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CORNEL IRIMIE

In cadrul noilor cercetări ştiinţifice Întreprinse În patria noastră se nula loc de cinste, alături de cele arheologice şi istorice, studiile privind
istoria culturii şi artei populare din Hunedoara şi Împrejurimi. Dacă din trecut se pot cita prea puţine lucrări în acest domeniu 1), în anii puterii populare
s-au dezvoltat sistematic cercetări complexe, de tip staţionar şi În special expediţionar, monografic şi tematic, mai cu scamă în zonele sudice ale judeţului
Hunedoara, În zonele versantului nordic al Carpaţilor meridionali. Intre aceste
cercetări pot fi citate În primul rînd cercetările din Valea Jiului care s-au soldat cu un mare volum tipărit de Editura Academici Republicii Socialiste România 2), apoi cercetările din zona Mărginenilor Sibiului şi de pc Valea Sebeşului,
care -- de asemenea, - au fost în parte finalizate În două lucrări publicate,
una privind vechile industrii ţărăneşti :i) şi alta despre centrul ceramic de la
Săsciori '•). Ar mai putea fi citat, În fine, aici, un recent studiu despre tipologia instalaţiilor tradiţionale de tehnică populară din zonele etnografice ale
Carpaţilor meridionali, care încearcă să demonstreze nu numai vechimea, ci
şi specificul propriu al unor fenomene de cultură comune ambilor versanţi 5).
Această temă a mai fost tratată, de altfel, Într-un studiu ce-şi propune să
demonstreze acelaşi lucru, luînd În consideraţie mai multe categorii de fenomene 6).
Poate că această listă ar putea fi Întregită şi cu alte lucrări, din domeniul
folclorului sau alte domenii ale etnografiei 1). Ceea ce considerăm Însă mai important este faptul că cercetările noi au un caracter sistematic, abordînclu-sc
probleme majore În legătură cu istoria culturii şi cu modul de viaţă din trecut şi din prezent al poporului nostru.
, Pe această linie se Înscriu cercetările tematice începute, în ultimii 1C-12
ani, În legătură cu ocupaţiile de masă din trecut (ex. agricultura şi păstoritul)
şi îndeosebi În legătură cu meşteşugurile şi instalaţiile de tehnică populară tradiţională, teme aproape neglijate În trecut de către cercetători. Astăzi, arhiva
etnografică de la Sibiu, formată la Muzeul Brukenthal, cuprinde numeroase
documente Înregistrate la faţa locului (fişe, date statistice, fotografii şi desene), culese În cadrul unor expediţii de recunoaştere şi identificare de-a lungul
cîtorva văi pe care s-a constatat existenţa a numeroase şi variate unelte-instalaţii În trecut (ex. văile Sebeşului, Pianului, Cugirului, Grădiştei, Streiului,
Cernei).
mără
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Se Înţelege că astaz1 m urma procesului de transformare a condiţiilor de
de modernizare a felului de trai, înlocuirea vechilor unelte-instalaţii se
face Într-un ritm accelerat. Cercetarea etnografică este datoare să obţină înregistrarea şi studierea neîntîrziată a ultimilor „martori" vii de cultură tradiţio
nală din acest sector. In plus, se impune cu necesitate, şi ca o acţiune de actualitate, „salvarea" celor mai tipice şi reprezentative exemplare de unelte-instalaţii, fie prin aducerea În muzee, fie prin conservarea in situ şi declararea lor
drept monumente de cultură populară.
Importanţa istorică şi valoarea culturală a acestor „martori"-documente
Începe să fie unanim recunoscută. Problema tehnicii populare-ţărăneşti apare
tot mai des, În ultimii ani, În preocupările etnografilor din România, ceea ce
nu este deloc Întîmplător dacă ţinem seama de faptul că etnografia contemporană îşi propune să cerceteze şi să explice modul de trai şi cultura populară În dezvoltarea sa istorică, cu relevarea specificului naţional propriu. De
altfel, importanţa şi actualitatea problemei este confirmată şi de locul pe care
l-au ocupat aceste teme pentru perioada zisă „preindustrială", în special În legătură cu studiul uneltelor şi tehnicii populare la dif eritde reuniuni ştiinţifice
internaţionale recente.
Pornind de la ideea că hotărî tor pentru caracterizarea etnografică a unui
popor din punct de vedere etnografic este numărul ~i varietatea de unelte i~
codite sau folosite de către acesta, În activitatea sa productivă, pentru satisfacerea în modul cel mai propriu a nevoilor sale de trai (hrană, îmbrăcăminte,
locuinţă, transport etc.), nu trebuie să omitem faptul că fenomenele de cultură materială şi spirituală specifice pot fi explicate şi Înţelese mai exact şi
mai complet numai prin comparaţie cu cele similare la popoarele învecinate.
Pentru aceasta, cercetarea trebuie să abordeze două aspecte : cel istoric, deci
al apariţiei şi dezvoltării uneltelor şi tehnicii populare; apoi cel tipologic-morfologic, al varietăţii de forme şi soluţii folosite. Desigur că diversitatea de tipuri şi variante create este rezultatul procesului de dezvoltare istorică. Adeseori se constată existenţa simultană a unor tipuri de unelte care, istoriceşte
au putut apărea succesiv. Faptul îşi găseşte explicaţia În condiţiile locale concrete, diferite, în care au trăit purtătorii de cultură respectivi.
In această direcţie cercetările etnografice româneşti din ultimii ani au dat
la iYeală rezultate din cele mai interesante.
In primul rînd trebuie să relevăm faptul că În spaţiul carpato-danubian,
unde s-a format poporul român - spaţiu pe care-l locuieşte neîntrerupt există pînă în timpul nostru numeroase instalaţii de tehnică ţărănească-popu
lară, variate ca principiu constructiv şi funcţional.
Se cunoaşte, astăzi, În urma cercetărilor arheologice, istorice, geografice,
lingvistice, şi nu mai puţin cele etnografice, că în toţi munţii şi zonele Învecinate acestora de pe teritoriul României, viaţa omenească s-a desfăşurat prin
activitatea economică-productivă (agricultura montană, creşterea vitelor şi
păstoritul, exploatarea lemnului, metalurgia, culesul fructelor, vînătoarea ~i
pescuitul etc.), În deplină continuitate.
In cadrul regiunilor şi zonelor etnografice din cuprinsul şi din preajma
Carpaţilor, în depresiuni mtramontane, pc cursuri de ape, Întîlnim pînă
viaţă şi
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astăzi un marc număr de instalaţii tdmicc ţărănqti, care dovedesc, prin construqia şi proprietatea uneltelor, ingcni07itatea şi talentul creator al zecilor de
mii de meşteri anonimi. Instalaţiile se grupează adeseori, tipologic pe mari
suprafeţe, dlffcdindu-sc a fi caracteristice ambill'r \'Crsanţi carpatici, fapt care
nu este deloc Întîmplător, atît din punct de vedere entografic cît şi istoric.
Este deplin dovedit astăzi faptul că dacii nu erau un popor izolat. avînd
strînsc legături cu lumea clină, şi cu romanii, de la care adeseori au preluat
cele mai noi cuceriri tehnice, adăugîndu-lc patrimoniului lor cultural sau per··
feqionîndu-lc. Tot În acest sens, se cunoaşte că dacii ştiau să valorifice la maximum datele naturii. Cercetările arheologilor demonstrează În mod convingă
tor acest lucru În toate domeniile, arătînd · - între altele - progresul agriculturii la daci datorită înfloririi metalurgici şi perfecţionării uneltelor.
Din perioada Dacici romane, apoi, se cunosc unele instalaţii aqionatc de
apă, folosite pentru sfărîmarea minereului, ca acele ştcampuri descrise de Diodor şi asemănătoare cu cele folosite pînă În prima parte a secolului al XXlea în aceleaşi locuri din Munţii Apuseni.
Tot În această perioadă, la Apulum, care constituia cel mai marr.: centru
meşteşugăresc sub romani, În cadrul colegiilor de meseriaşi se amintesc şi piurii. Nu departe de aici, în plină zonă de aşc:t.ări dacice, pc valea străjuită de
cetatea de la Căpîlna, tradiţia atestă din cele mai vechi timpuri existenţa a

Fi~. 2..\IOAR.-\ CU CIUTURA SECTIUNE - LUNCA CERNII,
(C:OPII: DUPA Fi).(. 71 DI\i VOl.UMUI. „ARTA POPUJ.i\RA DIN VALEA .JIUi.Ui").
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numeroase instalaţii tehnice de mori, pive ş1 1oagărc ; este vorba de rîul Frumoasa sau Valea Sebeşului, căruia coloniştii saşi poate tocmai de aceea i-au
spus la venirea lor „Miihlbach" (rîul moriilor).

ln această perspectiva, să vedem concret care sînt „martorii"-documentc
pc care cercetările etnografice i-au dat la iveală În sudul judeţului Hunedoara
În cadrul expediţiilor de recunoaştere şi identificare, cum se Încadrează tipologic şi care este semnificaţia lor istorică.
Din sumedenia de unelte-instalaţii, ne vom opri asupra celor mai importante, În cadrul unei clasificări ce ţine seama mai ales de scopul şi rostul acestora în cadrul vieţii social-economice. ln primul rînd ne vom referi aici la
instalaţii-le acţionate de forţa motrice a apei, acestea constituind un moment
crucial În dezvoltarea uneltelor prin captarea şi folosirea unei forţe naturale, fapt condiţionat istoriceşte de folosirea roţii Într-o serie de variante.

Fig. 3. MOARA I.Ul VAPIT II.IE -
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ln primul rînd menţionăm rîşniţelc şi morile. Desigur că inventarea morii
apă ca mijloc tehnic perfeqionat nu se poate separa <le evoluţia generală a
societăţii omeneşti, fiind strîns legată şi de dezvoltarea agriculturii. Apoi, în
ceea ce priveşte apariţia şi dezvoltarea diferitelor tipuri de instalaţii pentru
măcinat, aceasta nu poate fi concepută fără studiul de ansamblu al istorici
uneltelor ca atare. De la rîşniţele de mînă, trecerea s-a făcut la morile călcate
de sclavi sau de animale. Moara de apă e inYentată cu puţine secole Înaintea
erei noastre, ca o creaţie a ţăranilor din 1\sia Mică, probabil din Anatolia. -<le
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Iranul şi
că aceşti

Afganistanul fiind patria de origină a cerealelor. Ca pildă, se crede
„inventatori" ar fi folosit roţile de car fixe În osie pe acea vreme.
Geograful Strabo, originar din Anatolia, menţionează În anul 19 te.o. prima
moară, atunci cînd descrie regatul lui Mitridate al Vl-lea din Pont.
Perfeqionarca morii de apă, prin trecerea de la primul tip, cu roata orizontală, la cel cu roată verticală şi cu transmisie care amplifică forţa naturală, are loc probabil În primul secol înaintea erei noastre, cînd arhitectul roman Vitruvius descrie acest fel de moară În cartea sa despre arhitectură.
Introduse treptat şi pcrfeqionatc, morile de apă devin de fapt unelte
'Specifice la Începutul evului mediu, cînd se răspîndesc În· toată Europa ca
bunuri ale stăpînilor feudali şi care adeseori le arendează.
ln general, se susţine că de la ideea morii de măcinat grăunţe şi pe acelaşi principiu s-au dezvoltat toate celelalte „mori" cu aplicaţii diverse (de postav, de ulei, de hîrtie, de tăiat lemne etc.), cît şi primele „fabrici" de tors şi
ţesut. De altfel, pînă astăzi În limba engleză termenul de „mill" (moară) În'Seamnă fabrică.

Demn de reţinut este faptul că diferitele tipuri de instalaţii, care repreadeseori şi diferite faze sau trepte În evoluţia acestor unelte-instalaţii, au
-continuat să coexiste, pe mari teritorii, aşa cum -- de pildă - pe lîngă morile
zintă

TRO.-..cA DE.

PIUĂ

Fig. 9. J>IL\ DE I-IAI:-.JE, A I .Ul VLĂDĂU ION,
C:O\I. ORA';)TIOAR.\ DE SUS .
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de apă au fost folosite paralel rîşniţele de mînă pentru nevoile interne ale
unor gospodării pînă În timpul nostru.
In zonele de care ne ocupăm acum, existenţa unor instalaţii tehnice acţionate de apă este neîndoios foarte veche, dacii avînd cum aminteam un schimb cultural activ cu lumea romană şi elină. Ocupaţiile practicate, materia primă şi condiţiile geografice au favorizat dezvoltarea timpurie a numeroase tipuri de instalaţii.
ln sectorul alimentar, morile şi uleiniţele se Înscriu pe prim plan. Or, În
sudul judeţului Hunedoara. pînă la Cîmpul lui Neag în Valea Jiului, pe toate
rîurile cc coboară din munte, au existat mori de apă, atît cu roată orizontală
(zise cu ciutură sau făcaie) şi care sînt considerate, ca principiu de mecanism,
strămoşii turbinei moderne, cît şi mori cu roată verticală, mai ales cu aduc·ţiune inferioară, cu „aripi" montate pe unul sau două rînduri de colaci. Morile cu ciutură au fost prezente În toate aceste zone, ultimele exemplare Întîlnite de noi fiind pe Valea Jiului, pe Valea Cernei, iar - din informaţii de
la bătrîni - au existat pînă la finele secolului al XIX-lea şi la Costeşti,
aproape de Grădiştea Muncelului. Ele posedă toate caracteristicile morilor cu
541
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ciutură din toate zonele de pe ambii versanţi carpatici, cele mai multe exemplare dăinuind în Banat, Oltenia şi Muntenia subcarpatică, unde În anul 1956
existau încă peste 800 de exemplare 8), în cea mai mare parte însă distruse
astăzi.

Morile cu roată verticală sînt mai frecvente, putîndu-se Întîlni exemplare
pe fiecare rîu mai mare, Începînd cu rîul Frumoasa şi pe toate celelalte, În
Hunedoara şi Împrejurimi, mergînd spre vest. Spre deosebire de alte regiuni,
şi ca o caracteristică rezultată din condiţiile naturale, apdc avînd aici debit
mare şi viteză ridicată, morile de acest tip au roţi mari, cu „aripi" sau palete,
de obicei două roţi, deci două perechi de pietre pentru măcinat.
ln ceea cc priveşte ulciniţele, merită a fi menţionate cele zise cu „vălău"
rotund, aqionate de forţa omului sau trase de cai, la care 1 pînă la 3 roţi înalte
de piatră se Învîrtesc Într-un canal rotund din stejar unde pisează seminţele,
ce vor fi apoi stoarse. Cele mai interesante, ca instalaţii propriu-zise, sînt însă
pivele de ulei, aqionate de o roată de apă, cu numc~roase ciocane de lemn ce
cad vertical şi pisează seminţele. In special În zona Orăştie, Grid, Topliţa, se
mai Întîlnesc astfel de instalaţii, adevărate documente istorice, pc cale <le
dispariţie rapidă, fiind de mai mulţi ani ieşite din uz.

sucl.TĂli!.•~

C.A.tH:RĂ

CAM'-~

l'ig. 13. COMPLEX INDUSTRIAL COMPUS DIN MOARA, JOAGAR ŞI CIRCULAR .
.PROPRIETAR: GAVRILO! PETRU - LUDEŞTI, COM. ORAŞTIOARA DE SUS .
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14. PIUA DE HAINE - ASPECT EXTERIOR,
COM. ORAŞTIOARA DE SUS

LUDEŞTI,

La capitolul instalaţiilor pentru prelucrarea f ihrelor animale ş1 m special pentru finisarea ţesăturilor din lînă, În diferite dimensiuni şi potrivit cu
scopul precis destinat acestora„ fie ca piese de t•z gospodăresc (ţoale, straie),
fie pentru port (cioarcci, haine etc.), se numără dlt< ;rilc (acele instalaţii simple, de captare a apei şi de creare a unui vîrtcj în care ţesăturile se îngroaşă
În mod uniform), apoi - mai cu seamă - pivele. Toate instalaţiile de piuit
(de „dat la piuă" se spune curent) se încadrează în vechiul tip, fiind caracteristice din toate punctele de vedere. Simplitatea mecanismului se potriveşte de
minune scopului, iar produsele sînt uimitoare prin fineţea şi rafinamentul k)r.
Meşteşugul şi dibăcia constructorilor de instalaţii, ca şi priceperea de a le
folosi \·orbesc despre talentul incontestabil al acestor făuritori de cultură (nu
ne putem Împăca nicidecum cu limitatin1l termen de „purtători" de cultură).
Atît pivele cercetate de noi pe Valea Frumoasei, la Dobra sau la Laz, cît şi
cele de la Vinerea, Costeşti, Ludeşti sau cele din Valea Jiului de la Uricani,
sînt construite pe acelaşi principiu, cu „maie" sau ciocane fără coadă, ce sînt
ridicate de limbile fusului şi lăsate să cadă ritmic şi alternativ în „oalele" În
care se bate ţesătura, la umezeală, înfrăţindu-se urzeala şi băteala şi dînd
postavuri de cca mai bună calitate. Ar fi necesar să mai relevăm faptul că
tipul de pive cu maie îl găsim răspîndit În timpul nostru, În sudul Transilnniei, mai cu seamă În judeţul Hunedoara şi Împrejurimi, clin Mărginimea Sibiului spre vest. El este, de asemenea, caracteristic pentru nordul Olteniei, deci
pentru miezul vetrei geto-dacice.
545
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Deşi în procesul tehnologic daracele premerg fazei de pmant sau p1un,
ele sînt instalaţii mai recente din punct de vedere istoric, interesante totuşi prin
faptul că se integrează totdeauna organic complexelor de industrie ţărănească.
Nu ne oprim asupra altor instalaţii, dar trebuie să cităm aici cele pentru
prelucrat şi fasonat lemnul, cum ar fi joagărele În primul rînd.
In Încheiere am dori să subliniem faptul că cele arătate de noi au nu numai un caracter ilustrativ, ci şi demonstrativ, În sesul că - prin mulţimea
exemplarelor şi prin varietatea tipologică, ca şi prin persistenţa lor - instalaţiile tradiţionale de tehnică populară sînt mărturii concrete ale unei vechi
culturi, atestată prin descoperiri arheologice, pe bază de date istorice, prin
toponimie, apoi prin interesantul lexic al numirii acestor unelte-instalaţii, cît
şi a părţilor lor, aspect care merită să formeze obiectul unor studii speciale În
viitor.
Ceea ce demonstrează primele cercetări făcute În Hunedoara, paralel cu
cercetările desfăşurate şi în alte părţi ale ţării, în acest domeniu, este importanţa fără putinţă de tăgadă a bogatei şi valoroasei culturi tradiţionale a poporului român.
Răspîndirca teritorială a diferitelor tipuri de instalaţii şi unelte, ca şi frecvenţa lor, ridică probleme de ordin istoric, dar pune totodată chestiuni ce se
leagă direct de formarea şi caracterizarea zonelor etnografice, cu specific propriu cultural. Caracterizarea zonelor etnografice, şi poate chiar determinarea
lor, nu poate fi limitată la „zone agricole", „zone de păstorit", „zone de port''

15. LA VILTOARE -

LUDEŞTI,

COM.

ORAŞTIOARA
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ş.a.m.d., deci la fenomene parţiale de cultură ci va trebui să fie definită ca
o rezultantă a acestora, pornind de la cunoaşterea trecutului istoric, al modului
de producţie, al relaţiilor şi proceselor sociale caracteristice. Or, analiza formelor de cultură care Mtu dezvoltat în cadrul fiecărui gen de industrie ţără
nească permite stabilirea unor concluzii referitoare la dezvoltarea Însăşi a forţelor de producţie caracteristice anumitor orînduiri şi epoci istorice, ele fiind
în acelaşi timp elocvente mărturii cu privire la puterea de creaţie a poporului
român, care a valorificat în mod optim condiţiile naturale şi a realizat, cu
mijloace modeste, adevărate opere de arhitectură şi inginerie populară, pe baza
observării atente a naturii şi pe baza unei experienţe practice de milenii.

NOTE
1. Apolzan Lucia, Portul şi industria casnică textilă în Munţii Apuseni,
Buc„ 1944.
2. Irimie Cornel, Frunzetli Ion, Unelte, obiecte de uz casnic şi instalaţii
de industrie ţărănească, în .Arta populară din Valea Jiului", Ed. Acad.
R.P.R„ 1963, p. 82-135.
3. Irimie Cornel, Pivele şi vîllorile din Mărginlmea Sibiului şi de pe valea Sebeşului, Sibiu, Muzeul Brukenthal, 1956, Studii şi comunicări
nr. 2, 98 p.
4. Irimie Cornel şi Herberl Hoffmann, Ceramica din Săsclorl, Sibiu, Muzeul Brunkenthal, 1958, Studii şi comunicări nr. 8, 63 p.
5. Irimie Cornel, Beltrllge zur Erforscbung der Bauemindustrle ln den
ethnographlscben Zonen der Stidkarpaten, in „Forschungen zur Volks
- und Landeskunde" 1966, Bd. 9, nr. 1, p. 91-110.
6. Dunăre Nicolae, Ethnograpblsche Bezlebungen zwlscben den Gebleten
dlessells und jenselts der Karpaten, în "Forschungen zur Volks und Landeskunde", 1965, Bd. 8, nr. 2, p. 5-20.
7. Vezi unele studii apărute în legătură cu cercetările de la Cinciş, jud.
Hunedoara.
8. Arhiva documentară a Secţiei de etnografie şi artă populară de la Muzeul Brukenthal. Date statistice privind reţeaua de instalaţii de industrie ţărănească, pe baza datelor aflate la Sectorul Apelor Timişoa
ra -- nr. întreg la muzeu 101/1962.

TYPES TRADITIONNELS D'INSTALLATIONS
TECHNIQUES POPULAIRES DANS LES ZONES MERIDION.'\LES DE L'ANCIENNE REGION DE HUNEDOARA
Re sume
II ressort de la presente etude que par leur grand nombre, leur
variete typologique ct lcur persistance, les installations traditionnelles de technique populaire sont les temoignages concrets d'une
culture ancicnnc, attestee parallelement par Ies decouvertes archeologiques, par les donnees historiques, par la toponvmie et par Ic
leX'iquc - si riche et si interessant - de ces installations et de lcur
outillage.
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