Construcţii şi instalaţii ţărăneşti
şi împrejurimi, în secţia în aer

din judeţul Hunedoara
liber a Mu'zeului etnografic

al Transilvaniei din Cluj

VALERIU BUTURA

Acum, cînd satele se Înnoiesc din temelii, dt.: la un capăt la altul, păstra
rt.:a celor mai reprezentative monumente ale culturii populare a devenit un
obiectiv foartt.: important. Casele vechi, diferenţiate În cadrul zonelor de cultură sub influenţa unui complex de factori, se dărîmă unele după altele şi
o dată Cli ele dispar şi alte vestigii ale trecutului, - obiecte casnice Învechite,
aru11Latl prin podurile lor mai de mult, unelte scoase din uz În timpuri mai
îndepărtate ori mai apropiate, piese tradiţionale din interioare etc. Se schimbă
înfăţişarea gospodăriilor deoarece se înnoiesc şi construqiile din jurul caselor.
Sînt părăsite instalaţiile tehnice ţărăneşti a căror mecanisme de lemn prezintă
aspect:;-: deosebit de concludente asupra evoluţiei tehnicilor de prelucrare a diferitelor produse, precum şi meşteşugurile din satele specializate, al căror declin
a Înccpm o dată rn dezvoltarea industriei. Păstrarea celor mai reprezentative
monumente, case ori gospodării întregi cu inventarul specific şi instalaţii, În
condiţii muzeografice, se impune, pentru a dezvălui generaţiilor viitoare nu
numai truda oamenilor în veacurile trecute, ci şi iscusinţa lor ; măiestria cu
care a1.1 înăl\at construqiile, au cioplit mecanismele de lemn ale instalaţiilor,
arta cu care au înf rumuscţat adeseori fruntariile, uneltele şi obiectele casnice.
In aceste valori culturale şi artistice se evidenţiază adeseori nu numai măies
tri:i. constructorului ori creatorului, ci şi clemente cu o apartenenţă mai largă,
care le imprimă un anumit specific zonal ori naţional, prin care se Încadrează
În bogatul tezaur al culturii populare româneşti.
Prohlcma înfiinţării unei seqii În aer liber pe lîngă Muzeul etnografic din
Cluj, În care să se păstreze cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii
populare, s-a pus În urmă cu patru decenii. ln această aqiune ca o primă realizare se situează obţinerea terenului necesar În anul 1929, cu o suprafaţă de
75 ha, situat în apropierea oraşului, la Hoia. Incă În cursul acelui an a fost
adusă şi reconstruită În seqie o casă de la Vidra. Ulterior s-au adus În seqie
o casă de la Telciu, o stînă din Mărginimea Sibiului, o şură de la Stana şi o
troiţă de la Lupşa. ln condiţiile de atunci nu s-a putut face mai mult, cu toate
insistenţele depuse de directorul muzeului, profesorul Romulus Vuia, ale că
rui iniţiative au fost susţinute de savanţi ca Nicolae Iorga, E. Racoviţă, G.
Vîlsan, Sextil Puşcariu ş.a. Dintre exponatele achiziţionate, numai casa de la
Vidra a scăpat de pustiire În timpul celui de al doilea război mondial.
In anii regimului democrat-popular s-a reluat problema dezvoltării secţiei în aer liber. Ţinînd seama de întinderea şi varietatea terenului din Hoia,
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loc preferat pentru excursii de către oamenii muncii din oraşul Cluj, s-a stabilit organizarea unui complex În aer liber, care să ofere o amplă documentare asupra culturii populare, prin tipuri zonale de gospodării, monumente ale
arhitecturii populare, tipuri şi variante zon:ale de instalaţii pentru prelucrarea
diferitelor produse, ateliere meşteşugăreşti din sate specializate şi construcţii
economice din hotarele satelor.
S-a stabilit gruparea exponatelor pe categorii funcţionale În două ~cc
toare mari : 1. Tipuri de gospodării şi monumente ale arhitecturii populare ;
2. Instalaţii tehnice ţărăneşti şi ateliere meşteşugăreşti. Gruparea exponatelor
pe categorii funcţionale a oferit posibilităţi sporite pentru ilustrarea mai cuprinzătoare a sectoarelor tematice.
In primul sector vor fi reprezentate zonele transih,ănene de cultură, ~n
care gospodăriile au căpătat, În timp, trăsături specifice prin planul, profilul
şi numărul construqiilor ce intră în mod obişnuit În componenţa lor ; prin
materialele şi tehnicile locale folosite pentru construeţia pereţilor, acoperişu
rilor şi chiar a gardurilor împrejmuitoare ; prin modul de organizare a curţi
lor, care au planuri şi componenţe diferite, În care se reflectă şi specificul
ocupaţiilor, îndeosebi atunci cînd se ia În considerare şi inventarul obişnuit.
In seqie se găseşte o casă de la Almaşul Mare, dar aceasta a fost amplasată în sectorul tehnicii populare, deoarece a aparţinut unui cioplitor ele
piatră. La Ţestari În partea de jos a comunei, veche aşezare minieră din apropierea Zlatnei, au fost iscusiţi cioplitori de piatră ale căror produse principale au fost ţesturile pentru copt pîinea (fig. 1). Casa, datorită vechir:1ii,
modului de construqie şi planului, a fost inclusă În lista monumentelor istorice. Pentru aducerea ei s-a cerut aprobarea Direqiei monumentelor istorice
clin C.S.C.A.S., urmărindu-se nu numai păstrarea ei În condiţii mai bune, ci
şi ilustrarea meşteşugului practicat mai de mult de către proprietarii ei.
Bîrnele au fost curmate doar cu securea În dimensiunile pereţilor, iar înspre capete s-au cioplilt Încheieturile În forme simple, străvechi. Intre bîrncle
rotunde ale pereţilor a fost lipită şi În exterior şi apoi văruită cu negreală pe
temelia de piatră, iar pereţii cu var tare albăstrit. C'.Jrpul construcţiei este dominat de acoperişul înalt de paie. Planul e o variantă mai evoluată a cador
moţeşti, la care cămara a fost a doua încăpere importantă, alături de camera
locuită, în care s-au păstrat cu grijă alimentele, procurate cu trudă, în mare
parte din regiunile agricole periferice, În schimbul produselor. La casa din
Almaş, cămara este mai retrasă în faţă pentru a face loc unei tinde. Casa cu
cămară mai retrasă în faţă şi o prispă liberă la colţ, este tipul tradiţional şi în
zona pădurenilor din Munţii Poiana Ruscă 1• La casele vechi din Ţara Mo1ilor, în faţa cămării este un tărnaţ. Cas:a de la Vidra, primul exponat adus În
secţie, are un plan mai evoluat, construqia fiind Întregită cu o a doua cameră. Cămara s-a păstrat între cele două încăperi, cu dimensiuni reduse, deoarece prin compartimentarea ei a apărut o mică tindă unde sînt uşile de
acces în Încăperile casei. ln lungul faţadei, casa are un pridvor cu arcade semicirculare mai aspectuos decît cel al casei din Almaşul Mare, care pare a
fi o anexă ulterioară.
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ln activităţile casnice pregatirea alimentelor a fost cca ma1 importantă,
de aceea în studiul interioarelor prezintă un interes deosebit locul şi evoluţia
vetrelor de gătit. Camniţa veche din casă a fost dărîmată dar lespezile ei au
fost puse În cuptorul „cu ploatăn" (tablă de tuci), care a înlocuit-o, iar cîrligul de lemn care îi susţinea colţul din faţă a fost aruncat în pod, aşa încîc
a putut fi refăcută de meşterii din Almaş, care au reconstruit casa, În seqia
din Hoia. Camniţa are vatra obişnuită pentru foc, amplasată l't1

Fig. 1. CASA DIN

ALMAŞU

MARE.

colţul

maa larg, dinspre ti~ă, a.I camerei de loourit. .J?easupra ei
este camniţa propriu-zisă, a1 care1 pereţi sÎnt constn11ţ1 din lespezi de piatră. Laturile dinspre pereţii colţului casei sînt mai groase, pentru a proteja bîrnele şi se sprijină pe vatră. Pereţii exteriori ai camniţei sînt
făcuţi din două lespezi dreptunghiulare una mai lungă În faţă şi una mai
scurtă laterală. Lespezile sÎnt susţinute de poliţe de lemn, strîns Încheiate la
colţul deschis, susţinut de un cîrlig, al cărui capăt estr fixat În pod. In partea
de sus are un jug de legătură ca să nu cedeze laturile sub greutatea lespezilor
de pe camniţă şi a coşului prin care iese fumul în podul casei. Camniţele cu
cîrlig de lemn sînt destul de rare. Mai frecvente au fost cele al căror colţ din521
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spre interiorul camerei era susţinut de un p1c10r. Acesta, ca şi poliţele de sprijin ale laturilor exterioare, cu capetele fixate În pereţii casei, s-au făcut, În
timpuri mai apropiate, din fier.
Alături de casă este un fînar, o construqie cu un profil aparte, prin acoperişul înalt de paie susţinut doar de stîlpi, sub care sînt expuse produsele
meşteşugului practicat mai de mult, nu numai de proprietarii ei, ci şi de alte
gospodării din partea de jos a satului, părăsit în urmă cu cîteva decenii.

Fig. 2. FAZELE DE CIOPLIRE A TESTURILOR PENTRU COPTUi. PIINII.

Unul din puţinii cunoscători ai meşteşugului ne-a refăcut fazele de cioplire a ţesturilor şi a lespezilor pentru copt plăcinte (fig. 2). S-a decis anevoie
să le facă, deoarece s-au astupat băile din Coasta Mare, de unde scoteau ţes
tarii piatra necesară. Aceasta trebuia aleasă cu grijă deoarece, dacă nu era de
bună calitate, crăpau ţesturile cînd se verificau dacă sînt bune, prin ardere În
foc. Mai demult, căruţele încărcate cu ţesturi se duceau în satele din sudul Mureşului, pînă În Ţara Haţegului, unde erau folosite În mod curent pentru coptul
pîinii, spre deosebire de Munţii Apuseni, unde s-au folosit local şi ocazional.
Ţesturile s-au folosit în satele din sud-vestul Transilvaniei, unde s-a consumat
mai puţină pîine şi mai multă mămăligă, de aceea aici sînt mai frecvente ~i
morile cu roată orizontală, „cu ciutură", cum li se spune, care produc o făină
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ma.i aspră, preferată pentru pregătitul ei. In Munţii Apuseni, pîinea s-a copt
În cuptoare, amplasate sub un şopron sau Într-o construcţie aparte, numită
cuptorişte, În cazul caselor cu cămară, ori În tindă, arnlo unde aceasta a apă
rut ca o a doua Încăpere a casei.
In sectorul instalaţiilor tehnice ţărăneşti şi a atelierelor meşteşugăreşti se
mai găsesc două exponate : o şură poligonală de la Almaşul Mare, În care sînt
adăpostite două pive de ulei achiziţionate din această comună şi o pivă de
ulei de la Boşorod. ln judeţul Hunedoara, precum şi În judeţele din jur, pivele
de ulei cu roată de piatră au fost mai frecvente, de aceea cercetările pentru
găsirea unor instalaţii corespunzătoare s-au îndreptat spre aceste sate. Varianta mai simplă a acestui tip de pive, În care s.::minţele sînt zdrobite cu ajutorul unei roţi de piaitră care se rostogol~ştc Înt1r-un vălău, am găsit-o În satele de la nord de Mureş, de pc versanţii sudici ai Munţilor Apuseni. Pc Valea
Ampoiului, unde au funqionat mai multe instalaţii de acest tip, mai mici şi
cu o construqie mai simplă, s-au păstrat doar două, la Fcneş. Pivele, cu valău
semicircular scobit Într-o bucată de lemn curbă, În care se rostogolea o roată
de piatră, cu ajutorul unui fus orizontal trecut printr-o gaură de la mijlocul
acesteia, erau asociate În cazul instalaţiilor cu teascuri cu şurub, mai frecvente
decît alte tipuri. Pe lîngă dispozitivul de stoarcere a uleiului, din seminţe de
bostan, mai avceu un dispozitiv pentru storsul mustului din mere, asemănător
cu cel pentru storsul strugurilor'.!). Oricum, instalaţiile erau destul de solicitate,
nu numai pentru extragerea ul'c\ilui, ci şi a mustului cu gust plăcut, din poame.
Nici unul dintre proprietari nu a vrut să vîndă o asemenea instalaţie.
Cercetările s-au îndreptat spre satele înşirate în l1Jngul micilor văi afluente Mureşului de la vest de Ampoi, unde s-a folosit şi unul din cele mai simple
tipuri de teascuri de ulei, identificat În cercetările anterioare . .\stfcl, instalaţia
a fost găsită şi achiziţionată de la Almaşul Marc.
Piua era adăpostită Într-o şură "eche, poligonală, păstrată lîngă una mai
nouă, cu plan dreptunghiular. Şurile poligonale au fost tipul obişnuit În trecut, dar au fost părăsite În cele mai multe părţi. Munţii Apuseni sînt doar o
arie de păstrare a tipului poligonal, cu o răspîndirc mult mai largă În cuprinsul Europei. Şura propriu-zisă are 6 laturi, prin prezenţa a doi pereţi oblici,
care seqionează colţurile din faţă, dîndu-i un contur mai apropiat de semicerc, care, după cum spun bătrînii, ar fi mai adecvat îmblătitului cu îmblăcii,
rosturile de bază, iniţiale ale acestor construqii, asociate În timp cu grajdurile pentru adăpostirea animalelor. ·ne altfel, În unele zone, cum este cazul şi
În Cîmpia Transilvaniei, şurile vechi erau construcţii aparte, unde se îmblă
teau cerealele, se păstrau apoi furaje, unelte etc., iar grajdurile erau alături de
ele. Cele ale şurilor poligonale din Munţii Apuseni au un plan dreptunghiular
şi uşa de acces În dos. ln satele din partea centrală a munţilor, unde culturile
de cereale au fost mai restrînse, erau acoperite cu şindili. In satele unde agricultura pe înălţimi a avut o mai mare extensiune, cum este cazul şi la ;\Imaş,
au fost acoperite cu paie (fig. 3).
ln şura propriu-zisă a fost instalată piua cu roată de piatră, a fost reconstituit cuptorul pentru prăjitul făinii obţinute prin măcinarea şi cernerea se523
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Fig. 3.

ŞURA

POLIGONALA DE LA

ALMAŞU

minţelor, alături de care este
strucţie simplă, asemănătoare

MARE.

teascul pentru storsul uleiului. Acesta are o concu aceea a scaunului pentru stors ceara.
La Almaş, ca şi în alte sate, au coexistat mai multe tipuri de piue pentru
zdrobirea seminţelor. Una din acestea a fost achiziţionată şi reconstruită în
grajdul şurii. E o variantă mai simplă a pivelor cu ciocan acţionat cu piciorul,
folosite şi în alte sate, nu numai din sudul Munţilor Apuseni, ci şi din alte
părţi. ln cadrul pivelor cu ciocane acţionate cu picioarele distingem două variante : una mai simplă, cu un singur ciocan acţionat cu piciorul, prin apă
sare pe capătul cozii şi o a doua mai evoluată, cu unul sau mai multe ciocane,
acţionate cu ambele picioare. ln acest scop, cel care pisează -seminţele se urcă
pe coada ciocanului, susţinută de un ax Într-un cadru mai solid şi se balansează
pe ea, - apăsînd-o cu piciorul din urma axului, ridică ciocanul, iar apoi lă-
sîndu-se cu greutatea corpului pe cel din faţa axului, să-l izbească În piuă,
peste seminţe.
Piva cu ciocane de la Almaş, acţionată cu piciorul prin apăsarea capătu
lui cozii, susţinută de un ax, cu un capăt sprijinit Într-o bîrnă a şurii ce o
adăpostea, iar celălalt de un crăcan înfipt În pămînt, avea caracterul de
unealtă casnică, într-o folosinţă mai largă, de neamuri şi vecini. Prin aceasta,
ca şi prin construcţie, ea se situează la limita dintre unelte şi instalaţii tehnice.
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Teascul pentru storsul uleiului are o construqie asemănătoare cu aceea :>
piuei cu roată de piatră de la Almaş. Intr-o bucată groasă de trunchi este scobit un locaş dreptunghiular, În care se introduc două storcători, Între care se
punea un săculeţ de pănură cu pasta oleioasă obţinută prin prăjirea făinei din
seminţele măcinate în piuă şi apoi cernute. Storcătorile se strîngeau cu ajutorul unor pene laterale, care se băteau cu maiuri de lemn (fig. 4).
Mai jos este o a doua variantă a pivelor cu roată de piatră, cu vălău circular, achiziţionată de la Boşorod. Apariţia ei se leagă de preocupările pentru
sporirea capacităţii de zdrobire a instalaţiei şi de o aqionare mai eficace, ~ai
uşoară. Vălăul În care se rostogoleşte roata de piatră este cioplit din bucăţi
de trunchiuri curbe, strîns Încheiate În cerc. Inspre interior sînt legate cu scoabe,.
iar În exterior cu un cerc de fier, pentru a nu ceda sub greutatea roţii mai mari,
mai masive de piatră. Fusul orizontal cu care se aqionează este mai lung, depăşind stîlpul central, în capătul -căruia este un cui de fier în care este introdus, pentru a putea fi Împins de doi oameni. Sub greutatea pietrii seminţele aderau la fundul valăului, iar o parte scăpau spre margini, de aceea în
urma ei s-a aplicat un dispozitiv simplu, numit greblă, care le răscolea, format
dintr-un crăcan de lemn, ale cărui capete se tîră5c în urma roţii, iar cel superior este prins de fusul care o aqionează, prin două braţe. La alte pive, se-

Fig. 4. TEASCUL CU PENE AL PIUEI DE LA

ALMAŞU
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MARE.

minţele erau răscolite cu beţigaşe
braţe de muncă. Numărul lor s-a

sau lopăţele, necesitînd astfel mai multe
redus prin folosirea forţei animale pentru

trasul roţilor (fig. 5).
Pivele de ulei cu roată de piatră trase de cai au fost destul de frecvente
În satele hunedorene, În care culturile de plante oleaginoase au avut o mai
marc extensiune. V ală ul avea o construcţie mai solidă, fiind mai solicitat. I 11
planul tematic al secţiei este prevăzută şi o astfel de piuă, dar achiziţionarea
ei este o problemă destul de dificilă, deoarece s-au păstrat foarte puţine insta-

Fig. 5. PIUA CU ROATA DE PIATRA DE LA

BOŞOROD.

laţii de acest tip. I 11 anul 1965, după cum se ştia prin satele de pe valea Mureşului unde au fost mai numeroase, era în funqiune doar una la Mintia, lîngă
Deva. Piua are două roţi de piatră : una mai mare în faţă, cu două cercuri
de fier pe dungă ca să piseze mai repede seminţele ~i una mai mică, în urmă.
De fosul primei roţi se înhamă calul, care se învîrteşte În jurul valăului circular al piuei. Presa care întregeşte instalaţia este o variantă a tipului industrial cµ roată. Roata care o aqionează prin înşurubare este plasată Între două
grimi groase, orizontale. Un capăt al acestora este pe o grindă transversală,
În care sînt prinse cu cuie de fier, în găuri mai largi, care să permită apropierea sau depărtarea capetelor opuse, suspendate cu bare de fier şi cîrlige de o
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grindă, susţinută de bîrncle superioare ale construqici cc aqăpostcşte piua.
Dispozitivul de presare a pastei oleaginoase este Înspre mijfocul celor .două
grinzi. Pe latura interioară a uneia este un bulon de lemn, iar În dreptul lui,
pe cealaltă, este un fund de tablă pe care sînt nişte bare subţiri de fier, ·verticale. Săculeţul de pănură cu pasta oleioasă se introduce Într-o oală <:ilindrică
de fier, fără fund, care se pune Între cele două braţe ale piuei, pc fundul de
tablă, În dreptul bulonului de presare. Braţele se strîng cu ajutorul unei roţi
cu spiţe, al cărei fus are ambele capete În formă :le şurub. Roata se învîrtcşte
prinzîndu-se succesiv de spiţe, iar În ultima fază apăsîndu-se cu picioarele, sub
greutatea corpului. lnşurubîndu-se, strînge cele două grinzi, bulonul intră În
oală şi presează pasta, storcînd uleiul care iese spre fundul de tablă şi se scurge
printre barele înguste de fier. Astfel de prese s-au folosit şi În alte părţi. Fusul
roţilor cu care se acţionau era cioplit cu multă măiestrie de meşterii ţărani.
Teascul piuei de la Boşorod este deosebit de cel al piuei de la Mintia. E
o variantă a tipului la care şurubul acţionează direct asupra pastei oleioase din
oala piuei, o copie În lemn şi fier a unui tip industrial, metalic, pe care-l avea
o a doua piuă de ulei de la Boşorod. Locaşul dispozitivului de presare este
cioplit Într-o bucată groasă de trunchi, legată În rafuri de fier, atît În lungime, cît şi În grosime, ca să nu crape (fig. 6). El arc o formă dreptunghiulară,
lung de 42 cm, lat de 33 cm, adînc de 38 cm. In acesta este capătul unui
şurub gros de fier, lăţit ca un tampon. La celălalt capăt al şurubului, din afara
corpului masiv al presei, este fixată roata cu care se acţionează, la început cu
mîinile, apoi cu o rangă de fier şi a unor măsele metalice din obezi. Sacul ele
pănură cu pastă oleioasă se punea Într-o oală cilindrică de fier, care se introducea În locaşul de presare. lnvîrtindu-se roata, capătul ca un tampon al
şurubului intra În oală şi presa pasta, storcînd uleiul. La alte prese, şurubul
metalic cu corp lăţit În formă de tampon, dimensionat după oalele cilindrice
În care se punea pasta, avea o poziţie verticală şi se acţiona cu ajutorul unei
bare sau braţ metalic. Variantele de pive la care şurubul acţionează direct asu-'
pra pastei oleioase sînt mai noi decît cele cu şurub de lemn, care acţionează o
pîrghie orizontală sub care este amplasat dispozitivul de presare, la nriginea
căruia se situează pîrghiile simple, apăsate cu braţele şi greutatea corpului '3).
Pi,·ele cu roată de piatră formează un grup aparte în cadrul diferitelor
tipuri de instala\ii folosite pentru extragerea uleiului, aduse În scqic clin alte
zone. Unele au fost răspîndite şi prin părţile Hunedoarei, cum au fost cele cu
săgeţi acţionate cu roţi de mină ori de apă etc. Micile instalaţii ţărăneşti, În
majoritatea zonelor, funcţionau doar În posturile mari, cînd se făcea uleiul.
ln dez\ oltarea celor două sectoare ale secţiei, accentul s-a pus pc achizi~
ţionarca tipurilor principale de instalaţii tehnice ţărăneşti şi a atelierelor meş
teşugăreşti din satele specializate, mai expuse dispariţiei. I n timp s-a accentuat
ritmul dispariţiei tipurilor zonale de casc şi construcţii anexe, deci achiziţio
narea gospodăriilor specifice diferitelor zone va fi tot mai dificilă, nu numai
pentru organizarea secţiei din Hoia, ci şi a altor unităţi muzeale În aer liber.
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Fig. 6. TEASCUL PIUEI DE LA

BOŞOROD.

De aceea. se impune nu numai intensificarea cercetărilor pentru identificarea
instalaţiilor, atelierelor şi construcţiilor mai reprezentative, ci şi păstrarea lor,
pe loc, ca monumente de cultură, ori pentru a fi transferate Într-o unitate
muzeală În aer liber, într-un plan mai larg de perspectivă. ln această acţiune
este binevenită o cît mai largă participare a tuturor celor care preţuiesc valorile monumentale ale culturii populare. Ea s-ar putea limita la semnalarea
celor care ar prezenta un mai larg interes, prin construcţie, ori realizarea artistică etc.
O mai largă colaborare va asigura buna reprezentare a tuturor zonelor
fo secţie. Spunem aceasta, gîndindu-ne că în planul tematic al secţiei sînt prevăzute şi alte exponate. Bogate sînt şi tradiţiile pomiculturii În satele hune<lorene. S-a prevăzut achiziţionarea unei gospodării din cele În care pomicultura a fost mai intens practicată. Io curtea şi grădina ei vor fi aduse diferitele unelte şi instalaţii folosite pentru prelucrarea fructelor, precum şi varietăţile specifice de pomi, create de aceşti oameni, prin practica multiseculară
a ocupaţiei. Zona pădurenilor din Munţii Poiana Ruscă, bine reprezentată În
colecţii, va fi reprezentată şi în secţie printr-o gospodărie, ca şi Bazinul Petroşanilor, de unde s-a prevăzut aducerea unei gospodării cu ocol patrat.
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1926, rp. 108-117.
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1964, r. 605---606.
3. V. Butură, Pivele de ulei din Transilvania, în Revis.ta muzeelor, nr. 2,
Bucureşti 1965, rp. 131.

CONSTRTUCTIONS ET INSTALLATIONS PAYSANNES DU
DISTRICT DE HUNEDOARA DANS LA SECTION EN
PLEIN AIR DU MUSEE ETHNOGRAPHIQUE DE LA
TRANSYL VANIE DE CLUJ

Re sume
En vue de la conservation, comme pieces de musee, des monuments les plus representatifs de la culture populai re de la T ransylvanie, la Section en plcin air du Musee Ethnographique de Cluj
est repartie en deux secteurs : 1) Secteur des types d'exploitations
et des monuments d'architecture populaire, organise par zones ; 2)
Secteur des installations techniques paysannes et des ateliers artisanaux des villages specialises. Dans le programme des aquisitions, la
priorite a ete donnee aux pieces de ce dernier secteur, qui sont les
plus menacees de disparition. A l'heure presente, ce secteur comprend deja la maison d'un tailleur de pierre d'Almaşul Mare et
trois exemplaires, representant trois types differents, de pressoirs
d'huile.
La taille de la pierre a constituc une source de revenus pour un
groupe d'exploitatiom situees dans la partie basse de la commune,
denommee „La Ţestari", d'apres le principal produit de leur activite, a savoir le ţest (sorte de grand couvercle pour la cuisson du
pain). Ce metier a disparu il y a une trentaine d'annees, mais H
existe encore quelques habitants qui l'ont pratique et avec le concours desquels il a ete possible de reconstituer lcs phases de confectionnement du ţest.
Parmi Ies installations de mise en valeur des produits alimentaircs, on comptc trois prcssoirs d'huile : l'un a roue de pierre et a
bief demi-circulaire ; un pressoir a marteaux, actionne au moyen
des pieds par pression sur l'extremite de la queue (ces deux installations, qui proviennent d' Almaşul Mare, sont comprises dans leurs
hangars originaux, de forme polygonale, type de constructions
egalement en voie de disparition) ; enfin le troisieme type de pressoir, provenant de Boşorod, a roue en pierre et bief cylindrique,
est actionne manuellement.
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