şi nu aşteaptă decît să fie valorificate cit mai eficient în opera de
instiyire a tuturor categoriilor de oamem.
Bogăţia şi valoarea vestigiilor, numă
rul marc al monumentelor (istorice, de
arhitectură, ale naturii, etnografice etc.),
frumuseţea cromatică şi perpetuarea nealterată a portului şi a tradiţiilor etnofolclorice au atras de timpuriu atrnţia
intelectualilor patrioţi. Astfel, încă pe la
mijlocul secolului trecut înregistrăm apariţia unor importante colecţii şcolare pe
lingă gimnaziile din Bistriţa şi ~ăsăud,
iar apoi constituirea muzeelor din ~ăsăud
si Bistrita, care vor deveni, cu timpul,
depozita;e ale unui inestimabil tezaur de
valori istorice şi etnografice. Paralel cu
creşterea patrimoniului, :Muzeul din Bistriţa va cunoaşte, pe parcursul anilor,
mai multe reorganizări ale expoziţiilor
sale de bază.
Deschisă spre vizitare în mai 1987, Sc.ţia de etnografie şi artă populară expune,
pe o suprafaţă de peste 700 rnp, circa
70,% din patrimoniul existent. Expoziţia reprezintft o sinteză a întregii activităţi de cercetare, depistare şi valorificare a unui bogat patrimoniu.
Pornind de la ideea că arta populară
este purtătoarea directă a unui mesaj

cu caracter colectiv, căruia cel individual
ii este subordonat, obiectele au fost etalate în aşa fel încît să transmită sensurile
multiple şi corelaţiile dintre ele.
în toate compartimentele expoziţiei s-a
urmărit surprinderea semnificaţiilor conferite de creator obiectului şi rolul acestuia în cadrul colectivităţii, asigurînd,
în acelaşi timp, vizitatorului posibilitatea decodificării mesaj clor.
Expoziţia este concepută ca un tot
unitar, fiind axată pe cîteva idei principale cu caracter de sinteză, menite să
pună în valoare continuitatea şi evoluţia fenomenului etnografic, prezenţa minorităţii săseşti în judeţ, specificul local
şi integrarea lui în context naţional.
Pentru a ilustra aceste principii expoziţia este axată pe următoarele idei: corelaţia dintre mediul natural şi mediul
construit; relaţiile social-economice şi istorice reflectate în ocupaţii şi meşteşu
guri de-a lungul secolelor; varietatea morfologică şi stilistică în unitate a artei
populare româneşti.
Criteriul principal al expunerii a fost
cel istoric, cu accente deosebite asupra
aspectelor artistice. Deoarece vizitatorul
este înclinat să sesizeze în expoziţie, în
special, latura artistică, se acordă un rol
important materialului informaţional:
hărţi, grafică, fotografii, etichete, care
ajută la plasarea pieselor tridimensionale
în epocă, la stabilirea legăturilor fireşti
dintre ele, la decodificarea mesajului pe
care îl conţin. De asemenea, fiecare temă
este tratată din perspectivă istorică, a3
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ducînd toate aspectele

pină

în epoca con-

temporană.

Circuitul de vizitare începe prin prezentarea aşezărilor tradiţionale, gospod[1ria, locuinţa, arhitectura, ilustrînd diferite tipuri de casc, în funcţie de factorii
social-economici şi geoclimatici, planurile diverselor tipuri de gospodării, fotografii şi un cod referitor la terminologia
principalelor componente ale acestora.
Se continuf1 cu ocupaţiile principale
practicate în judeţ, în care un loc important îl ocupă agricultura, reprezentată
in expoziţie printr-o seric de unelte cc
atcst[1 nchi1m·a îndeletnicirii. Sînt ilustrate toate etapele muncilor agricole, iar
uneltele au fost grupate în funcţie de
lucrări: arat,· semănat, întreţinerea culturilor, recoltat. Tot în cadrul agriculturii sint prezentate instalaţii tehnice
pentru măcinatul cerealelor: rîşniţe, mori
manuale, pive şi prese pentru obţinerea
uleiului vegetal etc. De asemenea, se
află expus şi un inventar legat de conservarea şi prepararea produselor agricole.
Ocupaţiile adiacente agriculturii - viticultura şi pomicultura - s-au practicat pe scad întinsă în judeţul Bistriţa
~ăsăud. Dintre piesele mai valoroase sînt
expuse diferite tipuri de teascuri de mere
şi struguri.
Păstori tul, una din ocupaţiile principale ale locuitorilor zonei, este ilustrat
printr-o scrie de exponate specifice oieritului dintre care amintim un bătător
de brînză din lemn datat 1807, ,,prisnelele" din alamă cc ornau curelele ciobanilor din ~Iunţii Călimani, răbojuri, vase
de lemn, un inventar complet de stînă
etc. Fotografii, texte şi planşe cu aspecte
de la stînr1, în special de la cele din
)funţii H.odnci, vin sr1 completeze grafic
prezentarea acc'stei ocupaţii.
Ocupaţiile secundare sînt ilustrate prin
diferi te unelte folosi te la pE'scui t (ostic,
vîrşă, crîsnic, plasă, barcă monoxilă etc.),
albin[1rit (diferite tipuri de stupi, piese
pentru extras mierea, cornuri pentru băr
cuit etc.) şi ,·inătoarc (capcane, cornuri
pentru pr1strat praful de puşcă etc.).
Cn loc important în expoziţie este acordat arhitecturii populare, fiind reconstituite parţial dou[1 prispe cu stîlpi
dataţi 1890, un stilp de poartă datat

1842, o
casă

portiţă

datată

1783, grinzi de

etc.

O încăpere este rezervată prezentării
unui interior ţărănesc românesc de pc
Valea Superioară a Someşului ~lare, care,
prin bogăţia cromatică şi prin mulţimea
obiectelor, reflectă gustul şi simţul frumosului la poporul romfm, dar şi statornicia şi permanenţa sa istorică şi culturală transmisă din generaţie în generaţie
pînă azi. De asemenea, a fost reconstituit
cu mobilier şi ţesături specifice un interior săsesc din zona Bistriţa.
Industria casnică textilă, prin piesele
şi elementele specifice acestei ocupaţii,
completează fericit aspectul muzeografic
al temei tratate. Prezentarea începe cu
obiectele legate de acest meşteşug provenite din săpături arheologice (fusaiole
şi greutăţi de la războiul de ţesut) apoi
continuînd cu tot inventarul folosit în
industria casnică, central fiind expus răz
boiul de ţesut folosit şi pentru demonstraţii cu publicul. Pe pereţi sînt expuse
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ţesături man: cergi, lăicere, co,·oare, iar
în vitrine piese mai mici: ştergare, feţe
de mas[l, feţe de pernă, valuri de pînzft
ţesut;i în tehnici diferite, valmi de pă
nură albii şi neagră, ţesf1turi
pentru
p;1rl'tan·.
Cd mai valoros exponat este etalat
p,· 1111 r,anou central: o pic,ft de kmn dl'
1a r,"tzboiul ele ţesut dcnurnit;i „hrîgJ.\",
datatft 1775, ornamcntat;1 prin incrustarl'.
rn mctinil soarelui şi al coarnelor de Lcrlwc.
Portul popular al judeţului Bistriţa
l\f1sfrnd l':--tt' bogat şi deosebit de aspectuos din punct de vedere al ornamenticii
şi cromaticii, constituind o expresie vie
a puterii de creaţie şi a gustului pentru
frurno:-; al locuitorilor de pe aceste meleaguri. Costumele de femeie şi de bftrbat expuse ilustreaâ microzonele etnografice ale ţinutului: :\ăsfod, H.oclna,
Bi:--triţa, Bîrg;rn, (impie, Şicu. Pentru
ilustrarea portului tradiţional al populaţiei s{iscşti sint expuse piese vcstimcn-.
tare ce intrau in componenţa ţinutei festive.
Alte patru s;di sînt destinate prezentării meşteşugurilor tradiţionale practicate în judeţul Bistriţa-Nfisăud. Astfel,
olăritul este ilustrat printr-un atelier

complet de olar cu roata olarului, riş
pmtru smalţ, cuptorul ele ars oalele, prezcntînclu-sc diferitele faze ele pre:ucrare, cit şi· piese finite tradiţionale şi
actuale, ele pc \'alea Birgăului (Josenii
şi :\lijlocenii Bîrgfl1.1lui).
O alU sală este destinată prezent[uii
ceramicii vechi din Bistriţa: farfurii, cancce, vas~ mari şi cahle (secolele XVIIIXIX). ln acest centru s-a produs atît
ccramidl romftneasc[l cit si săsea!'ră nesmălţuită - neagră şi roşi~- şi ceramică
smălţuitft.
·
Prelucrarea lemnului, meşteşug casnic
şi specializat practicat în toate satele
judeţului, este ilustrată printr-un atelier
complet de tîmplărie-rotărie ce realiza
diverse obiecte atît pentru români cit
şi pentru saşi. Pc lingă diferitele tipuri
de unelte folosite se află expuse şi piese
finite: jug, ladă ele zestre, blidar, vîrtelniţă etc. De asemenea, sînt evidenţiate,
prin obiecte şi imagini fotografice, faze
de lucru in confecţionarea diferitelor piese
din lemn.
În , xpoziţic mai sint ilustrate cojocăritul şi conicqionarca sumanelor, piese
de port specifice anotimpurilor reci. Documentele medie,·ak, existenţa în trecut
a breslelor de meşteşugari români şi
niţ{t
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saşi, larga rftspîndirc a instalaţiilor de
bătut şi împîslit pănura constituie do,·ezi

ale practicării şi dezvoltării sumanantului în arealul judeţului Bistriţa-'.\ăsăud.
Prelucrarea
pietrei constituie un
meşteşug
de \·eche tradiţie fiind atestat
documentar încă din 1552. O inscrip-,
tie din 1750, mcntioncază o serie de
~entre specializa te î~ practicarea acestui
meşteşug. La începutul secolului nostru.
pietrarii <lin judeţul Bistriţa-:\'ăsftud executau peste 500 de pietre de moară pc an.
În ultima sal;t este prezentatft prelucrarea fierului. Sînt expuse numeroase
unelte <le fier ~coase la i,·eal{t prin srtpă
turi arheologice şi piese care s-au perpetuat ca tip şi formă pinft in zilele
noastre in producţia atelil'relor de fierărie
ruralii .
Reconstituirea unui atelier complet de
fierărie cu tot necesarul /cuptorul. foalele, nicovala. deşti etc.). produse finite
şi documente pri,·ind prelucrarea iierului de-a lungul ,·eacurilor complctC'ază
expoziţia.

Yaloarca şi calitatea exponatelor, grafica, modul de etalare a pieselor fac ca
secţia de etnografic a '.\luzcului ju<kţcan
Bistriţa să fie foarte vizitată şi apreciată
de publicul larg, ca constituindu-se, în
acelaşi timp. într-o incpuizabil{t sur, :ă
de inspiraţie pentru creatorii populari
contemporani, individuali sau din cadrul
cooperaţiei mcşteşug{trcşti. În acest fel ,
noua expoziţie de etnografic ş1 artă

populară a
îndeplineşte

muzeului din Bistriţa 1ş1
rolul de păstrător al unor
Yalori autentice pc care, printr-o etalare
,nodernă şi accesibilă, k transmite generaţiei actuale ca argumente ale voc atici pentru frumos. ale statorniciei si
;nuncii paşnice a poporului român di~
această zon:'t a ţării .

ntsnn~
L 'cxposition a. etc o,·ganisc\, cn 19Si. D.in, la
prcmii·n· partic de !'Hude. on presr·ntc· Ic: caclrc
geographiquc c-t qnelques c\01111{·,·., conrcrnant
l'historiquc clu l){•partemcnt de Bistritza-,1.ăsăuc\.
L 'exposition ~t axt',· sur quelques i,k,·s pr111c1pales a caractere rle synthese: la corrclation cutre
le milieu naturel ct le milieu construit: Ies rclations socialcs-cco nomiques c:t
historiquc-, sefletee dans Ie s occ upations et ks meticrs; la. ·,ari.;t~ morpholo.g iques et stylistiquc tout <'ll ganlant
l'unite de !'art populaire roumain.

Le cntere principal ,te I'exposition a l'te cclui
historique. avc-c un accent particulicr sur Ies
aspccts artist iqucs.
Le ciru1it expositionnel commcnce par la prcsentation des typcs <l'agglomeralions, fcrmes, habitation, ct continue par Ies occupations - agriculturc, viticulture, i·lcvage ,lu \,{•lail, pech<!,
industrie mcnagl-rc textile - cost urne popula.irc,
meiticrs - ceramique, pclleteri,·. usinagc du bosi,
du fer ct de la picrrc.
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