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CUVÂNT ÎNAINTE

Transilvania este o componentă a spațiului carpato-danubiano-
pontic, vatră de plămădire a poporului român, în condițiile 
unor îndelungate tradiții de viață sedentară pe meleagurile lui, 
amalgamate și asimilate de urmașii autohtonilor și ai coloniștilor 
aduși în Dacia de împăratul Traian în vederea exploatării bogatelor 
resurse economice pe care le-a oferit oamenilor, faimoase încă din 
Antichitate. Faima acestora a fost dusă în lumea mediteraneeană 
prin fereastra maritimă a spațiului carpato-danubian, Pontul 
Euxin, prin legăturile economice care au dus la înflorirea porturilor 
grecești de pe țărmul lui. 

Spațiul carpato-danubian este un ansamblu morfologic și 
structural unitar și armonios alcătuit, ale cărui aspecte fizico-
geografice le-am schițat în Etnografia poporului român. Varietatea 
formelor și a resurselor economice a favorizat nu numai formarea 
celei mai importante etnii din sud-estul Europei, ci și continuitatea 
ei în condiții istorice vitrege. Mai variate și mai bogate resurse 
economice sunt în cuprinsul Transilvaniei, de aceea se impune 
schițarea lor.

Transilvania este o componentă importantă demografico-
etnografică a României, deoarece românii au constituit și constituie 
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majoritatea populației de aici. După ocuparea Transilvaniei de 
către regatul feudal, alături de autohtoni s-au așezat în cursul 
veacurilor maghiari, secui, sași etc, formând așezări mixte sau 
separate. 

Românii transilvăneni au înfruntat vitregia stăpânirilor străine, 
păstrându-și patrimoniul cultural, parte componentă a tezaurului 
etnografic specific poporului român. Unitatea lui se datorește atât 
fondului originar comun, cât și permanenței legăturilor dintre 
românii din zonele intracarpatice și cei din zonele extracarpatice, 
dintre cei din zonele înalte și cei din zonele joase de la poalele 
munților. 

Transilvania, cu pământul ei mănos, a răsplătit cu dărnicie 
eforturile depuse de agricultori în cultivarea ogoarelor. Pe lângă 
agricultură, în zonele deluroase s-au dezvoltat pomicultura 
și viticultura, care au îndelungate tradiții în spațiul carpato-
danubian. Zonele înalte, pe lângă locuri pentru culturi și esențe 
lemnoase valoroase, au oferit fânețe întinse și pășuni, favorabile 
creșterii animalelor. La acestea s-au adăugat importantele 
bogății descoperite de timpuriu în subsol: sare, fier, aur, argint 
etc. Prin valorificarea variatelor resurse, locuitorii Transilvaniei 
și-au agonisit cele necesare traiului, muncind adeseori alături, pe 
ogoare, în livezi, în vii etc. Astfel, Transilvania, cu toată vitregia 
stăpânirilor care s-au succedat pe meleagurile ei, în feudalism și 
în capitalism, a fost un pământ carpatic al înfrățirii populației 
majoritare, românii, cu etniile conlocuitoare. Țăranii maghiari, 
secui, sași etc. care au suferit și au luptat împreună cu românii, 
împotriva dușmanilor, nu s-au lăsat atrași în încercările de 
învrăjbire a lor cu românii de aici, trăind cu toții pașnic vreme de 
secole.

Lupta românilor transilvăneni pentru egalitate în drepturi 
și libertate națională s-a încheiat numai după Primul Război 
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Mondial, când s-a destrămat Imperiul Austro-Ungar. La 1 
decembrie 1918, Marea Adunare Națională Română, întrunită la 
Alba Iulia, a proclamat Unirea Transilvaniei cu România. Unirea 
Transilvaniei a marcat momentul desăvârșirii unității statului 
național român. Marea Adunare de la Alba Iulia a proclamat 
deplina egalitate în drepturi pentru toți cetățenii români, 
indiferent de naționalitate. 

În perioada dintre cele două războaie mondiale s-au 
intensificat legăturile dintre sate și orașe. S-au depus stăruințe 
pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din zonele cu sate sărace, 
mai înapoiate din punct de vedere economic. Preocupărilor 
mai vechi, de ridicare economică a satelor sărace, de stăvilire a 
emigrărilor tot mai masive ale locuitorilor acestora, peste Carpați, 
în România, și peste ocean, în America, li s-au adăugat cele pentru 
combaterea sărăciei din Munții Apuseni, Țara Maramureșului 
etc., zone vitregite nu numai de natură, ci și de stăpânirile din 
trecut. Din cauza sărăciei, locuitorii lor cutreierau drumurile țării 
în căutarea de lucru ori pentru desfacerea variatelor lor produse 
meșteșugărești. Inegala dezvoltare a satelor transilvănene se 
evidenția și în peisajul lor, prin numărul mare de forme de cultură 
tradițională, în cele mai înapoiate și mai puține forme de cultură 
tradițională, în cele mai evoluate, ca urmare a tot mai intenselor 
schimburi de bunuri culturale cu orașele și a asimilării unor 
componente ale vieții urbane. Mai intense au fost cele ale satelor 
locuite de maghiari și sași; de aceea, în acestea s-au păstrat mai 
puține forme de cultură din fondul cultural originar. În satele 
românești s-au menținut mai multe bunuri materiale și spirituale 
din fondul cultural original, deoarece legăturile lor cu orașele, 
multă vreme închise, au fost restrânse, până în timpuri apropiate.

Cultura populară însumează bunuri extrem de variate, din 
domeniul activităților productive și din domeniul vieții spirituale. 
Din prima categorie fac parte bunurile materiale prin care oamenii 
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și-au asigurat cerințele vitale: hrana zilnică, îmbrăcămintea pentru 
protejarea corpului, adăposturile contra intemperiilor etc. Din a 
doua categorie fac parte creații mult mai variate, deoarece prin 
ele s-au exprimat numeroase dorințe și cerințe din viața socială și 
spirituală, începând cu cele în legătură cu activitățile productive și 
încheind cu cele despre forțele benigne sau maligne.

În vederea păstrării mărturiilor civilizației tradiționale 
transilvănene, pe lângă colecțiile pavilionare, o seamă de muzee 
au înființat și dezvoltat secții și sectoare în aer liber, cu exponate 
deosebit de valoroase, din domeniul arhitecturii populare, al 
instalațiilor tehnice țărănești, al construcțiilor economice etc., cu 
o tipologie funcțională și cronologică variată, oferind mărturii 
concludente privitoare la evoluția lor nu numai în țara noastră, 
ci și pentru o bună parte a Europei, în cuprinsul căreia astfel de 
tipuri sunt în general rarități ori au dispărut, fiind atestate numai 
în documente și stampe. În această privință se impun colecțiile 
Muzeului tehnicii populare Dumbrava Sibiului, Muzeul 
etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul Banatului 
din Timișoara, Muzeul județean din Baia Mare, Muzeul etnografic 
din Sighetu Marmației, Muzeul județean din Miercurea Ciuc, 
Muzeul din Cristurul Secuiesc etc. S-a pus accent, în ultimii ani, 
și pe publicarea rezultatelor cercetărilor, și tot mai multe muzee 
publică anuare, colecții de studii, nu numai în limba română, ci și 
în limbile maghiară și germană.

În cuprinsul acestui volum, având în vedere varietatea 
vestigiilor etnografice și complexitatea problemelor pe care le pun, 
ne vom limita la cele din domeniul culturii materiale: mijloacele 
și tehnicile folosite la construirea adăposturilor pentru oameni, 
animale și bunuri agonisite, uneltele întrebuințate în ocupațiile 
principale, secundare, casnice și meșteșugărești, în ultimele secole, 
păstrate în zonele mai sărace, mai înapoiate din punct de vedere 
economic, care constituie auxiliare prețioase pentru reconstituirea 
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tipurilor cronologice mai vechi, mai simple, din care au evoluat, 
dispărute, dar menționate în relatările antice, descoperite în 
vetre de așezări arheologice ori pomenite în documente. Unele 
se situează ca supraviețuiri din fondul cultural originar, altele au 
apărut și s-au dezvoltat în condițiile conviețuirii multiseculare a 
românilor cu maghiarii, secuii, sașii etc. În schimburile de bunuri 
culturale care au ușurat munca și traiul oamenilor nu s-a ținut 
seama de specificul lor etnic. De fapt, cele mai multe n-au avut 
un atare specific, fiind răspândite pe arii continentale întinse, a 
căror extensiune, prin cercetări și studii comparative, constituie 
domeniul etnologiei. 

De-a lungul veacurilor, între populația românească și cea de 
altă naționalitate s-au stabilit relații de strânsă colaborare; ele au 
conviețuit și conlucrat atât în condiții normale, cât și în împrejurări 
grele. Realizările obținute în toate domeniile vieții economice, 
sociale și culturale sunt rodul eforturilor comune ale românilor, 
maghiarilor, germanilor și ale altor naționalități. Ei au continuat 
transformarea peisajului natural al Transilvaniei, începută în 
timpuri preistorice, intensificată și îmbunătățită de autohtoni și de 
imigranți în cursul mileniilor, sub influența factorilor demografici, 
istorici și economici, prin care s-a creat peisajul etnografic al 
Transilvaniei. Au supraviețuit forme de cultură de larg interes nu 
numai pentru etnografi, ci și pentru istorici, sociologi, geografi, 
filologi, economiști etc.

În patrimoniul etnografic transilvănean sunt bunuri culturale 
comune, alături de care se disting bunuri culturale specifice 
românilor și bunuri specifice altor naționalități. Acestea din urmă 
se evidențiază în portul tradițional și prin preferințele pentru 
anumite motive și culori, în ornamentarea variatelor creații 
artistice.

Având în vedere că așezările, ocupațiile etc. se evidențiază în 
peisajul geografic, se impune o succintă prezentare a acestuia și 
a resurselor sale economice. Varietății cadrului, ca și importanței 
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resurselor economice li se datorează, în bună parte, nu numai 
continuitatea oamenilor în cuprinsul lui, ci și interesul pe care l-a 
prezentat pentru unele popoare migratoare și pentru conducătorii 
marilor imperii feudale ale căror interese interferau în spațiul 
carpato-danubiano-pontic, a cărui componentă geografică, 
economică și etnografică era Transilvania.

Valer BUTURĂ
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ARGUMENT

Într-o lume a globalizării ce se manifestă pregnant în toate 
domeniile, cultura în general și cultura tradițională în mod 
special a rămas singurul bastion în care fiecare popor a înțeles să 
se manifeste în diversitatea dictată de propria cultură. Poate de 
aceea, în ultimii ani, atât la nivel internațional, cât și în spațiul 
românesc s-a pus un accent deosebit pe identificarea, conservarea 
și transmiterea spre noile generații a tot ceea ce înseamnă memoria 
colectivă a unei comunități și patrimoniul cultural tradițional, 
respectiv valorile identitare proprii. Comunitatea internațională a 
făcut pași importanți pentru reglementarea juridică a conservării 
și a transmiterii patrimoniului tradițional propriu fiecărei țări, 
prin adoptarea de către UNESCO a Convenției pentru protecția 
patrimoniului mondial, cultural și natural încă din anul 1972, pentru 
ca mai apoi, în 2003 să fie adoptată la Paris Convenția pentru 
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Au fost necesare 
aceste reglementări internaționale deoarece s-a conștientizat că 
prin modernizarea și transformarea socială se poate pierde una 
dintre cele mai importante bogății ale umanității – tezaurul 
cultural tradițional.
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Începând cu anul 2005, România s-a alăturat țărilor angajate 
în acest amplu proces de derulare a unor proiecte și programe 
ce au ca scop cercetarea, conservarea, valorificarea și transmiterea 
culturii tradiționale românești. Primele măsuri luate au constat 
în adoptarea unei serii de acte normative care să reglementeze 
activitatea unor instituții menite să ducă la realizarea acestui 
scop. În acest context, bibliotecile publice au un rol important, 
acela de a tezauriza și de a valorifica și conserva tot ceea ce ține 
de cultura tradițională scrisă. Prin conservarea pe suport scris 
a unor documente, manuscrise, înscrisuri etc., bibliotecile vor 
deveni, în timp, depozitarul unor inestimabile informații din acest 
domeniu și se vor transforma în adevărate centre de informare 
și documentare în ceea ce privește tot ceea ce are mai prețios un 
popor - patrimoniul său cultural.

Consiliul Județean Alba, prin instituția sa specializată – 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, s-a aliniat acestui 
demers internațional important și a inițiat o serie de proiecte 
menite să salveze, prin conservarea pe suport scris, o serie de 
documente și manuscrise care aduc importante informații privind 
patrimoniul cultural imaterial, fie că este vorba de literatură 
populară, de lucrări științifice nepublicate sau publicate în ediții 
foarte vechi și incomplete, de culegeri de texte, antologii literare, 
monografii locale, dicționare sau orice alt document din sfera 
culturii populare.

Prezenta lucrare este realizată pe baza unui fond de documente 
și fotografii inedite aflate în arhiva personală a etnografului Valer 
Butură. Născut la Sălciua, în județul Alba, Valer Butură și-a 
dedicat întreaga viață cercetării și valorificării culturii tradiționale, 
lucrările editate în timpul vieții sale devenind importante surse de 
documentare și informare pentru formarea unor înalți specialiști 
din generațiile ce i-au urmat. Lucrarea intitulată Etnografie din 
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Transilvania a fost finalizată în manuscris de către autor în anul 
1989, anul morții sale, motiv pentru care ea nu a mai văzut lumina 
tiparului niciodată. Prin publicarea ei, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba se racordează la demersurile întreprinse pe 
plan internațional de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial, 
împiedicând practic dispariția unor informații importante și 
ducând la bun sfârșit finalizarea unui document de mare importanță 
pentru trecutul istoric, dar și pentru individualitatea culturii 
și a tradiției din acest spațiu al României numit Transilvania. 
Cartea, tipărită în două volume, va conține rezultatele cercetărilor 
etnografice ale lui Valer Butură, însoțite de imagini și note 
bibliografice prin care este reflectată realitatea satului românesc, 
împletită cu cea a naționalităților conlocuitoare, din Transilvania. 
Lucrarea se bazează pe acțiunile de cercetare întreprinse de-a 
lungul a peste treizeci de ani de activitate intensă a cercetătorului 
etnograf și totodată pe necesitatea activării conștiinței fiecărui 
individ de a reface identitatea culturală și spirituală a poporului 
român. Volumul, girat de semnătura marelui cercetător român 
Valer Butură, este întocmit cu rigurozitate științifică, este bine 
documentat prin cercetarea directă a fenomenelor, dar și prin 
activarea arhivelor de specialitate iar domeniile studiate sunt 
reprezentative. Cunoștințele din domeniul etnografic sunt 
susținute de trecerea în revistă a contextului istoric și a cadrului 
geografic, fiind cunoscut faptul că cele două aspecte pot influența 
în mod categoric elementele de cultură tradițională. Informațiile 
furnizate de prezenta lucrare sunt susținute de o listă bibliografică 
impresionantă, ce conturează în mod fericit un demers intelectual 
și științific de cea mai înaltă clasă. 

Elaborarea prezentei lucrări de către Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, sub egida Consiliului Județean Alba, 
constituie dovada preocupării celor două instituții de a respecta 
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directivele internaționale de identificare și conservare a 
patrimoniului tradițional național, dar și de a salvgarda ceea ce îl 
face pe fiecare popor unic într-un spațiu din ce în ce mai uniform 
– cultura sa tradițională.

Prof. Daniela FLOROIAN
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1. CADRUL GEOGRAFIC AL 
TRANSILVANIEI

Transilvania este o componentă structurală și morfologică 
a Carpaților de sud-est, osatura muntoasă a spațiului carpato-
danubiano-pontic, în cuprinsul căruia s-a format și viețuiește 
poporul român. Carpații sud-estici sau Carpații Românești sunt un 
puternic bastion muntos, înconjurat de Subcarpați, o treaptă mai 
scundă de dealuri, cu largi perspective spre treptele reliefale joase, 
complementare - Podișul Moldovei spre est, Câmpia Română sau 
Câmpia Dunării de Jos spre sud și marginea răsăriteană a Câmpiei 
Tisei spre vest.

Relieful spațiului carpato-danubiano-pontic se caracterizează 
printr-o echilibrată proporționare a formelor morfologice și 
o armonioasă repartizare a acestora. În nordul țării, la sud de 
Munții Maramureșului, culmile Carpaților se desfac în două 
lanțuri de munți - unul arcuit spre sud-est, format din Carpații 
Orientali și Carpații Meridionali, celălalt arcuit spre vest, format 
din Carpații Occidentali - înlănțuite ca zidurile unei cetăți în jurul 
Bazinului Transilvaniei. Capetele celor două arcuri de munți se 
alătură spre sud, unde sunt secționate de Dunăre, la Porțile de 
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Fier, unde celebrul arhitect Apollodor din Damasc a construit un 
monumental pod de piatră, în anii 103-105 e.n., pe care și-a trecut 
oștile împăratul Traian, pentru cucerirea Daciei și transformarea 
sa în provincie romană.

Deși era situat la o importantă răspântie europeană, spațiul 
carpato-danubiano-pontic a oferit condiții de trai mai favorabile 
decât restul sectoarelor carpatice și chiar al celorlalte lanțuri 
muntoase din cuprinsul Europei. Deschise și mai ușor accesibile 
dușmanilor au fost numai stepele periferice, care ocupau suprafețele 
restrânse în trecut, deoarece pe alocuri coborau pădurile de stejar 
în cuprinsul lor, în silvostepe. Întinsele zone muntoase și deluroase 
sunt puternic compartimentate prin depresiuni intracarpatice, 
depresiuni subcarpatice, unele numite de autohtoni „țări”, de 
bazine erozionale și secțiuni lărgite de văi, care au oferit nu numai 
bună adăpostire, ci și terenuri pentru practicarea ocupațiilor 
tradiționale agricole-pastorale și a ocupațiilor secundare ca 
vânatul, pescuitul și chiar culesul din natură. În subsolul lor 
s-au descoperit bogății importante. Dealurile subcarpatice sunt 
jalonate cu masive de sare, care pe alocuri apar la suprafață, iar 
în subsolul munților s-au descoperit importante zăcăminte de 
metale, intens exploatate din Antichitate. Mai compartimentat și 
mai variat este cadrul geografic al Transilvaniei. 

1.1 Relieful Transilvaniei

Arcul sud-estic al Carpaților Românești se întinde pe o 
lungime de cca 700 de km, din nordul țării până la Dunăre, 
constituind coloana vertebrală a pământului românesc, pe care se 
sprijină Subcarpații, în continuarea cărora sunt Podișul Moldovei 
și Câmpia Română. Se împart în Carpații Orientali și Carpații 
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Meridionali, care se înalță în estul și sudul Transilvaniei. Culmile 
lor, dealurile care le flanchează și chiar trecătorile lor au fost 
greu de trecut de către dușmani, pe când autohtonilor, nu numai 
pasurile, ci și numeroasele poteci tainice le-au facilitat legăturile, 
schimburile de bunuri materiale și spirituale, pe ele au trecut 
munții oropsiții, asupriții.

Carpații Orientali se întind din vestul țării până în Valea 
Prahovei, având peste 500 de km lungime și o lățime medie de 
100 de km. Înălțimile medii variază între 1000 și 1300 de m și 
numai câteva vârfuri depășesc 2000 de m. În nord sunt culmile 
cristaline ale Munților Maramureșului, cărora li se alătură spre 
sud-vest Munții Rodnei. Între cele două lanțuri de munți este 
depresiunea numită Țara Maramureșului, vatră de străvechi 
așezări și dezvoltare a unor forme de cultură specifice. Înălțimile 
scad spre sud, în Munții Bistriței, Munții Tarcăului, Munții 
Trotușului și Munții Vrancei, de la care culmile se îndreaptă spre 
vest în Munții Buzăului și Munții Prahovei.1

Numeroase trecători au facilitat, din vechime, circulația 
oamenilor și a bunurilor lor, materiale și spirituale, între locuitorii 
din interiorul Carpaților Orientali și cei din exteriorul lor. În 
sectorul nordic este trecătoarea Prislop (1433 de m), dintre țara 
Maramureșului și Moldova de Nord; trecătoarea de la Rodna 
este între ținutul Năsăudului și Moldova. Peste trecătoarea de 
la Tihuța (1227 de m) trecea un important drum comercial, de 
la Bistrița spre nordul și centrul Moldovei. În sectorul sudic al 
Carpaților Orientali sunt trecătorile Tulgheș, Bicaz (1252 de m), 
Ghimeș (1006 m) și Oituz (865 de m) spre sudul Moldovei și 
Dunărea de Jos și trecătorile Buzău (810 m), Bratocea (1267 de m) 

1. Geografia Republicii Populare România, I, București, 1960, p.198-205
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și Predeal (1033 de m) spre Câmpia Română, Dunărea de Jos și 
Marea Neagră.

Carpații Orientali sunt dublați spre Transilvania de Munții 
Vulcanici, pe o lungime de aproape 550 de km, între Țara Oașului 
și defileele Oltului la Tușnad și Racoș și o lățime de peste 50 
de km.2 În vestul Munților Rodnei sunt culmile vulcanice ale 
Munților Oaș, Gutâi și Țibleș, la poalele cărora se află depresiunea 
Țara Oașului și Depresiunea Baia Mare. Culmile vulcanice sunt 
mai bine mineralizate în sectorul central, în împrejurimile Băii 
Mari, vechi și important centru minier. Mineralizări polimetalice 
mai slabe sunt și în culmile muntoase din împrejurimile Rodnei 
Vechi, situată într-un sector lărgit al Someșului Mare, din ținutul 
Năsăudului. În feudalismul timpuriu s-au exploatat „pălăria 
de fier”, formată prin alterarea piritei, apoi aurul și argintul. 
Exploatarea lor s-a intensificat după așezarea sașilor la Rodna, la 
Baia Mare și în Depresiunea Bistriței. Analizele metalografice și 
chimice efectuate de cercetătorii sovietici au dus la concluzia că 
populația folosea fierul extras de la Rodna. 3

La sud de Bistrița se înalță Munții Căliman, despărțiți de defileul 
Mureșului de la Toplița, de culmile vulcanice înlănțuite spre sud, 
Munții Gurghiului, Munții Harghita și Munții Baraoltului. Între 
culmile carpatice și cele vulcanice se succed „câmpurile” înalte, 
plane, ale depresiunilor intracarpatice, Depresiunea Gheorghenilor, 
din cursul superior al Mureșului, Depresiunea Ciucului, din cursul 
superior al Oltului, cărora li se alătură mica depresiune a Oașului 
și întinsa depresiune a Țării Bârsei. În aceste depresiuni sunt cele 
mai aspre condiții climatice din cuprinsul țării, aici se înregistrează 
cele mai scăzute temperaturi în timpul iernii, cele mai timpurii 
brume toamna și cele mai târzii înghețuri primăvara.
2. Ibidem, p. 206-209
3. Istoria României, II, București, p.23-25; N.Maghiar, Șt.Olteanu, Din istoria 

mineritului în România, București, 1970, p. 102-103
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Dificil este și accesul, din depresiunile intracarpatice și spre 
Bazinul Transilvaniei. Mai accesibile sunt drumurile din lungul 
defileului Mureșului, de la Toplița spre Reghin și Târgu Mureș 
și cel din defileul Oltului de la Tușnad, prin care se trece în 
Țara Bârsei și în sudul Transilvaniei. Între acestea sunt drumuri 
peste culmi, peste curmătura de la Bucium (1247 de m) dinspre 
Gheorghieni spre Praid și Valea Târnavei Mici, peste curmătura de 
la Secaș, dinspre Gheorghieni spre Odorheiul Secuiesc și culoarul 
Vlăhiței dintre Miercurea Ciuc și Cristurul Secuiesc. Condițiile 
fizico-geografice fiind mai puțin favorabile vieții umane, au 
fost mai puțin populate decât celelalte depresiuni intracarpatice 
și subcarpatice. Populația lor a sporit numai după ocuparea 
Transilvaniei de către regatul feudal maghiar și colonizarea lor cu 
sași și secui.

Câmpurile depresionare erau puțin favorabile agriculturii, în 
schimb fânețele și pășunile întinse favorizau creșterea animalelor. 
În timp, pădurile de conifere, întinse, au devenit o importantă sursă 
de venit, pentru satele din depresiuni și de la poalele apusene ale 
munților vulcanici, deoarece prin valorificarea lemnului lor s-au 
împlinit lipsurile, în produse agricole în primul rând, producția 
locală fiind deficitară, pentru majoritatea gospodăriilor. Munții 
vulcanici au mineralizări sărace, totuși nu lipsite de importanță 
nu numai acum, ci și în trecutul îndepărtat. Astfel, descoperirile 
arheologice, din depresiuni și din vestul lor, de la Tomești, Cârța, 
Mădăraș, Cașinu Nou, județul Harghita, Doboșeni, județul 
Covasna etc., atestă exploatarea micilor zăcăminte de limonit și 
siderit în perioada dinaintea ocupării Daciei de către romani.4

Carpații Meridionali, dintre Valea Prahovei și Dunăre, sunt 
mai înalți, mai masivi, cu vegetație asemănătoare Alpilor, de aceea 

4. I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizația fierului la daci, Cluj – Napoca, 1979, p. 
18, 23-25; N. Maghiar, Șt. Olteanu, Din istoria mineritului, București, 1970, 
p.42-44
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eruditul geograf francez Emm. de Martonne, într-o temeinică 
sinteză asupra lor, i-a numit Alpii Transilvaniei.5 Culmile înalte, 
cu vârfuri care depășesc 2500 de m altitudine (Moldoveanul - 
2543 de m, Negoiul - 2535 de m, în Munții Făgărașului, Parângul 
Mare - 2518 m, în Masivul Parâng, Peleaga - 2509 m, în Masivul 
Godeanu ș.a.), cu creste alpine și cu puternic relief glaciar,6 au 
pante mai repezi spre Transilvania, mai domoale spre sud, spre 
Muntenia și Oltenia unde, pe alocuri, sunt dublate de culmi mai 
scunde și de Subcarpați. În culmile lor și-au adâncit văile Oltul 
și Jiul.

În dreapta văii Prahovei și a importantei trecători de la 
Predeal, dinspre Brașov spre Ploiești și București, se înalță în 
pante repezi Munții Bucegi, care culminează la 2507 m, în vârful 
Omul. În vestul lor este pasul Bran, peste care trecea un vechi și 
important drum comercial dinspre Brașov și Țara Românească. 
Între pasul Bran și defileul Oltului de la Turnul Roșu se înalță 
Munții Făgărașului, cu pante repezi spre nord, spre depresiunea 
Țara Oltului sau spre Țara Făgărașului. Între defileul Oltului și 
defileul Jiului sunt Munții Lotrului, cărora li se alătură spre nord 
Munții Cândrelului, cu pante repezi spre est, spre Depresiunea 
Sibiului și Munții Șurianului, o treaptă muntoasă mai scundă, 
Munții Orăștiei, unde a fost capitala Daciei, Sarmizegetusa, pe 
un picior de plai, pe la 1200 de m altitudine, cu pante repezi, 
greu accesibile, cu largi perspective spre valea largă și fertilă a 
Mureșului și Munții Metaliferi din sudul Munților Apuseni, unde 
sunt cele mai bogate zăcăminte de aur, argint, plumb etc., din 
țara noastră. Pantele Munților Șurianului sunt mai domoale spre 
vest, spre culoarul văii Streiului, care-i desparte de Munții Poiana 
Ruscă, bogați în zăcăminte de fier, intens exploatate în Antichitate 

5. Emm. de Martonne, Recherche sur l'évolution morphologique des Alpes de la 
Transilvanie, Paris, 1907

6.  Geografia Republicii Socialiste România, I, p.210-217
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și în Evul Mediu. În bazinul superior al Streiului este depresiunea 
Țara Hațegului, unde a fost capitala Daciei Romane.

În vestul defileului Jiului este masivul Godeanul, căruia i se 
alătură spre nord Munții Retezatului. Jiul își culege primele ape 
din munții care înconjoară Depresiunea Petroșanilor, în subsolul 
ei aflându-se bogate zăcăminte de cărbuni. Înălțimea munților 
scade spre sud, în Munții Mehedințiului, secționați de Dunăre la 
Porțile de Fier. 

Plaiurile au mai mare extensiune în Carpații Meridionali, 
pe întinsul cărora sunt cele mai bogate pășuni alpine din 
Carpații Românești. Acestea au fost mai curând și mai intens 
valorificate, prin creșterea animalelor, în primul rând a oilor, de 
către locuitorii satelor îngrămădite în depresiunile de la poalele 
nordice ale Carpaților Meridionali, din Țara Bârsei, Țara Oltului, 
Mărginimea Sibiului, Depresiunea Petroșaniului, Țara Hațegului. 
O parte din gospodăriile satelor din Țara Bârsei, Depresiunea 
Sibiului și zonele învecinate s-a orientat spre creșterea intensivă a 
oilor, adoptând pentru întreținerea lor transhumanța de tip alpin. 
Creșterea lor a fost stimulată de dezvoltarea meșteșugurilor, 
în primul rând a postăvăritului la Brașov, Sibiu etc. Înainte de 
dezvoltarea meșteșugului local, negustorii sași au comercializat 
postavuri produse în centrele renumite din Europa Centrală și 
apuseană: postav de Ypriu (Ypres), frîncesc de Luviu (Louvain), 
de Colunia (Köln), din Cehia, din Polonia etc. Pe lângă acestea, 
mai comercializau postavuri meșteșugărești și țărănești obișnuite, 
postav cenușiu, boubou (postav păros sau mițos) etc.7 În timp, 
postăvăritul local s-a intensificat și specializat, iar gospodăriile 
oierilor și domeniile feudale au fost principalii furnizori de lână 
pentru postăvarii brașoveni, sibieni etc.

7. I. Bogdan, Relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Ungurească, București, 
1905, p.3-6
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Carpații Occidentali sunt înlănțuiți în vestul Transilvaniei, 
între defileul Someșului dintre Jibou și Ulmeni și valea Dunării. 
Între aceste limite sunt cuprinse patru masive muntoase: Munții 
Meseșului, dintre Someș și Crișul Repede, Munții Apuseni, dintre 
Crișul Repede și Mureș, Munții Poiana Ruscă, dintre Mureș și 
Baia de Fier a Transilvaniei, care-i desparte de Munții Retezat și al 
patrulea - Munții Banatului. Culmile lor sunt scunde, altitudinea 
lor medie menținându-se între 700-900 de m, iar vârful cel mai 
înalt, Curcubăta Mare, din Munții Apuseni, atinge numai 1848 
de m. Au o structură complexă și au fost puternic fragmentați 
de mișcări tectonice, în urma cărora s-au format, printre culmi, 
numeroase depresiuni tectonice, care au oferit locuri de așezare 
bine adăpostite, cu variate resurse economice, între care pe un 
prim plan s-au situat bogate zăcăminte de minerale. 

Munții Meseșului (997 de m), cărora li se alătură culmi insulare, 
mai scunde, domină întinsa zonă deluroasă, compartimentată 
a Sălajului. În capătul nordic al Meseșului este Poarta Sălajului 
sau a Meseșului, străbătută de un vechi și important drum de 
legătură dintre nordul Bazinului Transilvaniei și nordul Bazinului 
Panonic. Munții Apuseni sunt mai masivi, mai înalți și prezintă 
o mai mare varietate de forme, datorită complexei structuri și 
evoluții paleogeografice. Eruditul lor cercetător, Robert Ficheux, 
scria despre ei: „Uimit de contrastul care delimitează Munții 
Apuseni și câmpiile înconjurătoare, călătorul rămâne surprins 
când, străbătând muntele, i se pare că descoperă priveliști 
cunoscute, colțuri din Masivul Central sau Morvan-ul francez, 
din Ardenii belgieni, din Pădurea Boemiei; nici urmă de munte 
înalt, ci aspectul monoton al vechilor masive roase pe care cursuri 
de apă voinice caută să le întinerească prin văile adânci și înguste.”8 
Tinerețea văilor contrastează cu formele domoale ale înălțimilor, 
8. R. Ficheux, Munții Apuseni, în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, I, 

București, p.164
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netezite sau numai ușor vălurite în trepte de platforme, dintre care 
mai mare extensiune o au cele superioare, conturate în formațiuni 
cristaline, ca și în Carpații Meridionali. Culmii centrale Biharia, 
orientată nord-sud, i se alătură spre est Muntele Mare, Munții 
Gilăului și Masivul Vlădesei, spre vest Munții Pădurea Craiului, 
Munții Codru-Moma, iar spre sud Munții Mureșului, formați din 
trei sectoare, unul calcaros al Munților Trascăului, altul vulcanic al 
Munților Metaliferi, altul cristalin vechi al Munților Zărandului. 
Între lanțurile de munți se află zone de culmi scunde, cum sunt 
Țara Moților din cursul superior al Arieșului, Țara Abrudului din 
bazinul văii cu același nume sau depresiuni ca Țara Zărandului, 
Țara Bihariei sau Depresiunea Beiușului și Depresiunea Vadului 
spre vest, Depresiunea Călățele spre nord-vest și mici depresiuni 
intramontane și bazine, ca al Trascăului, Zlatnei, Băiței-Hunedoara 
etc. Acestea au oferit, din vremuri preistorice, locuri adăpostite de 
așezare, variate și importante resurse economice. O mare atracție 
au constituit-o bogățiile subsolului, în primul rând aurul, a cărui 
„spălare” din aluviunile văilor a început în timpuri preistorice și 
a continuat până în timpuri apropiate. Munții Poiana Ruscă sunt 
brăzdați adânc de văi, cu versanți abrupți, împăduriți. Urcându-i, 
rămâi surprins de relieful domol al culmilor, intens despădurite și 
populate. În subsolul lor sunt bogate zăcăminte de fier, exploatate 
încă din Antichitate, îndeosebi cele de la suprafață. La Teliuc și 
Ghelar s-au descoperit unelte, gropi și galerii, halde de zgură și 
cuptoare pentru reducerea minereurilor, monede și inscripții, care 
atestau prezența legiunii a XIII-a Gemina.9 Mai jos de Ghelar, 
în Valea Caselor s-a descoperit un cuptor pentru reducerea 
minereurilor din secolul al IX-lea.10 De altfel, în feudalism s-au 
intensificat extragerea și prelucrarea minereurilor, în fierărit fiind 

9.  N. Maghiar, Șt. Olteanu, op.cit, p. 48-51
10.  Papp Károly, A maghiar biredalom vasérc és köszénkészlete, Budapest, 1915, 

p.392, fig.14; N. Maghiar, Șt. Olteanu, op. Cit., p.101-102
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angajată populația românească a satelor de pe plaiurile munților. 
Munții Banatului, pe care valea Timișului și Cernei îi desparte de 
carpații Meridionali, prin culoarul numit Poarta Orientală, sunt 
fragmentați, intens erodați, cu forme greoaie, plaiuri larg vălurite. 
În nord sunt culmile Semenicului, în sud culmile Almăjului, între 
care este Depresiunea Almăjului. În subsol s-au descoperit de 
timpuriu variate bogății: fier, cupru, aur, apoi cărbuni, cărora li 
se datorește, în bună parte, vechea și intensa populare a văilor, 
a depresiunilor și a golfurilor de câmpie, care pătrund printre 
lanțurile de culmi.

Munții Transilvaniei au fost între cei mai bogați în metale 
din Europa, nu numai în Antichitate, ci și în feudalism, până 
la marile descoperiri geografice și ale importantelor zăcăminte 
extraeuropene. Impresionante sunt urmele exploatării lor din 
timpul ocupației romane în Dacia, de aceea Samuel Köleséri și-a 
intitulat interesanta sa sinteză asupra mineritului transilvănean 
Auraria Romano-Dacica, apărută în 1717. După ce menționează 
numeroase exploatări din Munții Apuseni, spune că „înfățișează 
mai degrabă rămășițele hărniciei romane, decât semnele unei 
exploatări din zilele noastre; ca să las fără a mai pomeni regiunile 
metalifere ale secuilor, și atunci vei fi mai ispitit să crezi că pentru 
aflarea acestor „comori ale Daciei” a adus Traian mulțimea zeilor, 
și că a putut să o facă cu bună dreptate”.11 

Bazinul Transilvaniei este o vatră străveche de așezări 
omenești, atestate de numeroasele descoperiri arheologice, 
datorită admirabilei adăpostiri, precum și importantelor resurse 
economice pe care le-a oferit oamenilor, începând cu solurile fertile 
și încheind cu bogatele zăcăminte de sare și aluviuni aurifere, spre 
margini. Mureșul, veche și importantă cale de transport fluvială, 
este limita celor două subunități geo-economice ale bazinului: 
11. S. Köleséri, Auraria Romano-Dacica, ed.II, Pojon, 1780, p.42; Călători străini 

despre Țările Române, VIII, București, 1983, p.619
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Câmpia Transilvaniei, la nord de Mureș și Podișul Târnavelor la 
sud. 

Câmpia Transilvaniei are forme domoale, dealuri care se 
mențin pe la 450-500 de m altitudine, spre Mureș coborând și 
sub 300 de m. Pantele, îndeosebi versanții coastelor, sunt răvășite 
de alunecări de teren, care constituie o trăsătură caracteristică a 
peisajului, ca și intensa ei despădurire. Câmpia este principalul 
grânar al Transilvaniei propriu-zise. Ea a avut o importanță 
deosebită pentru satele din zonele înalte ce o înconjoară, înainte 
de dezvoltarea căilor moderne de transport. Podișul Târnavelor 
este o zonă cu dealuri mai înalte, mai împădurite, între care s-au 
adâncit văile Târnavei Mari și Târnavei Mici, ca niște culoare care 
se lărgesc în cursul mijlociu și mai ales în cel inferior. Luncile sunt 
flancate de terase pe care sunt așezările. Pe pantele dealurilor sunt 
livezi de pomi și mai ales podgorii renumite. În bordura bazinului 
se află bogate zăcăminte de sare exploatate din vremuri preistorice, 
deoarece pe alocuri apare la suprafață, iar prezența ei la mică 
adâncime, în subsol, o trădează numeroasele izvoare sărate. De 
altfel, încă Anton Verancsici (1504-1545), în lucrarea sa De situ 
Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae scrie: „cutez să susțin 
că întreaga Transilvanie este așezată pe sare (și până într-atât, 
încât în multe locuri de pe râul Mureș se înalță malurile săpate în 
sare)”.12 Cercetările și sondajele efectuate în timpuri apropiate au 
confirmat prezența unui strat de sare, la adâncimi mai mari spre 
mijlocul bazinului, mai mici spre margini, sub formă de sâmburi, 
înconjurați de izvoare sărate.13

Câmpia Tisei este în vestul Carpaților Occidentali. În hotarele 
României este cuprinsă numai o fâșie îngustă din marginea 
răsăriteană, a cărei lățime variază între 40-120 de m, parte 

12. De situ Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae, Monumenta Hungariae 
Historica, Scriptorea, X, p. 141;

13. Călători străini despre Țările Române, I, București, 1969, p.409
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integrantă a spațiului carpatic de plămădire a poporului român. 
Strânsa interdependență dintre Carpații Occidentali și zonele 
joase de la poalele lor este atestată și de descoperirile arheologice, 
nu numai de mărturiile istorice. Datorită intenselor legături 
dintre munți, dealuri și câmpie, încă din neolitic s-au plămădit pe 
meleagurile lor culturi specifice sau numai variante locale ale unor 
culturi cu arii largi de răspândire, cum au fost cultura Criș, cultura 
Turdaș-Vinca, cultura Tisa, cultura Otomani etc. 

În cuprinsul câmpiei alternează șesuri joase și mlăștinoase, cum 
sunt în Câmpia Someșului, Câmpia Crișurilor, Câmpia Timișului, 
despărțite de câmpuri mai înalte, în prelungirea celor de la poalele 
dealurilor. Legăturile dintre acestea și munți s-au intensificat în 
feudalism, odată cu dezvoltarea variatelor meșteșuguri: lemnăritul, 
olăritul, fierăritul, cojocăritul etc. în satele mai sărace dinspre 
munți, din depresiuni, ale căror produse au fost destinate câmpiei, 
în cea mai mare parte, unde se schimbau cu cereale.

1.2 Apele Transilvaniei

În prezentarea cadrului geografic nu pot fi trecute cu vederea 
apele Transilvaniei, începând cu izvoarele și încheind cu fluviile 
care culeg apele Carpaților, străbat zonele deluroase și câmpiile, 
și se varsă în Dunăre, importantă cale fluvială europeană, spre 
Marea Neagră și Marea Mediterană, și spre Europa Centrală. 
Pe lângă numeroasele izvoare de apă dulce, în Transilvania se 
găsesc numeroase izvoare cu ape minerale, cu proprietăți curative, 
majoritatea situate în cadre pitorești, cu largi perspective de 
dezvoltare. În Carpații Orientali, începând de la Borsec, județul 
Harghita, până la Covasna, în județul cu același nume sunt 
numeroase izvoare cu proprietăți curative. În bordura Bazinului 



CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A 29
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I 

Transilvaniei sunt foarte multe izvoare sărate, cu un conținut mai 
redus sau mai mare de săruri, ale căror ape se scurg adeseori în 
gropile din care s-a extras sarea de la suprafață ori în cele care 
s-au format prin suprapunerea straturilor în golurile subterane 
formate prin extragerea sării din galerii, formând lacuri sărate, în 
apropierea cărora se găsesc și nămoluri cu proprietăți curative. În 
vestul Carpaților Occidentali ies la suprafață numeroase izvoare 
termale. În apropierea unora s-au dezvoltat importante stațiuni 
balneare, cum sunt cele din apropiere de Oradea, Băile Herculane 
din județul Caraș-Severin etc., oferind posibilități de întrebuințare 
și ca furnizoare de căldură.

O importanță deosebită au avut, din vremuri preistorice, apele 
curgătoare din Transilvania, pentru populațiile care s-au succedat 
pe meleagurile ei, deoarece au fost nu numai principalele surse de 
aprovizionare cu apă, ci și furnizoare de hrană prin fauna piscicolă 
bogată, importante și avantajoase căi de transport fluvial, iar în 
feudalism au acționat numeroasele tipuri funcționale de instalații 
tehnice țărănești și meșteșugărești, mori de apă cu roată orizontală, 
verticală, pe iaz sau plutitoare, variatele instalații pentru extragerea 
uleiului, pentru finisarea țesăturilor de lână, roțile fierăriilor 
înșirate în lungul văilor din apropierea zăcămintelor de fier și cele 
ale șteampurilor care pisau minereurile aurifere etc., de care ne 
vom ocupa în capitolul privitor la ocupațiile specializate. Vom 
menționa rețeaua lor.

Apele Țării Maramureșului le culeg Vișeul și Mara unită cu 
Iza, care se varsă în Tisa. Cea mai mare parte dintre văile și râurile 
care curg prin nordul Transilvaniei le culege Someșul prin Someșul 
Mare și Someșul Mic. Someșul Mare izvorăște din Munții Rodnei, 
străbate ținutul Năsăudului, iar după ce iese în Bazinul Transilvaniei 
primește apele principalului afluent, Bistrița Ardeleană, care 
izvorăște din Carpații Orientali, străbate depresiunea cu același 
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nume, iar la Dej se unește cu Someșul Mic. Someșul Mic își 
culege apele din sectorul nord-estic al Munților Apuseni, prin 
Someșul Cald și Someșul Rece, care se unesc la ieșirea din munți, 
și după ce străbate Dealurile Clujului, trece prin orașul de la 
poalele acestuia și când ajunge la bordura Câmpiei Transilvaniei, 
jalonată cu sâmburii de sare de la Cojocna și Sic, se îndreaptă 
spre Dej, unde sarea s-a exploatat din vechime, iar Someșul a fost 
o importantă cale de transport spre nordul Bazinului Panonic. 
O parte dintre apele care izvorăsc din vestul Munților Apuseni 
este culeasă de cele trei Crișuri, Crișul Repede, Crișul Negru și 
Crișul Alb. Mureșul, principala arteră fluvială a Transilvaniei, 
izvorăște din culmea care desparte Depresiunea Gheorghienilor 
de Depresiunea Ciucului, de unde izvorăște și Oltul, de aceea o 
legendă spune că au fost doi frați, fii de împărat, care au plecat 
la război contra dușmanilor și nu s-au mai întors. Fiii au plecat 
în căutarea tatălui. Mama lor i-a rugat să meargă împreună, dar 
văzând că s-au despărțit curând, s-a supărat și i-a blestemat să 
se prefacă în râuri, să nu se mai întâlnească niciodată. Mureșul, 
după ce străbate depresiunea intramontană, intră într-un defileu 
adâncit între Munții Căliman și Munții Gurghiului, din care iese 
mai sus de Reghin, de unde se îndreaptă spre sud-vest. Valea lui 
largă și fertilă desparte Câmpia de Podișul Târnavelor. Mureșul 
intră mai jos de Alba Iulia într-un culoar lung și larg, în nordul 
căruia se înalță Munții Metaliferi, iar spre sud Munții Orăștiei și 
Munții Poiana Ruscă, din care iese la Lipova, în Câmpia Tisei. 
Afluenții mai importanți pe dreapta sunt Arieșul și Ampoiul, iar 
pe stânga valea Gurghiului, Târnava formată din Târnava Mică 
și Târnava Mare, care se unesc mai jos de Blaj, Sebeșul și Streiul. 
Văi mai mici străbat Banatul, Timișul cu afluenții săi: Bistra, 
în susul căreia este Poarta de Fier a Transilvaniei, și Bega. Spre 
Dunăre se scurge Cerna, care desparte Munții Banatului de cei 
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din capătul sudic al Carpaților Meridionali și alte râuri mai mici. 
Două râuri au secționat Carpații Meridionali, Oltul și Jiul, deși 
în structura lor predomină roci vechi cristaline, iar culmile sunt 
înalte și larg desfășurate. Oltul străbate depresiunile Ciucului, 
Țara Bârsei, Țara Oltului sau Făgărașului, iar când ajunge în 
sudul Depresiunii Sibiului, se îndreaptă spre sud, unde și-a 
adâncit defileul îngust dintre Turnu Roșu și Cozia, unde domnul 
Țării Românești a înălțat mănăstirea Cozia, în anii 1387 – 1380, 
unul dintre cele mai importante complexe de arhitectură și artă 
medievală românească.14 De altfel, Domnul stăpânea și o parte 
din sud-vestul Transilvaniei, după cum se intitula: „Io Mircea, 
mare voievod și domn, cu mila lui Dumnezeu stăpânind toată 
țara Ungaro-Vlahiei și părțile de peste munți, încă și spre părțile 
tătărăști și Herțeg, duce al Amlașului și Făgărașului și domn al 
Banatului, Severinului și de amândouă părțile peste Produnavia 
(de lângă Dunăre), încă până la Marea cea Neagră și singur 
stăpânitor al cetății Dârstor”.15 Jiul își culege primele ape din 
munții care încadrează Depresiunea Petroșanilor, prin două râuri 
care, după ce se unesc, intră în defileul îngust dintre Petroșani și 
Bumbești – Târgu Jiu.

Dar cea mai importantă bogăție, nu numai pentru populațiile 
care s-au succedat pe teritoriul Transilvaniei, ci și pentru cele 
migratoare, care au cotropit-o și jefuit-o și pentru cei care au 
cucerit-o și stăpânit-o în Antichitate și feudalism, a fost aurul, 
metalul cel mai căutat de jefuitori, mai prețuit de exploatatori. 
Acesta se obținea mai ușor decât alte metale, din aluviunile 
râurilor, în care s-a găsit sub formă de pepite, bucăți de mărimi 
diferite de aur masiv, apoi sub formă de granule mai mari ori 

14. D. Ciurpagea, M. Păucă, Tr. Ichim, Geologia Depresiunii Transilvaniei, București, 
1970, p. 69-70

15. V. Drăguț, Dicționar enciclopedic de artă medievală românească, București, 1976, 
p.116
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mai mici. Începuturile exploatării zăcămintelor aluvionare de aur 
sunt atribuite creatorilor culturii Decea Mureșului din Neoliticul 
târziu (cca 2600-1900 î.e.n.), ale cărei vestigii s-au descoperit 
în centrul și vestul Transilvaniei. Aria ei geografică se continuă 
în sudul Carpaților, unde-i corespund culturile Gumelnița și 
Sălcuța, precum și spre vest, în Ungaria, unde-i corespunde cea 
de-a treia perioadă a culturii Tisa (Tisa III). Creatorii acestor 
mari complexe culturale, care pe lângă silex au folosit și cuprul 
pentru confecționarea uneltelor, armelor și podoabelor, au 
răspândit odată cu ele și cele dintâi podoabe de aur din aceste 
țări ale Europei.16 Exploatarea aluviunilor aurifere nu a ridicat 
probleme prea dificile, deoarece tehnicile de separare a metalului 
au fost simple și prin aceasta s-au răspândit mult mai repede 
decât procedeele de extragere a cuprului, de preparare a bronzului, 
de reducere a minereurilor din fier etc. Exploatarea aluviunilor 
aurifere s-a intensificat în timp, deoarece la întrebuințarea inițială, 
de confecționare a unor podoabe strălucitoare și durabile, care 
devin nu numai simbol al bogăției, ci și mijloc de acumulare a ei, 
se adaugă aceea de mijlocitor al schimburilor de bunuri.

Exploatarea aluviunilor aurifere s-a intensificat în epoca 
bronzului, când a fost „vârsta de aur a Daciei”, după cum spune 
savantul V. Pârvan.17 Începuturile exploatării zăcămintelor 
filoniere din Munții Apuseni au fost atribuite dacilor, dar după 
cum apreciază specialiștii, cea mai mare parte din cele cinci 
milioane de livre de aur și o cantitate dublă de argint, duse de 
Traian ca pradă de război, după cum relatează Criton, medicul 
care l-a însoțit în Dacia în campaniile sale din anii 101-106, era 
extrasă din aluviunile văilor.18 Exploatarea aluviunilor aurifere s-a 
intensificat în timpul ocupației romane în Dacia. Exploatările de 
16. Istoria României, II, București, 1962, p.378
17. Istoria României, II, București, 1962, p.59-60
18. V. Pârvan, Getica, București, 1926, p.597
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acest tip au depășit prin amploare nu numai pe cele mai vechi, ci 
și pe cele din timpuri mai apropiate, care s-au limitat la spălarea 
prundișurilor din albiile văilor și de la baza terasei inferioare. În 
timpul ocupației romane s-au exploatat în masă și aluviunile mai 
vechi, de la baza depozitelor de terase și ciclurile de eroziune mai 
vechi. Urmele lor s-au păstrat până în zilele noastre.19

Bogăția în aur a aluviunilor din lungul râurilor care străbat 
Transilvania este semnalată și în cea mai veche cronică maghiară, 
Gesta Hungarorum, întocmită de notarul regelui Bela al III-lea în 
baza izvoarelor mai vechi din secolele X și XI, în care se spune că 
este udată de cele mai mari râuri, că din nisipul lor se culege aur, 
că aurul din această țară este cel mai bun.20 Urmele exploatărilor 
aurifere aluvionare și filoniene din Antichitate au impresionat pe 
primii cercetători ai mineritului transilvănean. Samuel Köleséri 
și-a intitulat lucrarea sa asupra lui, apărută în 1717, Aurari 
Romano-Dacica. Despre zăcămintele secundare spune: „Aur liber 
se culege prin spălare, nu numai din râuri, văi și adâncituri, dar și 
de pe culmile și coastele munților și adesea nici nu e nevoie de prea 
multă săpare, ci îndepărtând doar brazda de pe dinafară și coaja ce 
acoperă minereul metalic, dai de el îndată pe neașteptate, în chip 
de granule, sau de bucăți uneori, de o greutate însemnată, și de 
pietrișuri de chipuri felurite”.21 Ca bun cunoscător al zăcămintelor 
secundare, semnalează și pe cele de la baza depozitelor teraselor 
etajate pe versanții văilor mai mari și pe cele depuse în ciclurile 
de eroziune mai vechi. Ca râuri aurifere menționează: „Arieșul cu 
cele două brațe ale sale de la picioarele muntelui Bihor, Ampoiul, 
Geoagiul, Streiul, Crișul Alb și cel Repede, Mureșul „aurifer” de 

19. Johannes Lydus în De magistratibus, II, p.28
20. V. Butură, Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc din Munții Apuseni, 

în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, pe anii 1965-1967, p. 66-71; 
N. Maghiar, Șt. Olteanu, op. Cit, p.60

21. G. Popa Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, I, București, 1934, p. 44, 95
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la vărsarea Arieșului, Jiul, Someșul Mare și Mic...”.22 În ceea ce 
privește conținutul aurifer al aluviunilor, spune: „Dacia este vestită 
prin aurul „liber” și nu mai prejos de nici o altă regiune a Europei, 
venind îndată după unele regiuni celebre din America și Africa, în 
ce privește aflarea aurului nativ pur „obryzum” virgin și a nisipului 
aurifer. Cum că dacii ar fi fost numiți de aceea încă din antichitate 
„culegători de aur” pentru că adunau aurul alegându-l, o dovedește 
limpede continuarea și în zilele noastre”.23 Menționăm că asupra 
tehnicilor tradiționale de extragere și prelucrare a metalelor, ca și 
a altor bogății și materii prime vom reveni în capitolul referitor la 
instalațiile tehnice și meșteșugurile țărănești.

22. S. Köleséri, op.cit., Sibiu, 1717, p.82
23. Ibidem, p. 74-75; Călători străini prin Transilvania, VIII, p. 624
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2. SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA 
TRECUTULUI ISTORIC AL 

TRANSILVANIEI

Transilvania, ca de altfel tot ansamblul geo-economic numit 
spațiul carpato-danubiano-pontic, a oferit nu numai condiții 
favorabile de viață pentru populațiile care s-au succedat pe 
meleagurile ei, ci și dezavantaje, prin așezarea ei la o mare răspântie, 
în răsăritul Europei. Munții Carpați, care sunt o continuare a 
Alpilor, au constituit, din timpuri preistorice, un zid de apărare 
a Europei centrale, de invaziile populațiilor migratoare dinspre 
Răsărit. Ei se înscriu pe harta Europei ca un arc, între defileul 
Dunării dintre Viena și Bratislava, și defileul Dunării de la Porțile 
de Fier. În lungul lor alternează culmi masive, înalte, din roci 
vechi cristaline, cum sunt Munții Tatra, Munții Maramureșului și 
Carpații Meridionali, cu culmi scunde, formate din roci mai noi, 
calcare, gresii etc. intens erodate, care în multe părți nu depășesc 
limita superioară a pădurilor de conifere. În drumul lor, populațiile 
migratoare i-au ocolit, unele îndreptându-se pe la sud-estul lor, 
spre culmea mediteraneeană orientală, cu o civilizație mai avansată 
și mai bogată, altele spre nord-vest, spre lumea apuseană, bogată și 
ea în resurse economice. Deși Transilvania era apărată de munții 
care o înconjoară și deci greu accesibilă, prin trecătorile înalte 
dinspre răsărit, cu mijloacele de transport greoaie ale vremii, a atras 
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totuși unele populații migratoare datorită bogățiilor subsolului, în 
primul rând. De aceste condiții geo-economice se leagă, în mare 
parte, trecutul zbuciumat al populațiilor care au viețuit și viețuiesc 
pe meleagurile Transilvaniei. 

2.1 Perioada preromană

Milenii în șir, lemnul, piatra și argila au fost materiale prime din 
care, și aici, în Transilvania, oamenii și-au confecționat uneltele, 
armele și vasele pentru pregătirea și păstrarea alimentelor. La 
acestea s-au adăugat cu timpul pieile, coarnele, lâna, apoi fibrele 
vegetale. Posibilitățile de îmbunătățire a uneltelor din aceste materii 
prime erau limitate, de aceea tipurile lor inițiale au înregistrat o 
largă răspândire și o îndelungată întrebuințare, dar totuși progrese 
s-au înregistrat, ca peste tot, mai ales în prelucrarea argilei din 
care s-au confecționat tot mai variate tipuri funcționale de vase de 
lut. De la modelarea din bulgări, apoi din suluri finisate cu mâna, 
s-a ajuns la modelarea lor și mai ușor, cu roata de mână și apoi 
cu roata acționată cu piciorul. Curând au apărut și preocupările 
pentru înfrumusețarea vaselor, prin incizii, apoi prin decoruri 
pictate, cu coloranți naturali, oxizi, caolin etc., descoperiți odată 
cu căutarea argilei. Cu timpul, s-a ajuns la arderea vaselor în gropi 
deschise, apoi în cuptoare. Prin ardere, ceramica s-a diversificat 
în ceramică neagră și ceramică roșie. Încă în Neoliticul timpuriu, 
ceramica s-a diferențiat în cadrul unor arii culturale mai restrânse 
sau mai întinse oferind astăzi materiale documentare extrem de 
prețioase pentru studiul lor. La stabilirea ariei culturale criteriile 
de bază sunt forma, felul de ardere și ornamentica. În evoluția 
ceramicii pe teritoriul țării noastre se pot stabili trei perioade 
mai însemnate, care rezultă din însăși evoluția istorică: perioada 
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preistorică, perioada daco-romană și a migrațiilor și perioada de 
după întemeierea principatelor.24 

În Paleolitic (600000-10000 î.e.n.), ca peste tot, oamenii 
au folosit roci rezistente, dezagregate ori rostogolite de ape și 
modelate în forme utilizabile, bune pentru preocupările lor. În 
Neolitic au început să se utilizeze și tehnici mai evoluate pentru 
construirea adăposturilor, procurarea și pregătirea hranei etc. În 
țara noastră, primul rest fosil uman din Paleoliticul superior a fost 
găsit în peștera de la Cioclovina, județul Hunedoara.25 Cea mai 
bogată așezare din perioada de trecere de la Paleoliticul mijlociu la 
Paleoliticul superior (cca 100000 î.e.n.) este cea din apropiere de 
Gurahonț, județul Arad, unde s-au găsit două ateliere de cioplire 
a opalului, rocă ce se găsește în stare naturală în apropiere.26 
Prezentarea acestora nu era întâmplătoare, deoarece așezarea 
era în apropierea ieșirii Crișului Alb din defileul dintre Vârfuri 
și Gurahonț, județul Arad, la contactul dintre Munții Metaliferi 
și Munții Zărandului, formați din roci vechi, cristaline și roci 
eruptice terțiare mineralizate, și Munții Codru-Moma, în sudul 
cărora sunt numeroase zăcăminte de oxizi de fier, la suprafață, iar 
în capătul sudic al Bihariei sunt zăcăminte de aur, argint, cupru 
etc.27

Deci în Neolitic s-au perfecționat tehnicile de confecționare 
a uneltelor de piatră, corn, os etc., și a tot mai variatelor tipuri 
funcționale de vase de lut. În Transilvania, Neoliticul timpuriu 
(cca 5500-3500 î.e.n.) se încadrează în Cultura Criș, ai cărei 
purtători s-au răspândit și în Moldova și o parte din Muntenia 
și Oltenia. Nu este atestată în estul Munteniei și Dobrogea, unde 

24. S. Köleséri, op.cit., p. 56-57; Călători străini în țările române, VIII, p. 621-622
25. B. Slătineanu, Studii de artă populară, București, 1972, p. 90-91
26. Istoria României, I, București, 1960, p. 17
27. Istoria României, I, București, 1960, p. 18
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în acea vreme locuiau triburile care au creat Cultura Hamangia.28 
Progresele culturilor neolitice, care s-au succedat pe meleagurile 
Transilvaniei, sunt mai evidente, ca peste tot, în modelarea și 
ornamentarea produselor ceramice, prin incizii, apoi coloranți 
naturali, oxizi, caolin etc.

Pe lângă produsele de uz casnic obișnuit, acum s-au descoperit 
și figurine de lut, care satisfăceau cerințele vieții spirituale în care 
erau exprimate diferite dorințe, în primul rând de fertilitate.

În Neoliticul mijlociu (cca 3500-2800 î.e.n.), vechea unitate 
culturală din epoca anterioară s-a fărâmițat. Tehnicile de 
prelucrare a materiilor prime s-au perfecționat în continuare, 
satisfăcând cerințele traiului, prin ocupații mixte agricole-
pastorale. În Neoliticul târziu (cca 2800-1900 î.e.n.), în locul 
fărâmițării culturale din perioada anterioară, din nou iau naștere, 
pe vechiul fond și printr-un proces autohton de dezvoltare, arii 
culturale mari. Apariția unor diferențieri în cadrul acestora se 
datora inegalei dezvoltări, sub influența condițiilor naturale, a 
mijloacelor de schimb de care dispuneau, a legăturilor cu alte 
arii culturale etc. În centrul și vestul Transilvaniei s-a dezvoltat 
cultura Decea Mureșului, numită așa după așezarea Decea, județul 
Alba, mai jos de Ocna Mureș, unde sarea s-a extras din timpuri 
preistorice. „Purtătorii culturii Decea Mureșului au avut suficiente 
cunoștințe tehnologice, ca să poată practica pentru prima dată 
în aceste părți ale Transilvaniei, metalurgia aramei și tehnica 
extragerii și prelucrării aurului local.”29 Acestea sunt confirmate 
de descoperirile arheologice, uneltele de cupru și podoabele de 
aur, aflându-se nu numai în aria ei de răspândire, ci și în vestul ei.30

În colecțiile muzeale se păstrează numeroase și importante 
mărturii nemijlocite asupra trecutului populațiilor din această 
28. V. Mihăilescu, Carpații sud-estici, București, 1963, p. 315-326
29. Istoria României, I, p. 37-39
30. Ibidem, p. 60
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perioadă, care s-au succedat pe meleagurile Transilvaniei, și a 
legăturilor lor cu ariile culturale mai întinse sau mai restrânse din 
sud-estul Europei. Nu poate fi trecută cu vederea descoperirea 
zăcămintelor aluvionare de aur și a numeroaselor masive de 
sare, păstrate în credințele și obiceiurile poporului român 
între sacralitățile primare, protectoare contra supranaturalului 
malefic. Mici colecții de unelte neolitice de piatră, găurite, găsite 
întâmplător, mai demult, pe care le numeau pietre dintruiele, aveau 
și unele femei bătrâne din Țara Oltului și le foloseau la prepararea 
unor scăldători (băi) tradiționale, contra reumatismului, paraliziei 
etc., și erau atribuite ielelor despre care se credea că fură puterea 
oamenilor, în jocul lor. Apa în care se fierbeau plantele medicinale, 
în lipsa unor flori de fân din șuri (scuturate din fân), o strecurau 
prin găurile acestor „pietre” în timp ce descântau. Pe sfoara pe 
care le păstrau mai puneau și câte o verigă de fier, metalul fiind 
considerat, peste tot, protector contra supranaturalului malefic.31

Aurul și cuprul se găseau în stare nativă, erau maleabile și 
se prelucrau ușor, de aceea s-au întrebuințat, după descoperire, 
la confecționarea podoabelor. Cu timpul, aurul a devenit un 
important mijloc de schimb, iar cuprul aliat cu cositorul a 
pus la îndemâna societăților străvechi bronzul, din care s-au 
confecționat unelte și arme mai eficiente, mai durabile și mai 
ușor de prelucrat, prin turnări în serie, în tipare. Cuprul se putea 
obține și din minereuri, mai ales din calcopirită, dar cositorul și 
casiteritul, principalul minereu din care se extrage, se obțineau 
greu, zăcămintele fiind rare pe plan european. Cu toate acestea, 
în Transilvania s-au descoperit importante vestigii privind 
valorificarea zăcămintelor locale de cupru din vestul Munților 
Metaliferi și estul Munților Zărandului, în apropiere de Deva, 
precum și numeroase depozite de unelte și bronzuri, dintre care 

31. Ibidem, p. 59
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cel de la Uioara de Sus, de la Șpălnaca, așezări situate în apropiere 
de Ocna Mureș, depășesc 1000 de kg.32 În aceste așezări, metalele 
s-au putut procura în schimbul sării, iar la Deva, din zăcămintele 
polimetalice din munții apropiați, ori în schimbul aurului extras 
din aluviunile Mureșului și ale văilor afluente din această zonă. 
Dintre unelte, secerile sunt mai numeroase, atestând practicarea 
agriculturii, în condițiile modului sedentar de viață al culturilor 
care s-au succedat pe meleagurile Transilvaniei, și ale unor largi 
schimburi culturale.33

Paralel cu metalurgia și arta bronzului s-a dezvoltat și a 
înflorit o artă locală a aurului, obținut din aluviunile aurifere, 
deoarece tehnicile de separare a metalului erau simple și ca atare 
s-au răspândit mult mai repede decât procedeele de extragere a 
cuprului sau de separare a bronzului. Epoca bronzului, după cum 
a subliniat V. Pârvan, a constituit „vârsta de aur a Daciei”, marcată 
de abundența metalului.34

Un studiu valoros documentat și bogat ilustrat, asupra 
prelucrării aurului în Transilvania, înainte de cucerirea Daciei, 
este cel al lui Dorin Popescu, autor care, după ce enumeră județele 
și cele 160 de localități în care s-au descoperit obiecte de aur, 
semnalează obiectele din tezaurele mai importante, stabilește 
tipologia ornamenticii lor, comparându-le cu descoperirile din 
alte regiuni.35 Specialiștii au constatat că „aurul transilvănean 
are o culoare palid verzuie, din cauza cantității mari de argint pe 
care o conține, în medie 25-26%. În unele cazuri, chiar izvoarele 
precizează că este vorba de aur transilvănean”.36

32. Ștefania Cristescu-Golopenția, Drăguș, un sat din Țara Oltului. Credință și 
practici magice, București, 1944, p. 4-5

33. N. Maghiar, Șt. Olteanu, op.cit. p. 29-30
34. Istoria României, I, p. 92-114
35. V. Pârvan, op.cit., p.597
36. D. Popescu, Prelucrarea aurului în Transilvania înainte de cucerirea romană. 

Materiale și cercetări arheologice, București, 1966, p. 198-234
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„Prin anii 1000 a chr. înflorea în ținutul dintre ultimele prelungiri 
ale Alpilor, de o parte, carpații Nordici, cu Galiția și Bucovina, de 
alta, în sfârșit regiunea către Nistru și Dunărea de Jos ca limită 
de est și de sud, ultima și cea mai dezvoltată formă de civilizație 
a bronzului”, scria eruditul arheolog V. Pârvan.37 Aceasta a fost 
atribuită triburilor tracice, care viețuiau în sud-estul european, din 
Munții Rodophe până în Carpații Nordici. Tracii sunt menționați 
pentru prima dată în poemele homerice ca participanți la războiul 
troian, iar în scrierile antice de Herodot, părintele istoriei, care 
scria: „Neamul tracilor este cel mai numeros din lume după cel 
al inzilor. Dacă ar avea un singur cârmuitor sau dacă tracii s-ar 
înțelege între ei, el ar fi nebiruit și cu mult mai puternic decât toate 
neamurile, după socotința mea”.38 Cu timpul, triburile din neamul 
tracilor s-au diferențiat, prin inegala dezvoltare, sub influența 
condițiilor geo-economice, a legăturilor cu populațiile învecinate 
mai avansate și a conviețuirii cu vehiculatorii metalurgi ai fierului. 
Au apărut primele uniuni de triburi, între care mai era aceea a 
geto-dacilor, în spațiul carpato-dunărean. Mai multe informații 
asupra lor au fost consemnate de Strabon, părintele geografiei. 
El spune că, deși vorbeau aceeași limbă, unii scriitori îi numeau 
daci, alții geți. El precizează că geți se numesc cei care se întind 
spre Pont și spre răsărit, iar daci cei care locuiesc în partea opusă, 
spre Germania și spre izvoarele Istrului.39 Geții sunt atestați la 
Dunărea de Jos de către Herodot, cu prilejul povestirii expediției 
lui Darius al lui Hystaspes împotriva sciților din anul 514 î.e.n., 
ca prima populație care s-a opus cuceritorului persan, de aceea au 
fost înrobiți, „măcar că ei sunt cei mai viteji și cei mai drepți dintre 

37. D. Popescu, op.cit., p. 236; P. Mureșan, Contribuții la studiul unor probleme legate 
de semnificația aurăritului în Transilvania, Anuarul Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei pe anii 1971-1973, p. 348

38. V. Pârvan, op.cit., p.114
39.  Herodot, Istorii, V, 3; Izvoare privind istoria României, I, București, 1964, p.65
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traci”.40 Dacii sunt atestați mai târziu, de Pompeius Trogus care, 
referindu-se la evenimentele din jurul anului 200 î.e.n., spune, 
printre altele: „și dacii sunt din neamul geților”.41

Apărarea, instinctul primar, a impus unirea geto-dacilor în 
triburi, apoi în uniuni de triburi, care și-au păstrat fondul cultural 
originar, pe care l-au îmbogățit în timpul conviețuirii cu purtătorii 
altor culturi, care s-au succedat prin spațiul carpato-danubianic, 
care au fost sciții, celții etc. Mai vechi și mai intense legături au 
avut ei cu lumea mediteraneeană orientală, pe căi de uscat, și apoi 
pe cele maritime, după înființarea coloniilor grecești pe țărmul 
Mării Negre, Callatis, Histria și Tomis, în secolele VII-VI î.e.n.42 
Cu timpul, s-au accentuat legăturile cu sud-vestul, cu lumea ilirică 
și romană și cu vestul, prin celți, cu cea germanică.

Prima uniune de triburi a luat ființă în ținuturile extracarpatice 
în jurul anului 300 î.e.n., când, sub conducerea regelui 
Dromichaites, au înregistrat succese importante în luptele contra 
oștilor macedonene, conduse de Lisimah.43 Prima uniune de 
triburi în zonele intracarpatice, după modelul get, s-a înființat 
în urma luptelor cu celții, populație care a răspândit și în spațiul 
carpatic forme de cultură specifică, numită Laténe, asemănătoare 
cu cele ale dacilor, precum și contra bastarnilor, populații 
germanice care, după ce au cotropit Moldova de Nord și Centrală, 
voiau să traverseze Carpații în Transilvania. Organizatorul acestei 
noi forțe politice pare a fi fost regele numit Rubobostes, despre 
care ne vorbește tot Trogus, într-o scurtă mențiune, de pe la 
începutul secolului al II-lea î.e.n.44 „Expansiunea celților a adus 

40. Strabon, Geographia, VIII, 3, 12; Izvoare privind istoria României, I, p.239
41. Herodot, Istorii, IV, 93; Izvoare privind istoria României, I, 47-49
42. Pompeius Tragua, Istoria lui Filip, XXXII, 3, 16; Izvoare privind istoria 

României, I, p. 359
43. Istoria României, I, p.162-212
44. Ibidem, p. 228-229
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cu sine unificarea culturii materiale într-o bună parte a Europei. 
Vehiculând elemente de cultură de origine greco-etruscă și mai 
târziu romană, dar și originale, celții au contribuit mult la ridicarea 
nivelului cultural în regiunile în care s-au așezat”.45 Ei au pătruns 
dinspre vest în Transilvania, pe la sfârșitul secolului al IV-lea, 
începutul secolului al II-lea î.e.n., pe văile Mureșului și Someșului. 
La aceste două căi se adaugă și drumul pe valea Dunării, pe care 
celții par a fi pătruns în Oltenia.46 În urma contactului cu celții, 
geto-dacii și-au perfecționat unele meșteșuguri și cu deosebire 
prelucrarea metalelor, și-au însușit numeroase forme noi de unelte 
și de obiecte de podoabă și și-au îmbunătățit tehnica ceramicii 
lucrate la roată.47

În acest timp, în Dacia a înflorit o artă a aurului, după cum am 
menționat. Spălătorii de aur au descoperit, desigur, zăcămintele 
primare de aur, deoarece în susul văilor conținutul aluviunilor 
era tot mai bogat și astfel au ajuns la culmile mineralizate, intens 
erodate și spălate de ape. În multe părți, filoanele polimetalice, 
în care aurul și argintul se aflau împreună cu minereuri de fier, 
cupru, plumb, zinc, molibden etc., apăreau la zi și astfel au putut fi 
exploatate de la suprafață. Dar, spre deosebire de acestea, aurul și 
argintul nativ din filoane se extrăgeau mult mai ușor decât metalele 
din minereuri. Până în zilele noastre, minerii țărani din Munții 
Apuseni extrăgeau filoanele în care erau depuse minereurile, cu 
dalta și ciocanul, le pisau în pive ori le măcinau cu râșnițele, apoi 
le spălau pe planuri înclinate pentru a obține concentrat metalic, 
ca și spălătorii aluviunilor, din care extrăgeau apoi aurul cu un 
troc de lemn; tehnici asupra cărora vom reveni în capitolul asupra 
aurăritului.

45. Ibidem, p. 244-245
46. Ibidem, p. 233
47. Ibidem, p. 239
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Valoarea de schimb a aurului a sporit în epoca fierului, de 
aceea întrebuințarea lui la confecționarea podoabelor, a vaselor 
etc. s-a restrâns, fiind înlocuit de argint, care și el satisfăcea 
cerințele conducătorilor, ale regilor. Aurul, aceștia l-au tezaurizat, 
folosindu-l în tot mai intensele și extinsele schimburi de bunuri. 
În Munții Apuseni, ca și în culmile vulcanice mineralizate care 
dublează Carpații Orientali, zăcămintele primare și cele secundare 
erau apropiate, de aceea, desigur, nu a încetat exploatarea lor.

Tot mai intensa exploatare a bogățiilor subsolului și 
intensificarea agriculturii în zonele joase au impus înființarea, 
extinderea și consolidarea statului dac, în spațiul carpato-
danubian. În aceste acțiuni s-a impus regele Burebista, despre care 
Strabon spunea că: „Ajungând în fruntea neamului său, care era 
istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălțat atât de mult 
prin exerciții, abținere de la vin și ascultarea față de porunci, încât 
în câțiva ani a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai 
mare parte din populațiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temuit și 
de romani”.48 Capitala Sarmizegetusa Regia, din Munții Orăștiei, 
a fost încadrată, în timp, de cetăți, bastioane, turnuri, durate din 
piatră și cărămidă, cu ziduri groase, pe piscuri și plaiuri înalte, 
greu accesibile. Complexul de cetăți și așezări din Munții Orăștiei 
reprezintă cea mai înaltă expresie a culturii materiale daco-getice 
din secolele I î.e.n.-I e.n.49 Realizarea lor a fost posibilă numai 
în condițiile unei apreciabile dezvoltări economice, a agriculturii, 
a creșterii animalelor, atât pentru lapte, carne, piei, cât și pentru 
muncă, a extragerii și prelucrării bogățiilor subsolului, sarea, 
metalele utile și nobile, pietrele de construcții etc. Pe plan intern, 
lunga domnie a lui Burebista e caracterizată de unii autori antici 
(Strabon și Iordanes), ca una ce a realizat unificarea triburilor 

48. Ibidem, p. 239
49. Strabon, Geographia, VII, 3, 11; Izvoare privind istoria României, I, p. 237
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geto-dace învrăjmășite, desfășurând o intensă activitate pentru 
supunerea maselor și consolidarea statului.

O parte din aristocrația geto-dacă era nemulțumită de 
întărirea puterii centrale, de aceea a urzit un complot împotriva lui 
Burebista, căruia i-a căzut victimă în anul 44 î.e.n. Statul înființat 
de el s-a destrămat, deoarece „cei ce au luat în mâini stăpânirea 
s-au despărțit în mai multe părți”, spune Strabon.

Dezmembrarea marelui stat din timpul lui Burebista nu 
a însemnat însă și dipariția nucleului statal din sud-vestul 
Transilvaniei, spre care gravitau desigur toate zonele intracarpatice 
locuite de daci. În scrierile antice sunt amintite, în perioada de la 
moartea lui Burebista până la Decebal, căpetenii dacice care se 
luptau între ele sau cu romanii, la Dunăre sau în sudul ei.50

De la urcarea pe tronul Daciei a regelui Decebal, în anul 87 î.e.n., 
s-au înregistrat progrese atât din punct de vedere administrativ-
economic, cât și din punct de vedere strategic și militar. Altfel nu 
s-ar fi încumetat să se opună romanilor, care cuceriseră ținuturile 
geto-dacice din sudul Dunării, care constituiau un hotar natural, 
ușor de supravegheat și apărat. Incursiunile dacilor în sudul 
Dunării au fost una dintre cauzele cuceririi Daciei, atât de bogată 
în resurse economice, în primul rând în sare și metale. Teritoriul 
stăpânit de către Decebal cuprindea Transilvania, Banatul, Oltenia 
și vestul Munteniei, unde sunt concentrate principalele zăcăminte 
de sare și metale.51 Deși Carpații Orientali erau un hotar natural, 
greu accesibil, erau expuse invaziilor și cotropirilor convenționale 
din sud-est, dintre Carpați și Dunăre, pe care le străbăteau cei care 
se îndreptau spre Porțile de Fier, precum și cele din vest și nord-
vest, spre care se îndreptau cei care râvneau la bogățiile Daciei.

În urma celor două războaie dintre daci și romani, din anii 
101-102 și 105-106 e.n., Dacia a fost cucerită și transformată în 

50. Istoria României, I, p. 286-287
51. Ibidem, p. 287-295 
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provincie romană. Din scrierile antice reiese că a fost nu numai o 
strălucită victorie, eternizată în construcții monumentale la Roma 
(Forul lui Traian, Columna lui Traian, etc.), ci și prilej de obținere 
a unei bogate prăzi de război care, pe lângă cele cinci milioane 
de livre de aur, o cantitate dublă de argint și alte lucruri scumpe, 
depășind orice prețuire, mai cuprindea și alte bunuri, după 
relatarea medicului Criton, care l-a însoțit pe Traian în război.52

2.2 Conviețuirea daco-romană.  
Autohtoni și migratori.

Sfârșitul celui de-al doilea război dacic a însemnat nu numai 
prăbușirea statului dac, ci și încadrarea ținuturilor cucerite în 
Imperiul Roman, comunitate politică mai evoluată din punct 
de vedere social-economic. În mare, Dacia romană cuprinde 
Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Oltenia de 
astăzi, unde stăpânirea romană a lăsat peste tot urme sigure și 
numeroase.53 Mărturii epigrafice și descoperiri arheologice atestă 
că Muntenia împreună cu sudul Moldovei au fost anexate ca părți 
ale provinciei Moesiei Inferioare.54 Părți însemnate din ținuturile 
învecinate locuite tot de daci au rămas în afara imperiului. În 
scrierile istoricilor antici au fost consemnate date sumare asupra 
dacilor liberi, care au conviețuit cu alte populații.

Timp de 165 de ani, cât a durat stăpânirea romană la nordul 
Dunării (106-271 e.n.), romanitatea a prins rădăcini atât de adânci, 
încât ele nu au mai putut fi extirpate, deoarece din conviețuirea 
daco-romană s-a format poporul român, o insulă romanică în 

52. Ibidem, p. 297-300
53. Ibidem, p. 311-313
54. Ibidem, p. 315
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sud-estul Europei. Cuceritorii cunoșteau, desigur, nu numai 
sistemul de cetăți și rețeaua de drumuri, ci și resursele economice 
ale Daciei, în baza schimburilor de bunuri mai vechi. Autohtonii, 
cei care cultivau zonele joase și luncile mănoase, cei care extrăgeau 
sarea, căutată și prețuită atât de populațiile sedentare, cât și de 
cele migratoare, cei care alegeau aurul din prundișuri și din vinele 
munților, cei care extrăgeau și prelucrau fierul, etc., nu și-au luat 
„lumea-n cap”, cum zice românul, unii au continuat lupta, alții 
au rămas, supunându-se romanilor care i-au lăsat, desigur, să-și 
continue ocupațiile tradiționale.

Organizarea administrativ-teritorială a provinciei a constituit 
o preocupare deosebită pentru romani. Imperiul s-a reîntors la 
Roma numai în anul 107. Primul procurator cunoscut al minelor 
de aur din Dacia este M. Ulpius Hermias, libert al împăratului 
Traian, care a murit în funcție. Cenușa lui a fost dusă la Roma 
cu învoirea împăratului, cum ne informează epitaful sau săpat în 
piatră, descoperit la Ampelum.55 „Statutul și felul de organizare 
care i-au fost date la început provinciei justificau pe deplin numele 
de Dacia Augusti Provincia, ce i se atribuie pe monedele emise pe 
timpul împăratului Traian, la scurt timp după cucerire”.56 Primul 
oraș întemeiat în Dacia după cucerirea romană a fost numit la 
început Colonia Dacica, la care împăratul Hadrian a adăugat 
și acela de Sarmizegetusa. Pe inscripțiile din timpul acestuia se 
numește Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, sau 
după aceea, mai simplu, Colonia Sarmizegetusa. Se apreciază că 
prin adăugarea epitetului de „Sarmizegetusa” la numele Coloniei 
Ulpia Traiana se urmărea nu numai să se arate că e un oraș nou, 
ci și să atragă populația băștinașă din Dacia în sfera de viață și de 
interese ale imperiului și ale romanității.57 Curând după înființare, 
55. Ibidem, p. 350-352
56. Ibidem, p. 316
57. CIL, III, 312; Istoria României, I, p.358
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Sarmizegetusa a înregistrat o dezvoltare urbanistică remarcabilă, 
s-au ridicat temple, un amfiteatru și alte clădiri publice sau private 
nu numai în limitele orașului, ci și în afara zidurilor, unde se găseau 
și cimitirele.58 Orașul, situat în Țara Hațegului, era înconjurat 
de munți, în apropierea bogatelor zăcăminte de fier din Munții 
Poiana Ruscă, pe drumul imperial, făcut în timpul lui Traian și 
care străbătea în lung provincia, de la podul de peste Dunăre, de la 
Drobeta, până în nordul Transilvaniei, la Porolisum, trecând prin 
Poarta Orientală, Poarta de Fier a Transilvaniei, la Sarmizegetusa, 
iar de aici, pe culoarul Streiului, în Valea Mureșului spre Cetatea 
Apulum (Alba Iulia), situată pe o terasă la confluența cu Ampoiul, 
apoi spre cetatea Potaisa (Turda), pe o terasă a Arieșului, trecând 
pe lângă Salinae (Ocna Mureș), așezări situate în apropierea 
unor mari zăcăminte de sare, îndreptându-se de aici spre cetatea 
Napocei (Cluj), situată la o importantă răscruce de drumuri, de 
unde se continua pe valea Someșului Mic, în dreapta căreia erau 
zăcămintele de sare de la Cojocna și Sic, ca și în apropiere de 
Dej, situat la confluența cu Someșul Mare, de unde se îndrepta 
pe valea Someșului în jos spre Porolisum, situat pe o măgură 
înaltă în stânga văii. Drumul imperial, ca principală arteră de 
comunicație, avea numeroase ramificații spre ținuturile și așezările 
mai importante din punct de vedere strategic și economic, de 
aceea vestigiile arheologice din timpul ocupației romane în Dacia 
s-au descoperit în lungul lor. Spre periferia provinciei numărul 
drumurilor scade, deoarece autohtonii și-au păstrat o bună parte 
din căile lor tradiționale. Nu vom insista asupra numeroaselor și 
valoroaselor documente materiale descoperite, vom semnala totuși 
cele mai evidente perfecționări ale uneltelor folosite în activitățile 
productive și urmele unora păstrate, până în zilele noastre, în 
peisajul etnografic.

58. Istoria României, I, p. 359-360
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Ocupația de bază a fost agricultura, strâns îmbinată cu creșterea 
animalelor. Unealta agricolă principală a fost plugul. Plugul dacic 
mai vechi avea un cadru de lemn format dintr-un corn, cu care 
se manevra, un grindei, cu care se lega la atelajul de tracțiune și 
o talpă, în vârful căreia se fixa, cu o brățară, brăzdarul de fier. În 
colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca 
se află un plug evoluat dintr-un tip străvechi comun (inv.nr.1226). 
Plugul are un grindei lung de 3,58 m, ușor curbat, cu o gaură în 
capătul anterior, pentru prinsul jugului, iar la capătul posterior 
sunt fixate pe el o talpă solidă, ascuțită la vârf, un corn vertical 
pentru manevrare, înalte de 90 de cm și o bârsă care consolidează 
unghiul dintre grindeiul ușor curbat și talpa orizontală, în vârful 
căreia era introdus un corn aplatizat în partea inferioară. O 
variantă mai evoluată a plugului dacic a fost întregită cu un cuțit, 
fixat în grindei, cum aveau și plugurile de lemn folosite până în 
zilele noastre în unele zone.59 După ocuparea Daciei, plugurile 
autohtone au cedat locul tipului roman de plug, cu brăzdar lat, 
fixat de talpă cu un manșon și cu rotile, care ușurau tracțiunea.60 

Râșnițele pentru măcinarea semințelor erau unelte frecvente. 
Tipul dacic avea două pietre tronconice, cea inferioară cu fundul 
plat, cea superioară convexă și astfel se suprapunea peste prima, 
ca piesă mobilă, angajată în turații cu un mâner lateral. La 
mijloc avea o țură trilobată prin care se introduceau semințele. 
În partea inferioară a acesteia era scobit un locaș pentru o lamă 
metalică rectangulară, cum au și pietrele alergătoare ale morilor, 
în care era o gaură pentru fusul de fier în jurul căruia se învârtea 
piatra alergătoare. Tipul roman avea pietrele aplatizate și astfel 
se învârteau și mai ușor, cum au râșnițele folosite până în zilele 

59. Ibidem, p. 362
60. I. Olariu, E. Iaroslavschi, Civilizația fierului la daci, Cluj Napoca, 1979, p. 59-

66; V. Butură, Etnografia poporului român, p. 328
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noastre.61 Ele au supraviețuit alături de mori, la care s-a ajuns 
prin întregirea unor pietre mai mari cu dispozitive de acționare 
prin forța animală, hidraulică sau eoliană. Pe lângă râșnire, 
pentru pisarea grăunțelor s-au folosit și pive de piatră, pe lângă 
cele de lemn, păstrate până în zilele noastre. Cu acestea se pisau 
semințe pentru prepararea diferitelor alimente și a colivei, produs 
ritual, condimentat, preparat frecvent la aniversările strămoșilor, 
la originea căreia se situează grâul fiert. Pe alocuri îndulcit cu 
miere, s-a păstrat numai în obiceiurile de la începutul primăverii, 
deoarece la aniversările strămoșilor a fost înlocuit cu produse 
rituale din aluat (parastase, pomeni etc.). 

Viticultura avea tradiție îndelungată în Dacia, consumul de vin 
fiind mare, de aceea Burebista a dispus distrugerea viilor, după 
cum scrie Strabon.62 În viticultură se foloseau unelte simple de 
lemn, de fier fiind numai cosorul curbat dacic (sica), confecționat 
de fierarii locali, care prin tradiție s-a păstrat, ca formă, în unele 
podgorii românești, ca un element de continuitate, până nu 
demult, la fel ca și butoaiele prelungi, armate cu cercuri de lemn, 
cum apar pe Columna lui Traian.63 În timpul ocupației romane 
în Dacia, viticultura a înregistrat o dezvoltare apreciabilă, atestată 
de numeroase descoperiri arheologice, dintre care rețin atenția 
postamentele de piatră pentru presele de struguri, unele găsite 
întâmplător de viticultori, altele confecționate pentru aceștia de 
pietrarii locali, ca și cele romane. Diferențierile dintre tipul de 
postament roman și cel românesc din secolele trecute constau 
numai în forme și ornamentica gurii de scurgere a mustului, în 

61. Valer Butură, Etnografia poporului român, p. 145-146
62. Ibidem, p. 328-329
63. Strabon, Geographia, VII, 3; Izvoare privind istoria României, I, p. 237
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formă de pâlnie la cele mai simple, de „gură” la cele mai migălos 
sculptate, de forma unei figuri zoomorfe sau antropomorfe.64 

Evidentă este supraviețuirea străveche în ceramica românească 
transilvăneană, atât în privința tehnicilor de confecționare și 
ardere, cât și în localizarea geografică a satelor specializate în 
olărit. În satele specializate în olărit, de la poalele Carpaților 
Orientali, care nu au făcut parte din provincia Dacia, locuite de 
dacii liberi, au supraviețuit tradițiile mai vechi, păstrându-se în 
uzul casnic nu numai ceramică neagră, arsă în cuptoare închise, 
primitive, ci și vase modelate din suluri de lut pe o roată acționată 
cu mâna și vase roșii ornamentate, prin lustruire, cu o piatră. În 
satele specializate în olărit, din vestul Carpaților Occidentali, 
se suprind forme de ceramică roșie asemănătoare cu ceramica 
provincială romană. Vom reveni asupra lor în capitolul privitor la 
meșteșugurile țărănești.

Impresionante sunt urmele exploatării zăcămintelor secundare 
și primare din aur, din timpul ocupației romane în Dacia. Aurul 
se extrăgea cu unelte simple, din zăcămintele secundare, din 
prundișuri, până în zilele noastre. În copilărie, locul preferat de 
scăldat era în apropierea ultimilor spălători de aur din Sălciua. 
După ce ne bălăceam în apele limpezi ale Arieșului, ieșeam pe mal 
și ne uitam la oameni cum spălau prundișul, cum alegeau aurul, cu 
un troc de lemn. Prundișul îl scoteau din albia majoră a văii, care 
era inundată de viiturile mari, iar aluviunile erau răscolite, duse și 
depuse dintr-o parte în alta a văii. Mai bogate erau prundișurile 
scoase de sub malurile înierbate, deoarece vegetația le consolida și 
reținea o parte din firișoarele de aur ce le conțineau, iar apele de 
infiltrație le duceau spre baza depunerilor aluvionare. Movilițele 
de prundișuri de pe malul apei erau împrăștiate când se revărsa 
râul, de aceea numeroșii spălători de aur din feudalism n-au 
64. N. Al. Mironescu, Cu privire la istoricul viticulturii românești. „Țara Vinului” 

sau,,Podgoria Alba Iulia”, în,,Apulum”, VII/II, Alba Iulia, 1969, p. 490-491
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lăsat urme în lungul văii, în timp ce urmele spălătorilor de aur 
din timpul ocupației romane în Dacia s-au păstrat până în zilele 
noastre, nu numai în lungul Arieșului, ci și al altor râuri, după cum 
am menționat. În timpul ocupației romane în Dacia s-au spălat 
nu numai prundișurile din albia majoră a râurilor, ci și depozitele 
de pe terase, unde, în excavațiile rocilor în care au fost săpate, s-au 
format concentrate metalice mai bogate în firișoare de aur. De 
aceea aluviunile au fost spălate în masă, apa - condusă pe podul 
terasei prin iazuri, din micile văi afluente. De aceea, pe terase s-au 
păstrat movilele de prundiș până în zilele noastre. Acolo unde 
podul terasei inferioare e mai întins, printre movilele de prundiș 
se văd gropi, urmele rigolelor de scurgere etc., ca la Sălciua în 
Roine. 

În timpul ocupației romane în Dacia au fost intens exploatate 
și zăcăminte primare, filoniene, mai ales în Munții Apuseni, 
unde rețeaua lor e mai deasă, aproape de suprafață, iar pe-alocuri 
apăreau la zi, cum au fost cele din Cetatea Roșiei, în vârful căreia 
minerii romani au săpat două grote adânci, pe pereții cărora se văd 
guri de mine, cu profil oval, afumate și cele din vârful Corabiei, 
din hotarul comunei Bucium, care este brăzdat de mai multe 
șanțuri tăiate în stâncă, urmele unor exploatări la zi.

Minereul extras era pisat în pive și apoi măcinat în râșnițe, 
cum procedau și minerii țărani, până în zilele noastre, cu cel extras 
cu dalta și ciocanul din filoanele mai bogate. Pive întregi sau 
fragmente s-au descoperit la Bucium, Roșia Montană, Stănija, 
Băișoara, Valea Cernei etc.65 Rețeaua amplă de galerii, tăiate cu 
dalta și ciocanul, cu profil regulat specific, a fost continuată în 
feudalism, în tehnici mai evoluate, dar tot mai rudimentar extrase. 
S. Köleséri, cercetându-le, scrie că ele „înfățișează mai degrabă 
rămășițele hărniciei romane, decât urmele unei exploatări din 

65. Ibidem, p. 489-509
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zilele noastre; ca să nu mai pomenesc regiunile metalifere ale 
secuilor, fiindcă atunci vei fi mai ispitit să crezi că pentru aflarea 
acestor comori ale Daciei a adus Traian mulțumire zeilor, și că a 
putut să o facă cu bună dreptate”.66 În timpul ocupației romane 
în Dacia s-au exploatat nu numai aurul, ci și toate zăcămintele 
subsolului și nu numai în Munții Apuseni, ci și în alte părți, fierul 
și alte metale din Munții Banatului, din culmile vulcanice din 
sud-estul Transilvaniei etc.

Numai cercetând vestigiile din timpul stăpânirii romane în 
Dacia, scoase la lumină prin cercetări arheologice, ca și pe cele 
înscrise în peisajul etnografic, îți dai seama că toate acestea au 
necesitat nu numai mijloace tehnice evoluate, mai evoluate decât 
cele ale dacilor, ci și foarte numeroase brațe de muncă, furnizate 
de către autohtonii rămași în vetrele străbune, angajați alături de 
coloniști în construirea rețelei de drumuri și cetăți de apărare a 
hotarelor și a principalelor centre administrativ-economice, de 
procurare a bunurilor necesare traiului, de exploatare a bogățiilor 
subsolului pentru satisfacerea cerințelor provinciei și ale 
imperiului. „Timp de 165 de ani cât a durat stăpânirea romanilor 
la nordul Dunării, istoria provinciei Dacia se împletește strâns 
cu cea a Imperiului Roman, în multe privințe ea nefiind decât un 
capitol al acesteia”.67 În această îndelungată perioadă de stăpânire 
romană, în care coloniștii și cele cinci generații de urmași au 
muncit alături de descendenții dacilor care au preferat supunerea 
în locul pribegiei, limba latină a înlesnit comunicarea, înțelegerea, 
conviețuirea, înfrățirea în muncă și viață. În aceste condiții s-a 
plămădit latinitatea carpato-danubiană, s-a format poporul român. 
De aceea, nu întâmplător termenii de bază în toate activitățile 
productive, ca și în așezări, sunt de origine latină, păstrați în 

66. V. Butură, Etnografia poporului român, p. 420; N. Maghiar, Șt. Olteanu, op.cit., 
p.78-81

67. S. Köleséri, op.cit., p.41
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condițiile continuității. Acestora li s-au alăturat, desigur, în cursul 
secolelor, termeni de altă proveniență în legătură cu perfecționarea 
uneltelor și a instalațiilor, cu îmbunătățirea condițiilor de trai. 
Fondul originar de termeni a fost temeinic studiat de I.I.Russu 
și expus în ampla sinteză Etnogeneza românilor.68 „Noile forme de 
viață romană, stabilită în cea mai mare parte pe vechile temelii ale 
așezărilor geto-dace (cu păstrarea vechilor denumiri de localități, 
ape, munți) au cunoscut o intensitate excepțională, de ale cărei 
dimensiuni ne putem da seama cu adevărat din marele număr 
de orașe și sate, centre și așezări mărunte, de drumuri și clădiri 
publice, cariere, mine și variate alte întreprinderi și exploatări, 
- produse ale unui uriaș proces de muncă susținut cu dârzenie,  
într-un efort colectiv înnoitor de țară, integrarea în romanitate”.69

Stăpânirea romană în Dacia a încetat în anul 271 e.n., când 
împăratul Aurelian a retras armata și instituțiile civile pe linia 
Dunării, mai ușor de apărat. Împreună cu organele administrativ-
economice ale stăpânirii, au plecat desigur și cei îmbogățiți prin 
munca sclavilor și a autohtonilor, care au cultivat terenurile fertile, 
au scos sarea din numeroasele zăcăminte, au spălat aurul din lungul 
râurilor, au scos metalele din adâncimile munților, au prelucrat 
variatele materii prime în ateliere meșteșugărești, au transportat pe 
căi de uscat și pe râuri diferite produse, pentru necesitățile interne 
și cerințele externe etc. Evacuarea întregii populații romanizate 
este exclusă, ținând seama de compartimentarea cadrului geografic 
în cuprinsul căruia se desfășurau și importantele activități 
productive, nu numai pentru cerințele locale și provinciale, ci 
și pentru imperiu, care au dus la ocuparea Daciei și la jalonarea 
hotarelor cu numeroase cetăți, între care erau linii de turnuri de 
supraveghere, în dosul cărora erau puncte strategice, cum erau cele 

68. M. Macrea, Viața în Dacia romană, București, 1969, p. 29
69. I.I. Rusu, Etnogeneza românilor, București, 1984, p.79-150
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dintre cetatea de la Bologa, care străjuia culoarul Crișului repede 
dintre Poieni și Vadul Crișului, și cetatea de la Tihău, care străjuia 
intrarea Someșului în defileul Surduc și Ulmeni și confluența 
lui cu Valea Almașului, intrarea în depresiunea Almaș-Agrij, 
din vestul culmii Meseșului.70 Pe lângă muncile prestate pentru 
stăpânire și exploatatori, localnicii trebuiau să-și agonisească și o 
bună parte din cele necesare traiului, prin valorificarea resurselor 
cadrului lor de viață. După retragerea autorităților romane, cei 
rămași au intrat în stăpânirea tuturor resurselor, însă numai până 
la venirea altor cotropitori și exploatatori.

În perioada migrațiilor, prin spațiul carpato-danubian s-au 
succedat populații europene, în căutarea de noi cadre de viață, de 
procurare a bunurilor necesare traiului în condiții mai avantajoase 
decât cele în care s-au plămădit, cum au fost goții și gepizii din 
neamul germanic și slavii. Mai pustiitoare au fost migrațiile 
populațiilor nomade centr-asiatice, călărețe și crescătoare de 
animale, care au venit în valuri succesive și, după ce au poposit 
în vastele stepe din sudul Rusiei, au pornit mai departe, spre 
vest, cum au fost hunii, avarii, apoi ungurii și bulgarii, urmați de 
pecenegi și cumani. Valurile periodice ale năvălitorilor, care s-au 
succedat prin sud-estul european, s-au destrămat în parte, fiind 
asimilate sau nimicite de autohtoni, ori de cei care s-au abătut 
ulterior pe aceste melaguri. Și vestigiile arheologice ale acestora 
sunt cercetate cu stăruință de către „specialiști”. 

Descoperirile arheologice din perioada de formare a poporului 
român, din feudalismul timpuriu, atestă continuitatea sa prin 
mărturii nemijlocite referitoare la locuințe, obiecte casnice, unelte 
agricole, meșteșugărești etc., care arată că ocupațiile sale aveau 
din toate timpurile un profil mixt, fiind bazate pe agricultură 
și creșterea animalelor pentru produse, munci și transporturi. 

70. Ibidem, p.191
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În aceste condiții, poporul român a fost, pentru populațiile 
migratoare, furnizor de produse agro-alimentare, ca și alte etnii 
europene sedentare. Această stabilitate teritorială a făcut ca 
termenii de bază în așezări și ocupații să fie, la români, de origine 
latină. Aceștia au fost întregiți însă, în timp, cu noi termeni, de 
origine slavă, maghiară, germană etc., prin completarea uneltelor 
și a instalațiilor cu anexe care le sporeau eficiența, prin înlocuirea 
celor tradiționale învechite, depășite etc., cu altele mai productive.

Spațiul carpato-danubiano-pontic era împlinit de așezări 
statornice mici, cum au fost până în feudalism, când rețeaua 
lor a început să se îndesească nu numai sub influența factorilor 
demografici, ci și prin imigrări, apoi și prin colonizări. În jurul 
așezărilor se găseau suficiente terenuri pentru asigurarea bunurilor 
necesare traiului, prin agricultură și creșterea animalelor. În Evul 
Mediu, pădurile dețineau suprafețe întinse, chiar și în unele zone 
joase, în silvo-stepe, oferind nu numai lemne pentru construcții și 
încălzit, ci și adăpost în vremuri de bejenii. Se practica o agricultură 
pe rânduri de țarini sau rânduri de locuri care a dăinuit până în 
vremuri apropiate, atât în zonele joase, cât și în cele înalte.71

Ungurii, stabiliți în stepele slab populate din Podișul Panonic, 
după ce au fost forțați să renunțe la expedițiile lor pustiitoare 
spre vest și sud, și-au îndreptat preocupările spre organizarea 
administrativ-economică a cadrului inițial de așezare și apoi de 
extindere a lui spre cadrul deluros și muntos înconjurător: arcul 
carpatic spre nord și est, culmile scunde ale Alpilor spre vest 
și Alpii Dinarici și Marea Adriatică spre sud-est. Autohtonii 
acestora erau într-un stadiu mai avansat din punct de vedere 
social-economic, organizați în formațiuni teritoriale, mai întinse 
ori mai restrânse, economico-strategice.

71. Al. V. Matei, Repertoriul descoperirilor și așezărilor din epoca romană pe teritoriul 
județului Sălaj, în „Acta Museii Porolisensis”, III, Zalău, 1979, p.121-136
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Primele formațiuni statale-românești sunt menționate în 
Tansilvania pe la începutul secolului al X-lea, când maghiarii, în 
expansiunea lor din Bazinul Panonic spre ținuturile din jur, au 
ajuns și la marginile răsăritene ale acestuia, unde erau voievodatele 
românești ale lui Menumorut și Glad, care cuprindeau câmpurile 
înalte și dealurile de la poalele Carpaților Occidentali, din Sătmar 
până la Dunăre. Acestea au fost cucerite de maghiari într-o primă 
etapă. În partea nordică a Bazinului Transilvaniei era un al treilea 
voievodat, după cum relatează cronicarul Anonimus, condus de 
Gelu. Acesta a fost cucerit de Tuhutum, care a trimis în „țara de 
peste munți (terra Ultrasilvana) o iscoadă să vadă ce bunătăți sunt 
acolo. La reîntoarcere, i-a relatat stăpânului său „despre bunătățile 
acestei țări: că pământul e udat de cele mai bune râuri al căror nume și 
folos le-a amintit pe rând, că din nisipul lor se culege aur, că de acolo se 
scot sare și materii sărate și că locuitorii din această țară sunt cei mai 
nevoiași oameni din toată lumea”.72 Încredințat despre bunătatea și 
rodnicia Țării Transilvaniei, și că locuitorii țării, români și slavi, ar 
fi nevoiași și că voievodul lor, Gelu, n-ar avea ostași buni, Tuhutum, 
cu îngăduința lui Arpad, a trecut cu oastea sa dincolo de păduri 
(ultra silvas) împotriva lui Gelu. Acesta, adunându-și în grabă 
oastea, a încercat să-i oprească pe maghiari la Poarta Meseșului 
(ad portum Mezesinam).73 În legătură cu Poarta Meseșului se 
impun câteva precizări, deoarece a fost cea mai ușor accesibilă 
trecătoare dintre nordul bazinului Transilvaniei și nordul și vestul 
Bazinului Panonic, precum și spre ținuturile înalte din nordul și 
vestul acestuia. Mica vale a Ortelecului, afluent văii Agrijului, 
care se varsă în Someș la Jibou, și-a extins bazinul de culegere 
a primelor ape peste culmea scundă a Meseșului, în dauna unui 
mic afluent al văii Zalăului, care se varsă în Crasna și astfel au 

72. V. Butură, Etnografia poporului român, p.138-139
73. C. Popa Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, I, București, 1934, p.44, 95; 

Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj-Napoca, 1972, p. 27-30
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săpat o curmătură joasă, ușor de trecut și de apărat, fiind străjuită 
de Măgura Moigradului. Oștile lui Tuhutum, după ce au ocupat 
cetatea Biharea (castrum Byhor), apoi cetatea Sătmar (castrum 
Zatmar), au înaintat până la Zalău (Zyloch) și de aici prin porțile 
Meseșului, pe care le-au întărit cu porți de piatră și le-au închis 
cu trunchiuri de copaci.74 Apoi au cucerit și voievodatul lui Gelu, 
despre care cronica menționează că este român (Blachus).75 
Voievodul, nereușind să îi oprească pe maghiari chiar la porțile 
Meseșului, s-a retras pe râul Almaș (ad fluvium Almas), unde din 
nou a încercat să-i oprească cu ajutorul arcașilor săi, dar nici aici 
nu a reușit, și, după o luptă înverșunată, a încercat să se salveze în 
„cetatea sa de pe lângă Someș”, dar a fost ajuns și ucis lângă râul 
Căpuș.76 „Asemenea voievodate au existat desigur și în regiunile 
unde până târziu s-au păstrat puternice urme de autonomie 
românească, acele țări pomenite în documentele veacurilor XIII-
XIV: Țara Bârsei, Țara Făgărașului (terra Blachorum), Țara 
Amlașului, în părțile Sibiului, unde era și pădurea românilor și 
pecenegilor (Silva Blachorum et Bissenorum), Țara Hațegului, 
Țara Maramureșului. Aceste țări însă nu sunt pomenite de 
cronicarul Anonymus deoarece ele au rămas în afara atingerii cu 
triburile maghiare în perioada de pătrundere a lor în Transilvania, 
evenimente la care se referă acesta”.77

În Țara Transilvaniei (terra Ultrasilvana) îi atrăgeau și pe 
unguri sarea, prețuită atât de către agricultori, cât mai ales 
de păstori, precum și aurul râvnit de toți cotropitorii. Pentru 
populațiile care s-au succedat pe teritoriul Transilvaniei aceste 
bogății au constituit, desigur, cele mai eficiente bunuri de schimb 
cu populațiile care s-au succedat în alte ținuturi învecinate ori mai 
74. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.29-30
75. Ibidem, p.28
76. Istoria României, II, p.43; Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.31
77. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.29-31



CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A 59
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I 

îndepărtate. Prin Poarta Meseșului, treceau cele mai importante 
drumuri nu numai spre nordul și vestul ei, ci și de pătrundere 
în interiorul bazinului, din timpuri preistorice. Cercetările 
arheologice din ultimele decenii au scos la lumină vestigii deosebit 
de importante, care întregesc descoperirile mai vechi. Pe teritoriul 
județului Zalău, străbătut de aceste drumuri, s-au găsit vestigii 
aparținând civilizației dacice în 27 de localități: 7 cetăți, 13 așezări 
dacice și 7 puncte cu tezaure și monede antice. Poarta Meseșului 
era străjuită de cetatea dacică de pe măgura Moigradului, care se 
înalță în dreapta văii Otelecului și de o fortificație de pe vârful 
Poguior, din stânga văii. În vestul Meseșului este Depresiunea 
Silvaniei, ale cărei intrări erau străjuite de 6 din cele 7 cetăți dacice, 
amplasate în sectoarele mai înguste ale văilor ce o străbat. Rostul 
lor pare a fi nu numai de apărare a așezărilor din depresiune, 
ci chiar a hotarelor din nord-vestul Daciei, cu avanposturi în 
zonele joase.78 Repertoriul descoperirilor și așezărilor din epoca 
romană pe teritoriul județului Sălaj însumează 49 de localități. 
Cea mai mare parte este în sud-estul județului, regiune cucerită 
de romani și inclusă în limitele provinciei Dacia, străjuită spre 
nord de unul dintre cele mai importante castre din cuprinsul 
provinciei Porolissum, pe măgura Meseșului. Limesul dintre 
cetatea de la Bologa, care străjuia defileul Crișului Repede, și 
cetatea de la Tihău, care străjuia defileul Someșului și confluența 
acestuia cu valea Almașului, era pe culmea Meseșului, jalonat 
cu turnuri de supraveghere, iar în spatele acestei linii, pe văile 
Agrijului și Almașului, erau puncte strategice, castre care jalonau 
importantele drumuri din lungul lor, spre cetatea de la Bologa 
și drumul imperial dintre Porolissum și Napoca. Descoperirile 
atestă și prezența autohtonilor. În nord-vestul Sălajului trăiau 

78. Istoria României, II, p.47
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dacii liberi.79 Atenția cercetătorilor s-a îndreptat, în ultimii ani, 
asupra vestigiilor din epoca postaureliană. Repertoriul așezărilor 
și descoperirilor aparținând secolelor IV-IX, de pe teritoriul 
județului Sălaj, însumează 11 localități identificate până acum.80 
Descoperirile arheologice din Sălaj, îndeosebi din lungul văilor 
care străbat zona și mai ales în împrejurimile Porții Meseșului, 
atestă continuitatea autohtonilor pe meleagurile variate ale zonei, 
ca de altfel în toate zonele din cuprinsul Transilvaniei.

Celelalte căi de pătrundere în Transilvania erau: defileul 
Crișului Repede care, prin lungimea și îngustimea sa, între Vadul 
Crișului și Poieni (40 km.), prin înălțimea curmăturii dintre 
bazinul lui și cel al văii Căpușului, adâncită la contactul dintre 
Munții Gilăului și dealurile înalte din stânga ei, era mai greu 
accesibil; defileul Mureșului, lung și el de cca 180 de km, între 
Alba Iulia și Lipova, era mai ușor de trecut din cauza lărgimii 
sale și a apelor sale mari, datorită cărora a fost cea mai importantă 
cale navigabilă, încă din Antichitate, până la construirea căilor 
moderne de transport, în secolul trecut.

„Pătrunderea triburilor maghiare în voievodatele românești 
amintite a avut caracterul unor expediții, asemănătoare cu cele 
înfăptuite de aceste triburi și în alte părți ale Europei după 
așezarea lor în Panonia.”81 Până spre sfârșitul secolului al XI-lea 
stăpânirea statului feudal maghiar în Transilvania propriu-
zisă nu este atestată de niciun izvor narativ sau documentar 
contemporan; în schimb, descoperirile arheologice au scos la 
iveală numeroase urme ale culturii băștinașe. Cele câteva obiecte 
de factură maghiară descoperite la Moldovenești, Alba Iulia și 
Hunedoara și cele câteva monede găsite la Cluj, Hunedoara, 

79. Al. V. Matei, Repertoriul descoperirilor și așezărilor din epoca romană în județul 
Sălaj, p.19-40

80. Ibidem, p.121-136
81. Ibidem, p.475-513
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Moldovenești, Lancrăm și Slimnic, dovedesc mai ales circulația 
obiectelor și a mobedelor și mai puțin o stăpânire efectivă a 
acestora.82 Organizarea statului maghiar, apoi încreștinarea au 
creat numeroase probleme și frământări. „În asemenea condiții, 
în veacurile al X-lea și al XI-lea populația băștinașă și-a putut 
dezvolta modul său propriu de viață, instituțiile, formațiunile 
politice.”83 Lipsa documentelor contemporane se datorește 
nu numai numărului mic al cotropitorilor, ci și conviețuirii lor 
pașnice cu autohtonii. De altfel, în primul document publicat, un 
act de danie al regelui Geza I, din anul 1075, către mănăstirea Sf. 
Benedict, azi în Cehia, pe lângă numeroase sate și variate produse, 
se spune: „În Transilvania, la cetatea ce se cheamă Turda, am dat 
mănăstirii vama ocnelor de sare în locul ce se cheamă în ungurește 
Aranusz iar în latinește Aureus, adică am dat jumătate din partea 
ce se cuvine regelui...”.84 În al 4-lea document publicat, un act 
de danie al regelui Bela al II-lea, din anul 1138, către mănăstirea 
Dumis, azi în Ungaria, se spune: „În părțile Transilvaniei se află 
gospodăriile care trebuie să dea sare, adică douăzeci și patru de mii 
de bolovani de sare... În satul Sahtu sunt aducătorii de sare... Aceștia 
se reîntorc de câte șase ori pe an din părțile Transilvaniei venind 
cu două nave până la târgul Sumbuth... În părțile Transilvaniei 
mai erau și oamenii care trebuiau să dea în fiecare an douăzeci 
de piei de jder, o sută de cingători și o piele de urs, precum și un 
corn de bour”.85 Și toți aceștia care lucrau la ocne, care transportau 
sarea sau dădeau alte bunuri erau autohtonii români.

82. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.58
83. Istoria României, II, p.72
84. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.61
85. Documente privind istoria României, C. Transilvania, vol.I, București, 1951, p.1
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2.2 Voievodatul Transilvaniei

În avangarda extinderii, în etape, a stăpânirii maghiare în 
Transilvania au fost secuii, „populație rezultată din amestecul 
rămășitelor mai multor populații călărețe: huni, avari, cazari, 
pecenegi, care trăind în aceleași locuri, având un mod de viață 
în triburi, asemănător ungurilor, obiceiuri asemănătoare și limba 
de asemenea – toate făcând parte din marea familie a popoarelor 
turce – s-au putut amesteca, dând naștere unei noi populații, 
secuii”.86 Cronicarul Simon de Keza scrie că secuii s-ar fi asociat 
cu ungurii la hotarele Ruteniei, la trecerea peste Carpații Păduroși, 
prin pasul Vereczke și au cucerit împreună Panonia. Sunt amintiți 
apoi de cronicile vremii alături de unguri, în Panonia și Câmpia 
Tisei, în luptele contra lui Menumorut, unde popasul lor bihorean 
s-a păstrat în toponimie. Când expansiunea maghiară s-a extins 
în Transilvania sunt menționați, într-un scurt popas, în părțile 
Târnavelor, unde de asemenea le păstrează urmele toponimice, 
amintirea, iar pe la începutul secolului al XIII-lea s-au stabilit 
în depresiunile intracarpatice dintre Carpații Orientali și Munții 
Vulcanici, la poalele apusene ale acestora, unde locuiesc până în 
zilele noastre.87 Lor le-a revenit sarcina de a păzi cel mai scund și 
mai ușor accesibil sector al Carpaților Românești, iar popasurile 
făcute au fost impuse, desigur, la instaurarea stăpânirii maghiare, 
până pe culmile Carpaților, din cauza rezistenței autohtonilor.

„În așezarea lor în Bihor, pe Târnave și la marginea estică a 
Transilvaniei, secuii au găsit o populație românească statornică de 
agricultori și crescători de vite, cu care au conviețuit, muncind și 
luptând împreună pentru o viață mai bună”.88 În prima perioadă a 
înstăpânirii feudale maghiare în Transilvania, populației autohtone 
86. Ibidem, p.2-3
87. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.107
88. Ibidem, p. 108-111
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românești i-au revenit nu numai valorificarea resurselor solului, 
ci și extragerea bogățiilor din subsol, în care avea îndelungate 
tradiții, în primul rând a sării, apoi a fierului și aurului. Dintre 
bogățiile subsolului, deci și de această dată, pe primul plan s-a 
situat sarea, care lipsea în Bazinul Panonic. Dinspre nord-vest se 
ajungea la zăcămintele de sare de la Dej, Sic, Cojocna etc. prin 
Poarta Meseșului și valea Someșului. Cea de-a doua cale fluvială 
importantă de transport dintre Transilvania și bazinul Panonic, 
înspre vest, era prin Poarta Mureșului, spre Ocna Mureșului, 
Turda, Ocna Sibiului etc.

În vederea asigurării securității Transilvaniei și a intensificării 
exploatării bogățiilor au fost aduși coloniști, încă o dovadă a 
numărului mic de maghiari stabiliți aici. Într-o primă perioadă 
din secolele al XI-lea – al XIV-lea au fost colonizați sașii, care 
s-au așezat în Transilvania propriu-zisă. Într-o a doua perioadă 
de colonizări din secolul al XVIII-lea au fost aduși șvabii, așezați 
în așezările românilor, care au fost împinși spre zonele mai joase 
și mlăștinoase ale Câmpiei Tisei, evitate până acum de autohtonii 
și imigranții din Banat, Câmpia Țării Crișurilor și Câmpia 
Sătmarului.89

Sașii colonizați în cadrul unor ample măsuri pentru asigurarea 
stăpânirii asupra Transilvaniei și pentru intensificarea valorificării 
resurselor ei economice prin exploatarea bogățiilor subsolului și 
dezvoltarea meșteșugurilor au avut și un rol însemnat în apărarea 
hotarelor și a principalelor trecători transcarpatice, iar în interior, 
în asigurarea drumurilor.

Colonizările cu rol de pază întregesc spre est pe cele ale 
secuilor, atât spre nord, cât și spre sud. În nord au fost colonizați 
sași în Depresiunea Bistriței, în centrul căreia s-a dezvoltat orașul 
cu același nume, important centru meșteșugăresc în feudalism. 

89. Ibidem, p. 114



64 CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I

O parte din satele lor este așezată spre sud, alternând cu sate 
românești, până la Reghin, oraș cu populație mixtă, aflat la ieșirea 
Mureșului din defileul Toplița, prin care se iese din depresiunea 
Gheorghienilor, colonizată de secui.

Spre sud, la poalele Carpaților Meridionali, sașii au fost așezați 
în Depresiunea Sibiului și Țara Bârsei. În Depresiunea Sibiului, 
Oltul se îndreaptă spre sud și intră într-un defileu, adâncit în cel 
mai înalt sector muntos din Carpații Românești, în lungul căruia, 
încă în primii ani ai ocupației romane, a fost construit un drum 
pietruit de legătură dintre Dunăre și sudul Daciei.90

Coloniștii germani, iscusiți în prelucrarea diferitelor materii 
prime, au fost așezați în centre care, sub impusul lor, au devenit 
orașe, datorită tot mai complexelor funcții administrativ-
economice, cum erau Clujul, Satu-Mare, Sibiu, Bistrița etc.91

Organizarea teritoriului din punct de vedere politico-
administrativ a dus la apariția de unități administrative, comitatele, 
iar apoi, datorită condițiilor fizico-geografice și social-economice, 
s-a organizat o singură unitate teritorială administrativ-economică 
înglobând toată țara Voievodatul Transilvaniei, care cuprindea zone 
intramuntoase dintre Carpații Occidentali, Carpații Orientali și 
Carpații Meridionali. Nu vom insista asupra acestei perioade, 
deoarece îi datorăm lui Ștefan Pascu o amplă și valoroasă sinteză, 
în care sunt prezentate complexele procese social-economice și 
etnografice care au avut loc în timpul instaurării feudalismului și 
începutul luptei maselor înfrățite contra exploatatorilor, bazată pe 
o amplă și temeinică documentare. Odată organizat Voievodatul 
Transilvaniei, el cuprindea comitatele Solnocul Interior, Dăbâca, 
Cluj, Turda, Târnava, Alba și Hunedoara.92

90. T. Nägler, Așezarea sașilor în Transilvania, București, 1981, p.159-213
91. V. Aradi, Dezvoltarea cetăților montane din Transilvania, în,,Societatea de 

mâine”, an II, 1925, nr. 16-17, p.284
92. V. Butură, Etnografia poporului român, p.416-430
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Cu toată feudalizarea forțată, sub oblăduirea regală, până la 
mijlocul secolului al XIII-lea, mai numeroasă era țărănimea liberă 
din obștii, decât cea ajunsă în dependență feudală.93 În secolele 
următoare însă, procesul aservirii țărănimii s-a intensificat 
și odată cu aceasta s-au înrăutățit condițiile ei de muncă și de 
trai. Mișcările interne ale țăranilor de pe o moșie pe alta, din 
zonele mai intens exploatate și circulate spre cele periferice, mai 
izolate, s-au intensificat, în special ale românilor, care constituiau 
majoritatea populației.94 Înăsprirea procesului de aservire a 
declanșat însă și un neîntrerupt proces de emigrare a românilor 
din Transilvania în țările românești din exteriorul arcului carpatic, 
în Moldova și Țara Românească. Fuga țăranilor în secolele 
al XIII-lea și al XIV-lea, când feudalismul era în plină ofensivă 
în Transilvania, este atestată de la un capăt al voievodatului la 
altul, din părțile nord-vestice până în scaunele secuiești. Pentru a 
scăpa de feudalizare, au emigrat peste Carpați nu numai români, 
ci și secui și sași cărora le erau încălcate privilegiile.95 Răscoalele 
țărănești care au început în Europa apuseană, în secolul al IV-lea, 
au continuat și s-au intensificat în Europa Centrală în secolul al 
XV-lea.

Prima răscoală mare a țăranilor, români în marea lor majoritate, 
dar și maghiari, a lucrătorilor din ocne și a orășenilor săraci a avut 
loc în nord-vestul Transilvaniei. Răsculații au obținut prima mare 
victorie contra celor ce-i asupreau în bătălia de la poalele dealului 
Bobâlna, din apropiere de Dej, în anul 1437. Nobilimea s-a arătat 
dispusă să discute revendicările iobagilor, dar nu și-a respectat 
angajamentele; de aceea au fost reluate luptele, pe un plan mai 
larg. Iobagii răsculați au fost înfrânți, iar căpeteniile au fost prinse 
și ucise în mod barbar. Numeroși țărani au fost mutilați: li s-au 
93. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I,II,III, IV
94. Istoria României, II, p.83-87
95. Ibidem, p.93
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tăiat mâinile, nasul, urechile; li s-au scos ochii, oamenii chinuindu-
se apoi tot restul vieții. În perioada ce a urmat înțelegerii dintre 
reprezentanții nobilimii și conducătorii țăranilor, pentru a sparge 
răscoala, după procedeul numit de romani „divide et impera”, clasele 
stăpânitoare au pus la cale o alianță care a nedreptățit profund, 
secole în șir, populația românească a Transilvaniei, ce constituia 
grosul clasei aservite. Nobilimea, fruntașii secuilor și ai sașilor, 
cărora li s-au alăturat reprezentanții lor clericali, s-au întrunit la 
Căpâlna la 16 septembrie 1437 și au încheiat alianța cunoscută 
sub numele Unio Trium Nationum, potrivit înțelesului medieval 
al termenului de „națiune”. Delegații nobilimii, ai secuilor și ai 
sașilor au jurat să-și dea ajutor împotriva dușmanilor dinăuntru 
și din afară și chiar a regelui, în caz de nevoie. Această alianță a 
categoriilor privilegiate a constituit, secole în șir, instrumentul de 
opresiune socială și națională.96 

Împărțirea populației Transilvaniei în categorii privilegiate și 
categorii „tolerate” urmărea nu numai ocrotirea unora și oprimarea 
altora, ci și dezbinarea maselor muncitoare. Românii transilvăneni, 
lipsiți în acele vremuri de conducători care să le apere drepturile, 
și-au continuat totuși lupta contra exploatatorilor, pentru libertate 
și dreptate socială, pentru apărarea ființei naționale.

O a doua răscoală contra exploatatorilor feudali a avut loc în 
anul 1514, când s-a inițiat organizarea unei cruciade antiotomane, 
deoarece turcii se pregăteau să atace Ungaria. La insistențele 
arhiepiscopului primat al Ungariei, papa Leon al X-lea a publicat, 
la 16 aprilie 1514, bula pentru chemarea la cruciadă, promițând 
țăranilor iobagi participanți eliberarea din iobăgie. Ca urmare, 
s-au adunat, într-o tabără din apropiere de Buda, peste 40000 de 
iobagi, țărani săraci, lipsiți de mijloace de producție, orășeni săraci, 
lucrători din ocnele de sare și din mine, români, maghiari, slovaci, 

96. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.458-459
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sârbi, ruteni și alții.97 Comandant militar al cruciadei a fost numit 
Gheorghe Doja – un țăran secui ridicat din rândul micii nobilimi, 
pentru faptele sale de vitejie în războaiele antiotomane. Nobilimea, 
îngrozită de numărul mare al iobagilor care părăseau ogoarele, 
tocmai în timpul muncilor agricole de primăvară, a încercat să-i 
oprească să plece și să-i întoarcă pe cei plecați. În acest scop, au 
început să le batjocorească și să le terorizeze familiile, schingiuind 
și punând în jug pe cei rămași acasă. De aceea, cruciada s-a 
transformat într-o mare și sângeroasă răscoală populară, care s-a 
răspândit cu iuțeală și în Transilvania. Grosul armatei țărănești 
s-a îndreptat spre Transilvania, unde rând pe rând țăranii s-au 
răsculat, începând din vest, din Câmpia Aradului și Sătmarului, 
până în ținutul Năsăudului și Bistriței, regiunea Clujului și ținutul 
Sibiului, Țara Bârsei și chiar în Secuime.98

Sfârșit tragic a avut și această răscoală, din 1514, în care au 
luptat, alături de români, maghiari, secui, sași, sârbi și slovaci 
contra exploatării feudale, care se intensificase în tot cuprinsul 
Transilvaniei. Căpeteniile răsculaților, căzute în mâinile nobilimii, 
au fost supuse la chinuri de o cruzime monstruoasă. O teroare 
cumplită s-a dezlănțuit în toată țara. Nobilimea și reprezentanții 
celorlalte categorii privilegiate s-au adunat în dieta de la Viena 
și hotărârile lor au fost legiferate în așa-numitul Tripartitum, în 
care țărănimea afost pedepsită la totală și veșnică iobăgie, din tată 
în fiu, ca să nu mai îndrăznească să se răscoale contra stăpânilor. 

Numeroși secui, din rândul cărora s-a ridicat principalul 
conducător al răscoalei, Gheorghe Doja, au luat drumul pribegiei, 
în aceste vremuri tulburi, emigrând în Moldova, unde populația 
sătească le spunea unguri, iar în cercurile cărturărești, ceangăi. Ei 
nu constituie o populație omogenă, nici nu locuiesc pe un teritoriu 

97. Istoria României, II, p.410-415
98. Ibidem, p.599-609
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unitar, ci sunt dispersați în masa băștinașilor moldoveni, în bazinul 
mijlociu al Siretului, de la Pașcani, punctul extrem nordic, până 
la confluența Trotușului cu Siretul, cu unele ramificații spre est, 
până către Iași, și spre vest, în județul Neamț, după cum spune 
cu competență D. Mărtinaș, în valoroasa sa lucrare Originea 
ceangăilor din Moldova. „Ca origine, ceangăii cuprind două mari 
categorii etnice deosebite: a) Este vorba, în primul rând, de marea 
majoritate a celor concentrați în regiunea municipiilor Roman 
(grupul nordic) și Bacău (grupul sudic), despre care se știe în mod 
cert că nu sunt secui, se îmbracă în port românesc, vorbesc cei 
mai mulți românește, într-un grai specific transilvănean și trăiesc 
după datina și felul românilor, deci după limbă, după tradiții și 
coordonatele lor etnografice, aceștia sunt români originari din 
Transilvania (ungureni)....b) În al doilea rând ca importanță 
numerică se situează grupul celor de origine secuiască (circa 25000 
de locuitori) așezați în marea lor majoritate pe văile Trotușului și 
Tazlăului, puțini pe Valea Siretului, vorbind un grai matern foarte 
apropiat de cel secuiesc, având obiceiuri secuiești și modul de 
viață asemănător cu al secuilor. Astăzi sunt în cea mai mare parte 
bilingvi, vorbind bine și graiul moldovenesc... locuiesc în circa 30 
de localități, amestecați cu moldoveni”.99 Emigrările românilor 
transilvăneni spre Moldova, ca și spre Țara Românească, au 
continuat și a variat numai intensitatea lor, în funcție de relațiile 
dintre cele trei țări românești. Situația iobagilor din Transilvania 
în toate timpurile a fost mai rea, exploatarea mai nemiloasă decât 
în țările transcarpatice, unde stăpânirea și stăpânii moșiilor erau 
mai toleranți, deoarece apărarea lor se baza pe țărănimea harnică, 
puțin numeroasă, în comparație cu Transilvania, unde așezările 
erau mai dese, cu hotare mai restrânse. Ca urmare, în Țara 
Românească numeroase sate ale pământenilor au fost dublate 

99. Ibidem, p.601-605
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de emigranți, numiți ungureni, începând din Mehedinți până la 
Milcov, la hotarul cu Moldova. Numirile acestor așezări, aparte, 
indică, adeseori, vatra străbună de emigrare, ale cărei tradiții 
culturale le păstrează.

Înăbușirea în sânge a marii răscoale țărănești din anul 1514 
și transformarea țăranilor în șerbi ai stăpânului feudal și sporirea 
obligațiilor acestora au înrăutățit starea generală din întreaga țară, 
într-o perioadă când unirea tuturor forțelor era mai necesară ca 
oricând, în fața pericolului otoman.

2.3 Perioada principatului

Armatele maghiare, lipsite de sprijinul maselor populare 
oprimate și decimate în urma răscoalei, au fost înfrânte de turci la 
Mohacs, la 29 august 1526. Urmarea dezastrului de la Mohacs a 
fost scindarea Ungariei, agravarea anarhiei feudale și intensificarea 
luptelor pentru dominarea Ungariei și a Transilvaniei, care au luat 
sfârșit abia în anul 1541, când s-a organizat Principatul autonom 
al Transilvaniei. Regatul feudal maghiar a fost împărțit în trei 
părți: partea de nord și vest, Slovacia, Slovenia și Croația, a trecut 
sub stăpânirea Habsburgilor; partea centrală a fost transformată 
în pașalâc, stăpânit de turci aproape 150 de ani, iar Transilvania, 
împreună cu „Partium” (regiunea vestică a Banatului), devine 
principat autonom, sub suzeranitate turcească tot atâta vreme. 
Principatul autonom Transilvania cuprindea cele 7 comitate din 
fostul voievodat, scaunele săsești și secuiești, cele trei districte 
(Brașov, Făgăraș și Bistrița), precum și comitatele apusene din 
Partium (Maramureș, Satu Mare, Crasna, Solnocul de Mijloc, 
Solnocul Exterior, Bihor, Zarand și Arad), apoi Banatul în 
întregime, precum și unele comitate din Ungaria superioară 
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(Bereg, Ugocea și Szabolcs).100 Stăpânirea principatului asupra 
Banatului și a Câmpiei Aradului a fost de scurtă durată, deoarece 
în 1552 au fost cotropite de turci și organizate în pașalâcul 
Timișoara.101 

Situația românilor a rămas neschimbată și după organizarea 
principatului, fiind excluși din viața politică de către exponenții 
celor trei „națiuni” privilegiate. Starea maselor muncitoare de 
la orașe și sate s-a înrăutățit, deoarece la obligațiile sporite față 
de statul feudal, de stâlpii moșiilor etc., s-a adăugat și tributul 
față de turci, depășit uneori de darurile sau peșcheșurile trimise 
sultanului, vizirilor și pașalelor. De la 10000 de galbeni cât s-a 
plătit în 1541 s-a ajuns la 40000 de galbeni, sau 80000 de taleri 
anual în 1681 și așa s-a menținut până la sfârșitul dominației 
otomane asupra Transilvaniei.102

Speranțele românilor din Transilvania, de îmbunătățire a 
situației lor, în anii 1599-1600, când Mihai Viteazul, în urma unor 
strălucite victorii, a înfăptuit prima Unire a celor trei principate, 
în care se constituia majoritatea populației, s-au spulberat curând, 
deoarece nu s-au împăcat cu ea nu numai clasele exploatatoare din 
cadrul acestora, ci și marile puteri, care își aveau aderenții lor, în 
înfruntarea acerbă pentru stăpânirea Europei centrale și de sud-
est. Aspirațiile pentru dreptate și libertate, apărute în condițiile 
tot mai nemiloasei exploatări feudale și discriminări naționale, au 
fost întregite cu cele pentru unirea românilor într-o țară a lor.

În secolul al XVII-lea a continuat stăpânirea turcească în 
vestul Transilvaniei. În condițiile ocupației turcești s-au pustiit 
numeroase așezări, îndeosebi din pașalâcurile de Timișoara și 
Oradea, unde regimul stăpânirii turcești a fost mai aspru și mai 

100. D. Martiniuc, Originea ceangăilor din Moldova, București, 1985, p.12
101. Istoria României, II, p.801
102. Ibidem, p.806-807
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nemilos.103 O parte din locuitori a fugit în Transilvania. Fugarii 
reîntorși s-au așezat în mare parte în așezările mai mari și în 
orașe. Nesiguranța și exploatarea au sporit și în zonele interioare 
neocupate, de aceea fuga iobagilor de pe moșii, emigrările 
peste Carpați s-au intensificat. Luptelor pentru dominație și 
frământărilor politice interne li s-au adăugat acum cele religioase. 
Atragerea românilor la religiile oficiale a constituit pentru pătura 
conducătoare o preocupare tot mai susținută, deoarece credința 
românilor era un refugiu în condițiile asupririi și umilirii. La 
menținerea ființei etnice un rol important l-au avut și străvechile 
și bogatele tradiții culturale, din domeniul vieții spirituale, din 
fondul cultural originar, care dublau practicile creștine, de aceea 
acestea au fost consecvent combătute de preoțime. Păstrarea lor 
se leagă în bună parte de introducerea limbii slavone în practicile 
cultice.104 

O primă încercare de convertire a fost aceea a principilor 
Transilvaniei, de atragere a românilor la calvinism.105 Acțiunea 
desfășurată pe planuri multiple, în secolul al XVII-lea, nu a găsit 
adepți în rândul maselor, chiar dacă pe-alocuri unii s-au lăsat 
amăgiți de avantajele materiale oferite.

O a doua încercare a fost aceea de atragere a românilor din 
Transilvania la catolicism, care a avut loc în perioada ce a urmat 
alungării turcilor din Europa centrală și instaurării regimului 
austriac. Problema unirii cu biserica Romei s-a pus mai întâi la 
sinodul de la Alba Iulia, de la 1697, de către mitropolitul Teofil 
și a fost primită la insistențele mitropolitului următor, Atanasie 
Anghel, la 7 decembrie 1698, când a avut loc un sinod la Alba 
Iulia. Actul unirii a fost semnat de 38 de protopopi, cu condiția ca 
preoții uniți să se bucure de aceleași privilegii de care se bucurau 
103. Istoria României, III, p.29-31
104. Ibidem, p.35-39
105. Ibidem, p.222-224
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și preoții catolici. Dar, alături de condițiile cultice formale, 
conducătorii românilor au formulat și revendicări naționale: să nu 
fie socotiți tolerați, ci să fie socotiți ca ceilalți fii ai țării; românii, 
mireni uniți, să fie primiți în toate funcțiile, ca și membrii celorlalte 
națiuni și religii recepte; ca fiii lor să fie primiți, fără deosebire, 
în școlile catolice.106 Amăgită de promisiuni, o parte din preoți 
și mireni a acceptat unirea, provocând între români disensiuni și 
proteste locale și regionale.

Situația Transilvaniei după instaurarea regimului austriac a fost 
reglementată, după îndelungate dezbateri, în Diploma Leopoldină 
din 1691, care a ținut loc de constituție a principatului peste un secol 
și jumătate. Aceasta garanta drepturile celor trei națiuni și patru 
religii „recepte”: catolică, reformată, luterană și unitariană.107 Starea 
populației românești a rămas neschimbată. Oarecare concesii au 
fost acordate doar greco-catolicilor. Speranțe de îmbunătățire a 
stării lor sociale și economice și-au legat românii din Transilvania 
de împăratul Iosif al II-lea, reprezentant al absolutismului 
luminat. Acesta a făcut două călătorii în Transilvania și două în 
Banat, pentru a se informa la fața locului, asupra stărilor social-
economice, politice și etnografice, în vederea reformelor care 
urmăreau înnoirea statului feudal, pentru a preveni răsturnările 
revoluționare.108 În drumețiile lungi pe meleagurile Transilvaniei, 
a trecut prin șiruri de iobagi, s-a oprit să le asculte plângerile, le 
consemna „chiar cu mâinile sale, chestionându-i chiar în limba lor, 
cât și-a putut-o însuși și promițându-le că oi căuta să le rezolv”.109 
Românii din Munții Apuseni, de pe domeniul minier al Zlatnei, 
care cuprindea masivele vulcanice mineralizate, s-au răsculat în 
anul 1784 sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan, deoarece 
106. Ibidem, p.222
107. Ibidem, p.237-243
108. Ibidem, p.231-236
109. Ibidem, p.730-735
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nu mai puteau face față obligațiilor impuse: munci grele în 
mine, la transporturile minereurilor, la construirea cuptoarelor 
și a instalațiilor pentru măcinatul și topitul minereurilor, la 
transportul lemnelor, arderea mangalului, aprovizionarea 
domeniului cu diferite produse etc. Lor li s-au alăturat și iobagii 
din ținuturile vecine, dar răscoala a fost înăbușită în sânge, 
conducătorii răscoalei au fost trași pe roată, iar o parte din 
participanți a fost deportată în Banat.110 Românii din Munții 
Apuseni, ale căror plângeri au fost prezentate împăratului Iosif 
al II-lea de către Horea, ca și cei din alte zone cutreierate de el 
au rămas dezamăgiți, bunele lui intenții s-au izbit de rezistența 
nobilimii conservatoare și șovine, îngrozită de furia maselor 
oprimate, mai ales după răscoala lui Horea.111

Lupta deschisă pentru drepturile românilor din Transilvania 
s-a intensificat spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, alăturându-
i-se tot mai mulți intelectuali, crescuți în școlile confesionale sau 
grănicerești, în institutele de învățământ superior de la Viena 
și Roma, unde preocupările pentru originea poporului român 
s-au împletit cu aspirațiile lui pentru dreptate și libertate spre 
o viață mai bună. Cei care au deschis fățiș lupta, începutul fiind 
făcut de către Inochentie Micu Klein, au fost reprezentanții 
Școlii Ardelene în care s-au încadrat, la început, Samuil Micu, 
Gheorghe Șincai și Petru Maior, apoi Ioan Piuaru-Molnar, 
fiind urmați de o adevărată pleiadă de cărturari. Un moment 
important l-a constituit elaborarea memoriului Supplex Libellus 
Valachorum, înaintat în martie 1791 împăratului Leopold al 
II-lea. Dar memoriul nu a constituit nici un început, nici un 
sfârșit, ci a constituit doar un important moment într-o luptă 
îndelungată pentru egalitate și dreptate. Principiile formulate de 

110. Ibidem, p.732-733
111.  Ibidem, p.774-790
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el s-au născut de timpuriu și s-au prelungit până târziu, în secolul 
al XIX-lea.112

Flacăra revoluționară care a cuprins în prima jumătate a 
anului 1848 Europa centrală și carpato-danubiană s-a extins și 
în Transilvania, dar vărsările de sânge n-au prea contribuit la 
îmbunătățirea stărilor social-economice, la satisfacerea cerințelor 
maselor, în primul rând ale populației majoritare românești. Lupta 
exponenților români, maghiari și sași progresiști s-a izbit și acum 
de rezistența stărilor privilegiate, de exponenții acesteia. Adunarea 
Națională de la Blaj din 3/15 mai 1848 a fost cea mai puternică 
manifestare politică a maselor românești din Transilvania pentru 
desființarea iobăgiei, pentru libertate, egalitate și fraternitate. 
După înăbușirea revoluției din 1848-1849, din anul 1867 s-a 
instaurat regimul absolutist habsburgic, care a continuat politica 
de oprimare și exploatare.

2.4 Transilvania în timpul  
Imperiului Austro-Ungar. Unirea de la 1918.

Revoluția a fost un avertisment, nu numai pentru împăratul 
de la Viena, ci și pentru conducătorii locali și exploatatori. Sub 
presiunea maselor, a mișcărilor revoluționare, împăratul s-a văzut 
silit să desființeze iobăgia și să abolească privilegiile nobiliare, 
după ce a restabilit liniștea în imperiu, cu ajutorul armatelor 
ruso-austriece. Lupta românilor pentru egalitate în drepturi s-a 
intensificat, ca și protestele contra încorporării Transilvaniei la 
Ungaria, dar privirile românilor transilvăneni se îndreptau de 
acum peste Carpați, iar dorința lor acum era unirea cu România, 
a cărei intelectualitate susținea și ea revendicările, iar pentru cei 

112.  N. Iorga, Istoria românilor, VIII, București, 1939, p.23
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urgisiți era de mult un loc de refugiu, multă vreme pentru iobagi, 
apoi și pentru intelectuali.

Istoria politică a Transilvaniei a intrat într-o nouă perioadă din 
1867, când s-a încheiat pactul dualist dintre clasele dominante 
austriece și maghiare. În acest stadiu, pe plan european, coalizarea 
celor două „țărișoare” din mijlocul Europei centrale, extinse prin 
cotropirea numeroaselor etnii, spre nord, sud și mai ales spre 
est, unde trăia cea mai numeroasă și oropsită. Ungaria era țara 
care avea cel mai mare număr de minorități, care depășea chiar 
numărul populației majoritare.113 Lupta contra acestei alianțe 
strategico-economice, pentru stăpânirea nedreaptă multiseculară 
s-a desfășurat pe multiple planuri, prin proteste în parlament 
contra legilor, care urmăreau menținerea supremației minoritare, 
maghiarizarea etniilor din imperiu, frânarea mișcărilor și a 
intervențiilor revendicative etc. În aceste acțiuni, un rol important 
l-a avut acum, în epoca modernă, presa. Vom menționa doar pe 
cele din anii 1881-1882, care sunt cele mai importante.

După proclamarea dualismului austro-ungar s-au elaborat 
și votat câteva legi care înăspreau asuprirea națională: legea 
naționalităților și legea învățământului, votate în Parlamentul 
maghiar în 1868; legea electorală și legea presei, care revizuiau 
legiferări mai vechi, în favoarea exploatatorilor, legi ce, drept 
contrapondere, au dus la unirea militanților români într-un 
singur partid, formându-se Partidul Național Român.114 Încă la 
înființarea partidului s-a stabilit elaborarea unui memoriu către 
curtea imperială de la Viena, în care să se prezinte revendicările 
populației românești. Elaborarea lui s-a amânat până în 1892, 
când a fost prezentat împăratului Franz Iosif la Viena de către 
o delegație impunătoare, de 300 de membri. Dar împăratul a 

113. D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum, 1967, p.9; Istoria României, III, 
p.819-831

114. Marina Lupaș-Vlasiu, Aspecte din istoria Transilvaniei, Sibiu, 1945, p.230
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refuzat să primească reprezentanții, delegația poporului român 
din Transilvania. În fruntea acțiunii memorandiste au fost Ioan 
Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu etc.115

Memorandumul a fost trimis de către împărat la Budapesta, ca 
gest de solidaritate între clasele dominante din imperiu. Guvernul 
ungar a înscenat reprezentanților poporului român un mare 
proces, desfășurat la Cluj, în mai 1894, în localul unde acum este 
Muzeul Etnografic al Transilvaniei. În istoriografia românească 
este cunoscut ca Procesul Memorandumului. „Memorandumul 
era menit să pună capăt nesfârșitului șir de supplex-uri, petiții, 
memorii, jalbe și să demonstreze în același timp în fața guvernelor 
și opiniei publice europene că situația românilor este foarte rea și 
că aceștia nu se mai pot adresa nici măcar propriului lor suveran”.116

Calvarul românilor din Transilvania s-a terminat numai în anul 
1918, când Marea Adunare Națională Română s-a întrunit la Alba 
Iulia, la 1 decembrie și a votat Unirea cu România. După discursurile 
unor reprezentanți străluciți ai intelectualității românești, s-a votat 
o rezoluție concepută în larg spirit democratic, proclamând unirea 
tuturor românilor din Transilvania cu ROMÂNIA, asigurând 
deplină libertate pentru toți locuitorii, inclusiv naționalități 
conlocuitoare, „deplină libertate confesională, regim democratic 
în toate manifestările de viață publică, vot universal, libertate de 
presă, reformă agrară, iar pe seama muncitorimii industriale se 
prevedeau drepturi depline, luate după modelul celor mai avansate 
state industriale din Apus”.117

115. Istoria României, III, p.670-679
116. M. Constantinescu și colab., Istoria României, compendiu, București, 1969, 

p.382-384
117. Fr. Păcurariu, Românii și maghiarii de-a lungul veacurilor, București, 1988,  

p. 308-310
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3. POPULAȚIA  
DIN TRANSILVANIA

Pe la sfârșitul sec. XIII - începutul sec. XIV, peisajul etnic din 
Transilvania își preciza deja contururile.

3.1 Românii

Românii autohtoni erau peste tot, își aveau așezările pe câmpie, 
pe dealuri și în toate zonele înalte, mai dese în lungul râurilor 
mari și mici. De aceea, când apar în documentele vremii, ei sunt 
menționați ca locuind în sate și nici nu putea fi altfel, deoarece 
consolidarea instituțiilor feudale nu s-ar fi putut asigura fără 
existența unei populații stabile, deoarece economia feudală se baza 
în această vreme, în mod precumpănitor, pe contribuția în natură 
sau în bani a celor ce munceau pământul, și chiar când stăpânii 
moșiilor și-au rezervat o parte a pământului exclusiv pentru 
întreținerea lor (alodii), tot locuitorii stabili o lucrau. În luncile 
Oltului, Mureșului, Crișurilor, Someșului, așezările celor care au 
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cucerit Transilvania, ungurii și apoi coloniștii aduși de regalitate, 
sașii, veniți mai târziu, sunt puține, așa că domeniile feudale nu 
s-ar fi putut întreține numai prin munca acestora. Și numeroasele 
cetăți ridicate de nou-veniți, acum stăpâni de moșii, pe lângă 
rostul de apărare împotriva dușmanilor, ce năvăleau câteodată, 
îl aveau și pe acela de a asigura desfășurarea nestingherită a 
exploatării economice, și până astăzi ele sunt înconjurate în mod 
predominant de așezări românești, să pomenim numai un număr 
foarte mic dintre ele: Brașov, Făgăraș, Sibiu în sudul Transilvaniei, 
Alba Iulia, Craiva, Turda, Cluj, Lita, Iara, Gilău, Bologa, între 
Mureș și Someș, Cetatea de Baltă, pe Târnava Mică, Timișoara, 
Arad, Șiria, Satu Mare în vestul Carpaților Occidentali, Chioar, 
Bistrița înspre miazănoapte, răsărit.

La apus de Munții Apuseni, deci o zonă periferică a Țării 
Transilvaniei, într-un document din 1496 se precizează că limita 
până unde sunt catolici, deci o populație maghiară, este aproape 
de Beiuș, iar spre miazănoapte, către Ceica și Holod și mai 
departe, înspre părțile Sălajului la Cehu, Dragu, Firmiș etc., iar 
la 1439, într-un document despre Zărand se precizează că este 
„Olah vidéke”.118 Într-un document din 1334 un episcop catolic 
de Oradea sfătuia și pe urmașii lui să se folosească de voievozii 
români de la Beiuș pentru a aduce români din satele din jur pentru 
a le popula moșiile. Ba chiar, tot aici și în altă vreme, episcopul 
catolic se învoiește ca voievodul Petru din Vintir să țină pentru 
oamenii lui un preot ortodox.119 Deci este vorba tot de o populație 
românească. În jurul anului 1293 românii apar menționați în jurul 
Albei Iulii, în Filepel și Aiud. Apoi în documente, începând cu 

118. M. Lupaș-Vlasiu, op.cit., p.270-272
119. S. Belu, Câteva concluzii pe marginea unor studii privind istoria așezărilor 

românești din Munții Apuseni, în evul mediu, de la Munții Zărandului la Munții 
Meseșului, în,,Acta Museii Porolisesnsis”, p.241-248; S. Jalco, Biharnegye a 
török pusztitas elöt, Budapest, 1941, p. 171, 225
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anul 1280 apar peste tot în zona Munților Apuseni ca stabili 
în sate când s-au statornicit câteva așezări ungurești și când 
domeniul regal începe să fie fărâmițat prin donații.

Românii în număr covârșitor sunt menționați și în Banat, 
unde din registrele papale din anii 1332 și 1335 se constată, în 
comitatul Timiș, la 30 de cetăți, 22 de târguri și 900 de sate abia 94 
de așezări cu populație maghiară, catolică, la fel ca și în regiunea 
Carașului, unde, din 10 târguri și 200 de sate, abia 22 aveau 
preoți catolici, ceea ce duce firesc la concluzia că întinsele teritorii 
nobiliare aveau, din secolul al XIII-lea, o populație aproape în 
întregime românească.120

Apoi în Maramureș, un foarte mare număr de documente din 
secolul al XIV-lea, adică de atunci de când ungurii au pătruns în 
regiunea aceasta, menționează pe români cu apelativul „olahus, 
valahus, volaci”. Și naționalitatea acestora se verifică și prin numele 
lor, menționat în documente: Ioan, Crăciun, Ștefan, Bogdan etc. 
În alte documente sunt menționate adunările cneziale, prezidate 
de voievodul de Maramureș, iar în altele este vorba de judecarea 
pricinilor dintre oameni după legea lor „jus Valachicum” – dreptul 
românilor.121 Dintre acești români s-a ridicat voievodul Bogdan, 
care, opunându-se acțiunii regale de organizare a Maramureșului 
în comitat, și-a luat oamenii, români din 200 de sate, și a trecut în 
Moldova creând o nouă țară românească. La fel s-a întâmplat și-n 
sudul Transilvaniei, în Țara Amlașului și a Făgărașului, de unde a 
plecat un voievod român, Radu Negru, legendarul „Negru Vodă”, 
care, pornind din cetatea lui de la Breaza și trecând munții, a pus 
bazele Țării Românești. 

Tot o dovadă ce nu poate fi eludată este apariția, de la primele 
mențiuni documentare, a trei instituții sociale: voievodatul, cnezatul 

120. S. Belu, op.cit .p. 250
121. M. Lupaș-Vlasiu, op.cit., p.73
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și scaunele, care în toate documentele privind toată Transilvania 
sunt recunoscute ca fiind românești și ca fiind pe toată întinderea 
țării. Iar din punct de vedere economic, darea pe care o dădeau 
românii din oi, „quinquagesima”, este și ea menționată în toate 
regiunile Transilvaniei.

3.2 Maghiarii

Maghiarii au fost și sunt al doilea element etnic din Transilvania, 
care a venit aici între secolele X-XIII. Au înaintat dinspre nord-
vest pe măsură ce reușeau să organizeze teritoriul. La început au 
înființat un singur comitat, Solnocul; oprindu-se pe Someș și 
abia după două secole au reușit să înființeze alte șase comitate 
(Dăbâca, Cluj, Turda, Târnava, Alba și Hunedoara). În avangarda 
înaintării maghiarilor în Transilvania au fost secuii, aliații lor din 
același neam fino-ugric, care și ei voiau să-și păstreze vechea lor 
organizare gentilică, opunându-se noii organizări în comitate. 
Ei i-au ajutat la cucerirea vestului Transilvaniei, unde au poposit 
alături de români.122 Într-o a doua etapă a expansiunii maghiare 
în bazinul Transilvaniei, au fost strămutați în Podișul Târnavelor, 
unde străjuiau marginea sudică a ținuturilor ocupate123. Pe măsură 
ce cucerirea maghiară înainta în Transilvania, în aceeași măsură 
secuii se retrăgeau spre răsărit, părăsind partea vestică și centrală 
a Podișului Târnavelor. Unii s-au repliat în susul Târnavei Mari, 
spre poalele Munților Gurghiului, Harghitei și Baraoltului, în 
zonele Odorhei și Mureș. O parte a trecut munții, așezându-se 
în depresiunile intracarpatice mai izolate, din cursul superior al 
Mureșului, în depresiunea Giurgeu, în depresiunea Ciuc din cursul 
superior al Oltului și în partea răsăriteană a Țării Bârsei, unde 

122. Al Filipaș, La Maramureș, Sibiu, 1944, p.8-11
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locuiesc până astăzi. Ultimii dintre cei rămași pe valea Târnavei 
Mari s-au mutat la finalul secolului al XIII-lea în scaunul secuiesc 
al Arieșului.123 În perioada așezării lor în Transilvania se găseau, 
ca toate triburile care au participat la migrația popoarelor, în 
perioada democrației militare, ultima fază a organizării gentilice-
tribale, a patriarhatului dezvoltat.124 După adoptarea modului 
sedentar de viață, procesul de descompunere a orânduirii gentilice 
s-a accentuat, prin apariția și dezvoltarea rânduielilor prefeudale 
și feudale, caracterizate prin apariția organizațiilor teritoriale, a 
proprietății private asupra pământului, ridicarea aristocrației, 
accentuarea diferențelor social-economice.125 Ei s-au organizat în 
scaune. Pe la 1562 erau organizați în 5 scaune, după ce la început 
au fost în 7 (Ciuc, Trei Scaune, Mureș, Odorhei, Arieș).126

Răspândirea geografică a așezărilor maghiare în Transilvania 
arată că acestea sunt rezultatul unui îndelungat proces de 
imigrare, desfășurat în timp, odată cu progresele realizate în 
organizarea administrativă și dezvoltarea economică. S-au pus 
bazele orânduirii feudale și s-au dezvoltat, ca și în restul țării, 
cetățile și domeniile regale, instituțiile și domeniile clericale, 
castelele nobiliare. De aceea, așezările maghiare au un caracter 
insular în cuprinsul Transilvaniei. Satele maghiare alternează cu 
cele românești în lungul văilor mari care străbat Transilvania, cum 
sunt în lungul Mureșului, Someșului, Crișurilor etc. În grupuri 
mai mari sau mai mici se întâlnesc în zonele de conviețuire 
mixtă, româno-maghiară, în Câmpia Sătmarului, Câmpia Țării 
Crișurilor, Sălaj etc.

123. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p.180-181
124. Documente privind istoria României, C. Transilvania, I, 2, p. 313-314, 370-371
125.  G. Baké, Evoluția socială și economică a secuilor în secolele XIII-XV, în „Studii și 

articole de istorie”, II, 1957, p.19-21
126. Ibidem, p 44
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3.3 Germanii

Germanii au fost colonizați în cuprinsul Transilvaniei, în 
cadrul unor ample măsuri pentru asigurarea dominației asupra 
Transilvaniei și pentru intensificarea exploatării resurselor 
economice din cuprinsul ei. Coloniștii germani proveneau din 
ținuturi mai sărace în resurse economice, expuse diferitelor 
calamități și, desigur, din cele în care exploatarea feudală devenise 
insuportabilă. Mai numeroși au fost din Flandra, Lotaringia, 
Franconia, Bavaria, Turingia și Saxonia, de la care li se trage numele 
de sași, generalizat pentru toți coloniștii germani din Transilvania. 
Pentru dezvoltarea culturii materiale transilvănene, importante au 
fost nu ținuturile din care veneau, cât ocupațiile pe care le aveau. 
În această privință distingem: coloniști a căror ocupație principală 
a fost agricultura, coloniști specializați în extragerea și prelucrarea 
bogățiilor subsolului și meșteșugari specializați în prelucrarea 
diferitelor materii prime și produse.

Majoritatea coloniștilor au fost agricultori, așezați în zonele 
mai importante din punct de vedere strategic și economic, cum 
erau cele din nordul depresiunilor locuite de secui, din jurul 
Reghinului la ieșirea Mureșului din defileul de la Toplița, și din 
continuarea celor secuiești în zonele sudice, Țara Bârsei, Podișul 
Târnavelor, depresiunea Sibiului și culoarul Mureșului dintre 
Sebeș și Orăștie, unde alternează sau sunt flancate de sate sau 
zone locuite de români. Colonizările strategice marginale și din 
lungul căilor de acces spre acestea au fost întregite treptat cu cei 
așezați în centrele de extragere și prelucrare a diferitelor bogății 
din subsol: Turda, Ocna Dej, Sic, Cojocna, Ocna Mureș, Ocna 
Sibiului etc., pentru sare; Redna, Rimetea etc., pentru fier; Zlatna, 
Baia de Arieș, Baia de Criș, Băița-Hunedoara, Baia Mare etc. 
pentru aur și argint etc. Au mai fost așezați în principalele orașe 



CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A 83
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I 

meșteșugari, la Cluj, Satu Mare etc. Bogățiile subsolului au fost 
intens exploatate încă din Antichitate, iar orașele s-au dezvoltat 
în vechi vaduri de schimb.127

Odată așezați în Transilvania, regii le-au acordat și sașilor 
dreptul să se organizeze după voia lor, iar coloniștii germani 
nu au adoptat forma de organizare care atunci se înfiripa și în 
Transivania, a comitatului, ci au adoptat și ei, ca și secuii, forma 
veche de organizare a românilor – scaunele. La început au fost 7, 
apoi s-au mai adăugat 2 (Orăștie, Sebeș, Sibiu, Miercurea, Altina, 
Mediaș, Sighișoara, Cohalm, Rupea de zi, Ciucul Mare).128 
Documentele pomenesc de „terra deserta” și de „desertum”, 
dar astăzi se știe și se poate dovedi că este vorba doar de locuri 
neorganizate de regalitatea feudală maghiară. Dar în aceste locuri 
există organizații obștești ale autohtonilor români, ce trăiau de 
veacuri în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Țara Zărandului, 
Țara Maramureșului etc. Coloniștii germani au fost aduși și în 
timpuri apropiate, în Banat și nord-vestul Transilvaniei, numiți 
șvabi.

3.4 Alte etnii din Transilvania

Șvabii bănățeni au fost aduși după ce renumitul general 
habsburg Eugen de Savoia a izgonit pe turci din Banat, în 1716. 
Colonizarea șvabilor s-a făcut în două etape. Într-o primă etapă, 
dintre anii 1719-1737, au fost colonizate 55 de localități cu 

127. G. Reichenesdorff, Chronografia Transilvaniae, Viena, 1550, p.4; J. Benkö, 
Transilvania, p. 399; Șt. Pascu, Transilvania în epoca principatului, Cluj, 1948, 
p. 113

128. T. Nägler, Așezarea sașilor în Transilvania și aportul lor la dezvoltarea societății 
feudale, I, București, 1976
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germani, italieni, francezi, spanioli și bulgari catolici.129 Dintre 
aceștia, unii nu au rezistat condițiilor vitrege ale noului cadru de 
viață, iar alții au fugit în timpul războiului austro-ruso-turc din 
anii 1735-1739, când au fost amenințați de cotropirea și jefuirea 
oștilor turcești.130 Dintr-un recensământ din 1743, aflat în Arhiva 
Ministerului de Război de la Viena (publicat de M. Dobrescu în 
1905), se constată că în cele 11 districte ale Banatului, românii 
locuiau în 381 de sate și împreună cu sârbii încă în 19, iar coloniștii 
germani doar în 16, dintre care în unul în amestec cu sârbii.131 O 
a doua perioadă de colonizări s-a desfășurat în anii 1763-1778. 
Între coloniști a fost și un număr apreciabil de șvabi propriu-ziși, 
din Würtenberg, al căror nume s-a generalizat pentru coloniștii 
germani bănățeni.132

Șvabii sătmăreni și bihoreni au fost aduși și colonizați, ca și 
cei din Banat, în Câmpia Someșului, Câmpia Ierului și Câmpia 
Crișurilor, care, pe lângă condițiile fizico-geografice nefavorabile, 
inundabile, nisipoase etc., au fost vitregite și de condițiile istorice 
care au dus la depopularea lor. După eliberarea de sub ocupația 
turcească, satele au fost angajate în răscoala condusă de Francisc 
Rákóczi II, contra dominației habsburgice și a adepților acesteia. 
După unele succese și înfrângeri, cele două tabere s-au împăcat. 
Locțiitorul lui Francisc Rákóczi II a trădat și pentru trădarea 
lui a primit imensele moșii ale lui Rákóczi.133 Sub îndrumarea 
lui, s-au adus și așezat în nord-vestul Transilvaniei germani din 
Bavaria, Pădurea Neagră, Elveția de nord, Austria etc. Urmașii 

129. G. Reichensdorff, Chronografia Transilvaniae, p.8; Șt. Pascu, Transilvania în 
epoca principatului, p.112

130. Istoria României, III, p.421
131. Fr. Griselini, Istoria Banatului Timișan, București, 1926, p.114-121
132. S. Dragomir, Le Banat roumain, Sibiu, 1944, p.24
133. Fr. Kräutner, Germanii din Banat, în,,Transilvania, Banatul, Crișana, 

Maramureșul”, 1918-1928, I, București, 1929, p.641-645
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lui au continuat colonizarea așezând coloniștii adeseori alături de 
români și mai ales alături de maghiari, de aceea majoritatea s-au 
maghiarizat. S-au mai colonizat de către alți moșieri Tășnadul și 
Holodul în județul Bihor, comunele Palota și Olosig cu coloniști 
veniți de pe Rin și din Alsacia, iar în Maramureș, la Vișeul de Sus 
s-au adus lemnari specializați din Austria și Slovacia.134

Numărul locuitorilor Transilvaniei, în prima parte a Evului 
Mediu, este greu de stabilit, deși nu este imposibil. Mențiunile 
unor contemporani, din secolele XVI-XVIII, relatează doar 
despre „marele număr” al românilor. Antun Vrancic, un gânditor 
polonez, pe la începutul secolului al XVI-lea afirmă că românii, 
în ce privește numărul, egalează ușor toate celelalte popoare 
ale Transilvaniei. Pastorul suedez Hiltebrand, călătorind prin 
Transilvania, pe la 1656-1657, constată că românii sunt atât de 
numeroși în această țară (a Transilvaniei), că întrec în număr pe 
amândouă celelalte popoare locuitoare – unguri și sași – iar Andrei 
Freiberger, un călător iezuit, ce trece prin Transilvania pe la 1701, 
afirmă că românii sunt peste tot, în comitate, printre secui, printre 
sași, neexistând sat sau oraș unde să lipsească.135

Un publicist maghiar, Iancso Benedeck, a încercat să 
stabilească, în anul 1900, numărul locuitorilor Transilvaniei de la 
1700, și chiar să dea apartenența lor etnică. După el, ar fi fost 
150000 de maghiari, adică 30%, 100000 de sași, adică 20% și 
250000 de români, adică 50%. Dar criteriile pe care le-a folosit 
la stabilirea proporțiilor n-au fost nici unitare, nici concludente. 
Pentru maghiari s-a folosit de o statistică din anul 1750, care 
menționa 196000 de suflete, din care a scăzut în mod arbitrar 
46000, socotind că acesta ar fi sporul din cei 50 de ani. La fel 
a procedat și cu sașii, la care a aplicat coeficientul de diminuare 

134. A. Scherhonfer, Șvabii sătmăreni și bihoreni, precum și germanii din Maramureș, 
în „Transilvania, Banatul, Crișana, maramureșul”, 1918-1928, p. 649-652

135. Ibidem, p.652-655
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la statistica făcută în anii 1761-1762 de generalul Bucov, iar la 
români a luat de bună mărturia iezuiților din Transilvania, care 
susținea că la 1700 au acceptat unirea cu biserica Romei 200000 și 
doar 50000 ar fi rămas ortodocși, ceea ce este fals, căci un număr 
mai mare de români au rămas ortodocși.136

Pentru prima parte a Evului Mediu și în istoriografia 
românească, și în cea străină, pentru a se preciza, desigur cu 
aproximație, numărul locuitorilor, adică ai Transilvaniei, trebuie 
să se țină seama de o seamă de factori și anume: numărul satelor 
menționate în documente, în epoca la care urmează a se face 
calculul; evenimentele: epidemii, răscoale, războaie care au dus la 
dispariția unor sate; apariția în documente, în epoca următoare, 
a unor noi așezări și cuprinderea în calcul a unui coeficient de 
densitate a locuitorilor pe km2.

În ultima sa lucrare, istoricul Ștefan Pascu, ținând seama 
de factorii menționați, a stabilit că în Transilvania trăiau pe la 
1400, în 3436 de sate menționate în documentar și scăzând pe 
cele dispărute, dar ținând seama și de sporul locuitorilor în cele 
existente și aplicând coeficientul de densitate numai de 9, 900-
950 de mii de locuitori. Și pentru a se verifica, autorul face o 
comparație cu numărul locuitorilor țărilor și ținuturilor din apus, 
printre care și cu Sicilia care, în 1277, la o suprafață de 25740 
de km2, cu o densitate de 23 de locuitori pe km2, are 600000 de 
locuitori. Atunci Transilvania la 1400, pe un teritoriu de 99500 
de km2, cu 9 locuitori pe km2, fără îndoială că a putut avea cifra 
calculată de istoric.137

În Transilvania, marea greutate în stabilirea numărului de 
locuitori o produce și fenomenul emigrărilor, ce se constată încă 
din secolul al XIII-lea. Din Transilvania de sud a pornit Radu 

136. Șt. Pascu, Transilvania în epoca principatului, p.122
137. J. Benedek, Az erdély remánság legnégibb hitelen statistikaja, în,,Szazadek”; 

XXXIV, 1900, p. 141-154
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Negru, pe la 1290, cu un mare număr de români, sași și papistași, 
adică toate naționalitățile, și a întemeiat Țara Românească. 
Din Maramureș a pornit voievodul Bogdan, după o răscoală a 
românilor din 1342, spre Moldova, unde a rămas, punând și el 
bazele unui stat românesc. Dar bejenarii români au pornit-o și 
spre miazănoapte și s-au așezat pe pământuri ce țin azi de Polonia. 
După un prim val de emigranți, în secolele XV și XVI, au urmat 
altele și oamenii au fost atât de mulți, încât în toată regiunea se 
judeca după „jus Valachicum”.138

Pe la 1440 emigrările din răsăritul Transilvaniei erau atât de 
masive, încât satele Sângeorz, Poiana, Rebra de Sus și Rebra 
de Jos, Ceh, Năsăud, Salva, Zagra erau pustii.139 Tot acum fug 
în Moldova și secuii, după cum menționează un document din 
1493.140

În secolul XVI, domnul Țării Moldovei, Alexandru 
Lăpușneanu, chiar cheamă oamenii din Transilvania, și chiar cere 
printr-o scrisoare magistratului orașului Bistrița învoirea oficială 
pentru emigrare. Odată ajunși în Moldova, bejenarii aveau o 
vreme anumite scutiri.141

Exemple documentare se pot da și mai multe, dar în afară 
de acestea mai sunt dovezi și de altă natură. Așa, de pildă, 
satele întemeiate de oierii români din Transilvania, țuțuieni, 
mărgineni, bârsani, mocani, au împânzit zonele subcarpatice 
externe, Dobrogea etc.142 Acești oieri, mai întâi, treceau cu oile 
numai pentru iernat în câmpie, vara revenind la pășunile din 
138. Șt. Pascu, Transilvania în epoca principatului, p.228
139. T. Holban, Românii pe teritoriul polonez până în sec. XVII, în,,Arhiva din Iași”, 

1933, p. 121-122
140. O. Hurmuzake-Densușianu, Documente privitoare la istoria românilor, I,2, 

București, 1887, p.669
141. Ibidem, p.342
142. T. Codrescu, Urucarul cuprinzător de hrisoave anaforale și alte acte, Iași, 1871, 

p.353
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munți – fenomenul de transhumanță – apoi, când împrejurările 
le erau prielnice, se stabileau întemeind sate. Aceste sate, pe lângă 
numele ce li se dădeau, purtau și apelativul de ungureni. Unii 
și-au întemeiat așezări chiar lângă Dunăre: Lipov-Ungureni, 
Ulmeni-Ungureni, Ciocănești-Ungureni. În Moldova sunt mai 
multe sate de oieri, pomenite până la Nistru: Ciulei-Ungureni, 
Jianu-Ungureni sau doar Ungureni. Numeroase exemple se pot 
da de emigrări ale transilvănenilor în afara arcului carpatic, nu și 
în privința unor imigrări din Țara Românească sau Moldova în 
Transilvania.

Emigrarea românilor în întinsul spațiu de viețuire, în Evul 
Mediu, nu este atestată de nici o mărturie documentară. Ei 
sunt autohtoni, de aceea sunt prezenți în toate zonele, în masa 
lor majoritară fiind diseminați imigranți, coloniști, etc. Și este 
imposibil și pentru că, dacă s-ar admite această ipoteză avansată 
de unii istorici străini, venirea lor să nu fi fost menționată măcar 
o dată, dacă nu de cancelaria regală, atunci de cea a voievodului 
Transilvaniei, a comitatelor în care ar fi venit sau a episcopiilor 
catolice de la Oradea și Alba Iulia. Când apar în documente, 
românii apar ca o populație numeroasă și bine statornicită în 
așezări, având o organizare socială și politică ce se pierde în timp 
până în epoca prefeudală.

Statisticile oferă date asupra componentelor etnice ale 
populației Transilvaniei. Dat fiind faptul că ele s-au întocmit pe 
unități administrativ-economice modificate în timp vom semnala 
pe cele din secolul nostru, începând din 1910, cu mențiunea că 
atât acestea, cât și cele din 1922 se referă la așezările incluse în 
hotarele României, stabilite cu competență de Sabin Manuilă, 
care a pus bazele școlii statistice românești.
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Populația Transilvaniei în 1910143

Naționalitatea Rural % Urban % Total %
Români 2702599 95,8 119121 4,2 2821720 53,8
Maghiari 1136373 76,0 362476 24,0 1498849 28,5
Germani 431790 30,5 104521 19,5 536311 10,2
Alții 299337 76,5 92305 23,5 391642 7,5
Total 4570099 87,0 678423 13,0 5248522 100

Populația Transilvaniei în 1923
Naționalitatea Rural % Urban % Total %
Români 2951856 91,3 280950 8,7 3232806 59,8
Maghiari 987762 72,8 369680 27,2 1357442 25,1
Germani 427513 74,0 150170 26,0 577683 8,8
Alții 191355 56,2 148700 43,8 340035 6,3
Total 4558466 84,5 849500 15,3 5407966 100

Populația Transilvaniei în 1930144

Naționalitatea Rural % Urban % Total %
Români 2871124 89,5 336756 10,5 3207380 57,8
Maghiari 988268 72,8 365008 27,2 1353276 24,4
Germani 416906 77,0 126936 23,0 543842 9,8
Alții 308647 69,6 134718 30,4 443565 8,0
Total 4584945 82,6 963418 17,4 5548363 100

Populația Transilvaniei în 1977145

Naționalitatea Rural % Urban % Total %
Români 2733213 59,8 1826219 40,2 4559432 67,9
Maghiari 854235 53,6 743196 46,4 1597431 23,8
Germani 190460 51,1 181784 48,9 372244 5,5
Alții 131914 68,9 58534 31,1 190448 2,8
Total 3909822 58,1 2809733 41,9 6719555 100

143. S. Manuilă, Tendințele mișcării populației în județele Transilvaniei în anii 
1920-1927, în,,Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul”, I, P.667-676

144. Recensământul general al populației României, 1930, II, București, 1938, p. 
XXXII-XXXIII

145. Recensământul populației și al locuințelor din 8 ianuarie 1977, date primite de la 
I.C.S.
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Populația României în 1977 a fost de 21559416 locuitori, 
repartizați astfel pe naționalități: 19001721 (88,137%) români, 
1766874 (7,907%) maghiari, 358732 (1,664%) germani, 492689 
(2,282%) alte naționalități.

Din aceste statistici se deduce clar prezența majoritară a 
românilor în Transilvania. Românii constituie masa cea mai 
compactă în majoritatea zonelor etnografice, spre deosebire de 
naționalitățile conlocuitoare, ale căror așezări sunt insulare. O 
parte se localizează în zonele marginale, cum sunt cele ale secuilor 
din sud-estul Transilvaniei, incluși în statistici ca maghiari și cele 
care le flanchează, colonizate cu sași, Depresiunea Bistriței spre 
nord, Țara Bârsei, Depresiunea Sibiului și culoarul Mureșului 
dintre Sebeș și Orăștie spre sud. Așezări maghiare insulare sunt 
în vestul Câmpiei Transilvaniei, flancând culoarele largi ale 
Someșului Mare și Someșului Mic și în estul Câmpiei Tisei. 

Până pe la începutul secolului nostru, locuitorii zonelor 
etnografice se recunoșteau prin târguri, în drumeții etc., după 
portul tradițional, diferențiat în timp, din piese simple, de tradiție 
străveche. Diferențieri se surprindeau și în alte domenii ale culturii 
populare, începând cu cele din peisajul etnografic al zonelor și 
subzonelor și încheind cu ornamentica produselor meșteșugărești. 
Diferențierile s-au estompat începând din secolul trecut, când 
textilele industriale au început să ia locul celor casnice, când s-au 
accentuat în toate domeniile populare influențele orășenești. 
Din satele situate în apropierea orașelor s-au răspândit în zonele 
de aprovizionare a acestora, zilnică, săptămânală, de participare 
la târgurile de țară etc., și din acestea în zonele etnografice mai 
îndepărtate, mai izolate, mai greu accesibile, până în timpuri nu 
prea îndepărtate.
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4. AŞEZĂRILE  
ŞI EVOLUȚIA LOR

Începem prezentarea culturii materiale transilvănene cu 
așezările, deoarece ele au constituit întotdeauna nucleul vieţii 
economice și sociale. Cu întemeierea lor a început și s-a continuat 
transformarea naturii înconjurătoare, verificarea ei în vederea 
obţinerii variatelor bunuri necesare traiului. Permanenţa cerinţelor 
populaţiilor care s-au succedat pe meleagurile Transilvaniei a 
determinat continuitatea și a stimulat amplificarea așezărilor în 
timp, sub impulsul factorilor demografici și al stăruinţelor depuse, 
în toate timpurile, pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor lor.

Prezenţa timpurie a oamenilor pe meleagurile Transilvaniei, 
ca de altfel pe întreg teritoriul României, este confirmată de 
numeroase descoperiri arheologice, îndeosebi în zonele mai bogate 
în resurse economice, începând cu fertilizarea solurilor din zonele 
joase și încheind cu variatele și importantele bogaţii ale subsolului 
din zonele deluroase și muntoase, între care pe prim-plan s-au 
situat sarea, fierul, aurul și argintul, bunuri căutate de oamenii 
de pretutindeni și preţuite încă de la descoperirea lor. Existența 
zăcămintelor a facilitat atât descoperirea, cât și exploatarea lor. 
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Prezenţa numeroșilor sâmburi de sare din bordura bazinului 
Transilvaniei, ca și în Subcarpaţii externi, o trădau numeroasele 
izvoare sărate, iar extragerea „bolovanilor” de sare necesita doar 
îndepărtarea stratului subţire de pământ ce-i acoperea, și pe alocuri 
erau scoși la zi de eroziune. La suprafaţă sau la mică adâncime 
s-au găsit numeroasele zăcăminte de fier, de oxizi, care s-au extras 
mai ușor decât zăcămintele primare, a căror prezenţă în subsol a 
fost trădată de frecvenţa izvoarelor feruginoase din Munţii Poiana 
Rusca, Munţii Banatului, Munţii Rodnei, Munţii Apuseni etc. 
Curând au ajuns cautătorii de metale și la zăcămintele primare de 
aur, descoperit în stare nativă, sub formă de pepite, în aluviunile 
râurilor care își adunau apele de pe culmile vulcanice mineralizate. 
Spălătorii de aur au urcat în susul râurilor, după concentraţia tot 
mai bogată a aluviunilor, descoperind astfel urmele filoanelor de 
azi, pe care au început să le exploateze prin gropi și apoi prin galerii. 
De aceste importante resurse se leagă permanenţa oamenilor pe 
meleagurile Transilvaniei, ca și interesul pe care l-au prezentat 
pentru cotropitori încă din Antichitate. Romanii, cucerind Dacia, 
au exploatat intens atât sarea, cât și metalele, pe care au continuat 
apoi să le extragă autohtonii rămași pe meleagurile străbune.

La importanţa și varietatea resurselor economice s-a adăugat, 
printre condiţiile ce le-a oferit Transilvania, și admirabila 
adăpostire pe care o prezintă configuraţia ei morfologică. Nici 
zonele joase periferice n-au fost mult mai expuse, deoarece 
mai înainte vreme pădurile coborau în câmpurile înalte pâna la 
marginea stepei, străbătută de Tisa, spre care se scurge cea mai 
mare parte din râurile Transilvaniei. Câmpurile cultivate alternau 
nu numai cu perdelele forestiere, ce coborau dinspre zonele înalte, 
ci și cu lunci largi, joase și mlăștinoase, care au constituit obstacole 
în circulaţia oamenilor și a bunurilor.

Așezările, ca organisme sociale și economice, au apărut și 
s-au dezvoltat sub influenţa factorilor demografici și a tot mai 
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complexelor cerinţe ale vieţii materiale și spirituale. În perspectiva 
apariţiei și dezvoltării istorice distingem așezările populaţiei 
autohtone românești și așezările populaţiilor imigrate și colonizate.

4.1 Organizarea administrativ-teritorială

Având în vedere desele reforme administrative, locuitorii au 
păstrat, în mare parte, până în timpuri apropiate, spre orientare și 
localizare, denumirile organizărilor istorico-etnografice, cum este 
cazul vechilor „țări” și „districte” românești, „scaune” secuiești și 
săsești. Uneori spre orientare și localizare repere au fost subunitățile 
geografice din cuprinsul Transilvaniei, în care se surprind trăsături 
aparte în peisajul etnografic, prin tipologia satelor, a gospodăriilor, 
a caselor, prin modul de valorificare a resurselor solului, la care 
se adaugă diferențierile în portul tradițional, creații artistice etc. 
Diferențieri se surprind în unele zone sub influența legăturilor cu 
cele complementare, cum este cazul Munților Apuseni, precum 
și a componentelor demografice, cum este cazul Țării Bârsei, 
depresiunii Sibiului etc. În perspectivă etnografică distingem 
următoarele zone și subzone etnografice:

1. Țara Maramureșului, care cuprinde satele din depresiunea 
cu același nume.

2. Țara Oașului, care cuprinde satele din depresiunea cu 
același nume.

3. Zona Câmpia Sătmarului, care cuprinde satele din bazinul 
inferior al Someșului, sectorul nordic al Câmpiei Tisei.

4. Țara Lăpușului, care cuprinde satele din bazinul văii cu 
același nume.

5. Zona Sălaj, care cuprinde satele din unitatea reliefală 
complexă, dintre Someș și Crișul Repede, dominată de 
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culmea Meseșului, în vestul căreia este subzona Silvaniei, 
în est subzona Semeșană, iar în nord Codrul Sălajului.

6. Zona Ținutul Năsăudului, care cuprinde satele din bazinul 
superior al Someșului Mare.

7. Zona Bistrița sau Depresiunea Bistriței cuprinde satele din 
bazinul Bistriței ardelene

8. Zona Câmpiei Transilvaniei cuprinde satele dintre Someșul 
Mare și Mureș. În vestul ei este subzona Dealurile Clujului.

9. Zona Calatei cuprinde satele de la contactul dealurilor 
someșene, din sudul Sălajului, cu Munții Apuseni, 
străbătută de un important drum de legătură dintre 
Oradea și Cluj.

10. Zona Munților Apuseni cuprinde satele din masivul 
muntos dintre Crișul Repede și Mureș, în cuprinsul căruia 
distingem: subzona Țării Moților, din bazinul superior 
al Arieșului, subzona minieră a Munților Metaliferi, 
care cuprinde satele din patrulaterul aurifer, ale cărui 
laturi se înscriu între Baia de Arieș, Abrud, Baia de Criș 
și Săcărâmb, subzona Țării Zărandului, care cuprinde 
satele din bazinul superior al Crișului Alb, subzona Țării 
Bihariei sau Depresiunea Beiușului, care cuprinde satele 
din bazinul superior al Crișului Negru, subzona Călățele, 
care cuprinde satele din mica depresiune din nord-estul 
Munților Apuseni și cadrul ei muntos, subzona Mocănime, 
care cuprinde satele din sud-estul Munților Apuseni, din 
bazinul mijlociu al Arieșului până la Ampoi.

11. Zona Podișul Târnavelor, care cuprinde sectorul sudic 
al bazinului Transilvaniei, la sud de Mureș, străbătut de 
Târnava Mare și Târnava Mică

12. Zona Mureșului Superior sau Gheorghienilor, care cuprinde 
satele din depresiunea cu același nume
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13. Zona Gurghiu cuprinde satele din bazinul văii cu același 
nume, pe cele din Valea Mureșului și a micilor afluenți pe 
dreapta, de la Deda până la sud de Reghin.

14. Zona Mureș cuprinde satele din Valea Mureșului, până la sud 
de Târgu Mureș și pe cele din bazinul superior al Târnavei 
Mici.

15. Zona Odorhei cuprinde satele din bazinul superior al Târnavei 
Mari și văile afluente Oltului dinspre Munții Harghita

16. Zona Oltului Superior, care cuprinde satele din depresiunea 
Ciucului.

17. Zona Covasna cuprinde satele din partea răsăriteană a Țării 
Bârsei

18. Zona Țara Bârsei cuprinde satele din partea centrală și 
apuseană a depresiunii. În sud-vest este subzona Bran, care 
cuprinde satele din culoarul și trecătoarea cu același nume.

19. Țara Oltului sau Țara Făgărașului cuprinde satele din 
depresiunea cu același nume.

20. Zona Sibiu cuprinde satele din depresiunea cu același nume.
21. Zona Mărginimea Sibiului cuprinde satele dinspre poalele 

Munților Cindrelului, până-n Valea Sebeșului, iar spre vest, 
pe culoarul Mureșului, la poalele Munților Șurianului sau 
Orăștiei este subzona Orăștiei.

22. Zona Țara Hațegului cuprinde satele din depresiunea cu 
același nume

23. Zona Pădurenilor cuprinde satele din Munții Poiana Ruscă.
24. Zona Petroșani cuprinde satele din depresiunea cu același 

nume.
25. Zona Țării Crișurilor cuprinde satele din câmpia străbătută 

de cele trei Crișuri. La poalele Munților Apuseni, între 
Crișul Repede și Crișul Alb sunt Dealurile Crișene.
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26. Zona Câmpia Aradului cuprinde satele din cursul inferior 
al Crișului Alb și Mureșului. La contactul ei cu Munții 
Zărandului, din sudul Munților Apuseni, este Podgoria 
Aradului

27. Zona Banatului Înalt cuprinde satele din estul acestei 
provincii, deluroase și muntoase, cu subzonele: Podișul 
Lipovei, subzona Caransebeș, subzona Reșița și subzona 
Almajului

28. Zona Câmpia Banatului cuprinde satele din vestul 
Banatului Înalt.

În limitele Transilvaniei sunt cuprinși 102500 de km2, din cei 
237500 de km2, câți are suprafața României. Din punct de vedere 
administrativ-economic s-au delimitat în cuprinsul Transilvaniei 
16 județe. În limitele acestora au fost cuprinse subunități 
geografico-economice complementare, de aceea se disting în 
cuprinsul lor și diferențieri etnografice prin componentele 
geografice și condițiile istorice. Începând din nord, cele 16 județe 
și reședințele lor sunt: Maramureș (Baia Mare), Satu Mare (Satu 
Mare), Sălaj (Zalău), Bistrița-Năsăud (Bistrița), Cluj (Cluj-
Napoca), Bihor (Oradea), Arad (Arad), Alba (Alba Iulia), Mureș 
(Târgu Mureș), Harghita (Miercurea Ciuc), Covasna (Sfântu 
Gheorghe), Brașov (Brașov), Sibiu (Sibiu), Hunedoara (Deva), 
Timiș (Timișoara), Caraș-Severin (Reșița).

Orașele, pe lângă rosturile administrativ-economice, au avut și 
importante funcții strategice. De aceste preocupări se leagă așezarea 
lor într-un cerc interior, la contactul dealurilor subcarpatice cu 
bazinul Transilvaniei: Cluj, Alba Iulia, Sibiu, Făgăraș, Brașov, 
Odorhei, Târgu Mureș, Reghin, Bistrița și Dej. Spre est au fost 
dublate de cele din depresiunile intracarpatice: Gheorghieni, 
Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe și Târgul Secuiesc. Spre vest, 
la contactul dealurilor cu câmpiile înalte de la poalele Carpaților 
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Occidentali cu Câmpia Tisei sunt: Baia Mare, Satu Mare, Carei, 
Oradea, Arad și Timișoara. Pe principalele drumuri dintre cercul 
intern și semicercurile externe s-au dezvoltat Sighetul Marmației 
în Țara Maramureșului, Zalăul în Zona Sălajului, Huedinul în 
Zona Calatei, Deva pe culoarul Mureșului, Hațegul la răscrucea 
drumului spre Banat, prin Poarta de Fier a Transilvaniei, spre 
bazinul Perșanilor și Oltenia.

Din punct de vedere al culturii tradiționale o importanță 
deosebită o au satele din cuprinsul Transilvaniei și evoluția lor 
în timp. În cele ce urmează vom pune un accent deosebit pe 
organizarea administrativ-teritorială, socială, economică și 
culturală a comunităților rurale, leagăn al patrimoniului cultural 
din această zonă a țării.

4.2 Tipuri de sate

Așezările românești prezintă o tipologie mai variată, fiind nu 
numai mai numeroase, ci și organic încadrate în peisajul diferitelor 
zone. La originea lor au fost, după cum arată fondul de termeni, 
grupuri restrânse de gospodării, numite cătune, denumire de 
origine dacică păstrată până în zilele noastre, și așezări rurale mai 
mari care au primit denumirea de sat, derivată din fossatum, care 
prezintă o transformare semantică interesantă de la sensul militar 
„loc întărit cu șanţuri” (fossa) la cel mai larg de „așezare deschisă, 
pașnică, civilă”. Termenul de fossatum este atestat în numeroase 
texte antice grecești și latine.146

În feudalismul timpuriu un aspect sărăcăcios au avut, desigur, 
nu numai așezările românești, ci și cele ale populaţiilor imigrante 

146 I.I. Russu, Elemente autohtone în terminologia așezărilor și gospodăriei, în 
AMTEC pe anii 1962-1964, p.74-77
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și colonizate. Ocupanţii și imigranţii care i-au urmat nu aveau 
tradiţii de viaţă sedentară. „Satul veacului al XI-lea era deosebit de 
cel de astăzi, ridicat în preajma câmpiei; el alcătuia o îngrămădire 
de câteva zeci de bordeie săpate în pământ pe moșia nobilului, 
regelui ori vreunei mănăstiri; materialul întrebuinţat era pământul 
bătut, trestia, lemnul”.147

Aspect sărăcăcios au avut și așezările coloniștilor, deoarece ei 
au plecat din locurile de baștină din cauza sărăciei și de aceea 
nu numai de atunci, ci și în timpuri mai apropiate, cu greu și-
au încropit locuinţele și anexele gospodărești. Pe alocuri casele 
coloniștilor au fost construite de administraţie, cum a fost cazul în 
Banat. În rândul sașilor au fost meșteri iscusiţi atât în construcţii 
gospodărești, cât și în construcţii obștești, atât la dulgherit, cât și la 
pietrărit și zidărit, nu numai în așezările mai importante devenite 
orașe, ci și în așezările rurale românești, maghiare, secuiești ș.a. 
Meșterii iobagi de pe moșii au participat activ la construirea 
cetăţilor, a castelelor etc. Meșteri tot mai iscusiţi au înălţat 
bisericile. În Transilvania, paralel cu tipul bazilical, se construiesc 
biserici sală, în stil romanic, derivate din bisericile românești 
de lemn: Șieu-Odorhei (Bistriţa), Sântă Mărie Orlea (Haţeg) 
amândouă acestea din urmă, probabil ctitorii ale cnezilor români 
hunedoreni. Mai caracteristică pentru arhitectura românească 
a epocii e biserica din Grasada, dar mai ales cea din Densuș 
(Hunedoara), în cruce greacă de tip macedonean, cu un sistem 
de boltire original, unic, e sinteză rustică a curentelor artistice 
existente în Transilvania (romanic, balcanic, gotic).148

În așezările sătești din apropierea celor întărite, de la Morești, 
Noșlac, Moldovenești și mai ales cele de la Dăbâca (Cluj) 
cercetările arheologice au scos la lumină trei tipuri de locuinţe. 

147.  V. Butură, Etnografia poporului român, Cluj, 1978, p.113-120
148. Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1971, p. 28-30
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„S-au descoperit semibordeie ușor adâncite în pământ. Au fost 
dezvelite locuinţe de suprafaţă cu pereţi din grinzi de lemn, 
cu tălpigile înfipte în pământ. S-au găsit, în sfârșit, locuinţe de 
suprafaţă, cu pereţi din lemn sprijiniţi pe lespezi de piatră, cu 
două încăperi, cu laturile de 8/8 m, deci cu suprafaţă locuibilă de 
cca 60 m2, având și un pridvor”.149 

Așezările au fost adunate, așa cum sunt până în zilele noastre, în 
vechile „ţări” românești, atestate documentar. Așezări adunate au 
întemeiat și populaţiile imigrate și colonizate. Acest tip de așezări 
asigură obștilor sătești o mai bună administrare și valorificare a 
diferitelor categorii de terenuri din cuprinsul hotarelor, ţarini, 
fâneţe, pășuni etc., ca și o mai eficientă apărare de sălbăticiuni 
și chiar de dușmani. Sunt greșite afirmaţiile unor cercetători, 
care atribuie așezărilor risipite un caracter tradiţional specific 
poporului român. Localizarea geografică a acestui tip de așezări, ca 
și atestarea lor documentară, demonstrează formarea lor prin roiri 
din vetrele unei așezări mai vechi. Așezările statornicite prin roire 
s-au plasat în zonele muntoase, slab populate, ca și în zonele unde 
marile proprietăţi feudale au deţinut suprafeţe întinse. În zonele 
muntoase așezările risipite reprezintă ultima fază de populare 
a văilor și plaiurilor. Roirile au fost determinate de insuficienţa 
terenurilor în exploatarea pastoral-agricolă din apropierea satelor 
și de greaua accesibilitate a luminișurilor create prin despăduriri 
în acest scop, în susul văilor tot mai strâmte și pe plaiurile care 
etajează versanţii și culmile. Apropierea de ogoarele situate la 
depărtare de vetrele satelor a determinat roirea unei părţi din 
populaţie și în zonele joase, mai ales după desfiinţarea iobăgiei 
și fărâmiţarea marilor moșii. Prin roiri, în timpuri apropiate, s-au 
format și „odăile” atât în Câmpia Transilvaniei, cât și în Câmpia 

149 Șt. Manciulea, Așezările românești din Ungaria și Transilvania în secolele IV-XV, 
Blaj, 1941, p.18
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Tisei. Au părăsit vetrele de sate adunate și și-au întemeiat 
gospodării izolate nu numai românii, ci și maghiarii.

Adeseori populaţia roită a întemeiat așezări adunate sau 
răsfirate, asemănătoare celor din care au plecat, păstrând și 
rânduielile tradiţionale în valorificarea terenurilor agricole-
pastorale de care s-au apropiat. Pe lângă atestările documentare, 
indicativele denumirilor de „Vechi” și „Nou”, „Mare” și „Mic”, 
„de Jos”, „de Mijloc ” și „de Sus” confirmă că prin roiri s-au 
descongestionat nu numai o parte din satele românești, ci și unele 
sate maghiare, secuiești, săsești etc.150

Astfel așezările omenești, considerate de către unii cercetători 
din trecut ca rezultante ale influenţei mediului geografic, de către 
alţii, ca moduri specifice anumitor etnii de grupare a gospodăriilor 
etc., trebuie privite în primul rând prin prisma apariţiei și dezvoltării 
lor istorice, deoarece tipurile actuale reprezintă numai un stadiu al 
îndelungatului proces de intensificare a populării Transilvaniei, de 
valorificare tot mai intensă a resurselor ei economice în condiţii 
social-economice diferite, din timpul orânduirilor sociale care 
s-au succedat până în zilele noastre. În evoluţia așezărilor, pe lângă 
măsurile administrative, un rol important l-au avut colectivităţile 
sătești care au frânat în cele mai multe părţi atât tendinţele de 
dispersare a gospodăriilor, cât și pe cele de scoatere din folosinţă 
colectivă temporară a cât mai multor terenuri prin îngrădire.

În stadiul actual al evoluţiei distingem trei tipuri clasice de 
așezări: adunate, răsfirate și risipite, ale căror variante și răspândire 
le vom semnala în continuare, ţinând seama și de datele culese de 
numeroși cercetători din trecut.151

150. Ibidem, p. 37-38
151. I. Conea, Clopotiva, un sat din Hațeg, I, București, 1940, p.37
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4.2.1 Satele adunate 

Satele adunate sunt tipul cel mai frecvent nu numai în zonele 
joase, ci și în zonele înalte, unde centrele cu gospodării răsfirate 
s-au îndesit, sub influenţa factorilor demografici. Așezările 
de acest tip au gospodăriile rânduite în lungul uliţelor, care 
gravitează sau pornesc dintr-un centru, nucleul inţial al așezării, 
cu structură neregulată sau regulată, cu curţi largi sau mai strâmte, 
în completarea cărora se găsesc mici grădini în care se depozitează 
furajele, iar dacă dau spre câmp și sunt mai întinse, sunt cultivate 
cu legume, pomi și chiar viţă-de-vie, pe alocuri. În jurul satului 
se întinde câmpul, împărţit în sectoare sau tarlale destinate 
culturilor, fâneţelor și pășunilor. Tipul de sat adunat se prezintă 
în două variante: sate adunate cu structură neregulată și sate adunate 
cu structură regulată.

a) Satele adunate cu structură neregulată sunt așezările obișnuite 
în zonele joase și deluroase; acestea au uliţele întortocheate, în 
funcţie de configuraţia terenului în care loturile pentru curţile 
tineretului s-au obținut fie prin parcelarea grădinilor de lângă 
casele vechi, fie prin extinderea marginală a suprafeţei construite. 
Densitatea gospodăriilor scade spre marginile satului, unde sunt 
mai răsfirate. Adeseori uliţele sinuoase pornesc dinspre mijlocul 
satului, unde se află uneori o piaţă mică și unde se află centrul 
administrativ.

În zonele deluroase și muntoase satele adunate au evoluat în 
sensuri diferite. Acolo unde au fost situate în secţiuni de văi mai 
largi sau în depresiuni, s-au dezvoltat în sens radiar-circular. Așa 
s-au dezvoltat nu numai satele din Câmpia Tisei, ci și o mare 
parte din cele din Câmpia Transilvaniei, Sălaj, Ţara Zărandului, 
Ţara Haţegului etc. Uneori satele adunate sunt rezultatul îndesirii 
gospodăriilor răsfirate sau al contopirii unor grupuri mai mici de 
gospodării. Astfel, Clopotiva, sat din Ţara Haţegului, după cum 
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a arătat Ion Cenea, s-a format prin sudarea a patru grupuri de 
gospodării.152

Uneori gospodăriile s-au înșirat într-o dispoziţie densă de-a 
lungul drumurilor, evitând văile umede, mlăștinoase și expuse 
inundaţiilor. Așa au evoluat numeroase sate din Ţara Oltului, Ţara 
Bihariei, Dealurile Crișane, Codrul Sălajului, pe Valea Timișului 
superior etc.153

Satele adunate din Zona Pădurenilor au evitat văile strâmte 
și umbrite, preferând plaiurile, unde sunt terenurile în exploatare 
agricolă-pastorală. Acolo însă, unele, ca Cerișor, Flop, Sohodol 
etc., întâmpină mari dificultăţi, mai ales în verile secetoase și în 
iernile geroase, din cauza lipsei de apă, fiind puţine izvoare. Uneori 
locuitorii de aici își adunau apa din vale, de la o depărtare de 2-3 
ore și drumuri în pante abrupte.154 În unele sate gospodăriile 
colectează rezerve de ape pluviale și nivale în bazine special 
amenajate.

Nu peste tot drumul a constituit o atracţie pentru stabilirea 
așezărilor, din cauza nesiguranţei ce o prezentau, mai ales în 
vremuri de bejenii, în răscoale, războaie etc. Astfel, pe vechiul 
și importantul drum dintre Cluj și Alba Iulia sunt puţine sate. 
Între Cluj și Turda numai Feleacul are gospodăriile răsfirate de o 
parte și de alta a drumului, pentru că locuitorii aveau sarcină de 
pază a lui. Celalalte așezări sunt fie retrase și ascunse pe micile 
văi afluente Văii Turenilor, alături de care e drumul (Rediu, 
Mărtinești, Ceanu Mic), fie pe versantul opus acestuia (Comșești 
și Tureni), de unde putea fi mai ușor supravegheat. Gospodăriile 
mai apropiate de drum sunt de dată mai recentă. Între Turda 
și Aiud, numai Unirea are gospodăriile de o parte și de alta a 

152. I. Conea, Clopotiva, un sat din Hațeg, I, București, 1940, p.37
153. R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 

București, 1975, p. 193-199
154. R. Vuia, Țara Hațegului....., p.94
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drumului, fiind la o importantă răspântie a acestuia, spre vechile 
exploatări de sare de la Ocna Mureș și în susul Văii Mureșului. O 
altă răspântie se află între Aiud și Alba Iulia, la Teiuș, de unde se 
desprinde importantul drum spre Blaj, și de unde se ramifică pe 
cele două Târnave.155

Nici satele secuiești nu prea au gravitat spre drumurile 
principale; pentru ele o evidentă atracţie au exercitat-o văile, pe 
care se găseau sate mari, „în forme tipice, concentrate”, începând 
din sudul zonei Covasna, până în bazinul Giurgeului.156

b) Satele adunate cu structură regulată sunt cele ale căror 
gospodării au curţi deschise și mici grădini în completare, ce se 
înscriu în planuri liniare sau geometrice. Traseul uliţelor este 
drept, nu sinuos ca la prima variantă. Uneori, planurile de acest 
tip se leagă de întemeierea așezărilor prin colonizări, cum a fost 
și cazul în zona Bistriţei, Podișul Târnavelor, Ţara Bârsei, Zona 
Sibiului, Câmpia Banatului etc. Alteori, planurile liniare sau 
geometrice se datoresc măsurilor administrative, medievale, de 
sistematizare a așezărilor, „de scoatere a satelor la linie”, cum a 
fost și cazul în Banat, Ţara Zărandului, Ţinutul Năsăudului etc. 
În cele mai multe zone, îndeseobi în cele colonizate, coexistă două 
tipuri de planuri, liniare și dreptunghiulare. 

Satele cu structură liniară au gospodăriile pe două linii, de o 
parte și de alta a văilor, dublate adeseori de drumuri. Curţile sunt 
organizate pe parcele mai largi și mai lungi, construcţiile nefiind 
înghesuite în cuprinsul lor ca în satele îngrămădite sau compacte. 
Astfel de planuri sunt caracteristice nu numai unor sate din zonele 
colonizate cu sași, ci și satelor românești, maghiare și secuiești din 
aceste zone. 

155 R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 
București, 1975, p. 213-231 

156 S. Opreanu, Ținutul secuilor. Contribuțiuni de geografie umană și etnografie, în 
LIGC, III, 1926-1927, Cluj, 1929, p. 126-128
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Satele cu structură dreptunghiulară sunt mai frecvente atât 
în zonele colonizate, cât și în cele în care așezările au fost 
sistematizate. Între uliţele longitudinale și cele transversale se află 
loturile curţilor, în care construcţiile au fost rânduite în așa fel 
încât să asigure o cât mai ușoară circulaţie impusă de variatele 
activităţi casnice și gospodărești. Planurile iniţiale ale așezărilor 
sistematizate au fost nu numai liniare, ci și pătrate, dreptunghiulare, 
poligonale etc. Lungimea și lăţimea uliţelor, ca și dimensiunile 
loturilor pentru organizare au fost prestabilite și trasate în cazul 
colonizărilor, cât și în cazul „scoaterii la linie”. Numeroase sate de 
acest tip se găsesc în vestul Ţării Zărandului, în Câmpia Aradului, 
în Câmpia Banatului etc. Satele Buteni, Bonţești, Dieci, Crocna, 
Săljeni, Dezna, Slatina de Criș, Cil, Rădești, Almaș etc, din vestul 
Ţării Zărandului, au fost scoase la linie în 1826.157 Tradiţia arată 
că iniţial au fost plasate pe pantele domoale și culmile scunde, la 
contactul zonei depresionare joase cu munţii care o încadrează. 
Sate cu planuri geometrice se găsesc spre sud-vest în Câmpia 
Aradului și spre nord în Ţara Crișurilor.158

Satele cu planuri geometrice din Banat și alte zone au evoluat 
în sensuri diferite, atât în ce privește suprafeţele construite, cât și în 
privinţa organizării gospodăriilor și a amplasării construcţiilor, tot 
mai spaţioase. Mai evoluate sunt satele îngrămădite sau compacte. 
Acestea au construcţiile gospodărești în rânduri strânse, grupate 
în jurul unei curţi mici, închisă înspre stradă cu zidărie înaltă, 
asemănătoare celor din orașele medievale. Apariţia lor se leagă, 
în primul rând, de influenţele orășenești și apoi de înlocuirea 
materialelor de construcţii locale, cu cărămizi și țigle, mai puţin 

157. R. Orșianu, Contribuții la studiul așezărilor și arhitecturii populare din Țara 
Zărandului, în AMETC pe anii 1971-1973, p. 206

158. I. Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, p. 22
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inflamabile, folosite și în arhitectura urbană159. Evoluţia lor este 
ilustrată de colonizările germane din Banat, întemeiate în etape, 
în secolul al XVIII-lea, și de unele sate românești învecinate, 
sistematizate în aceeași perioadă.160

Planuri liniare au avut și tipurile mai vechi de gospodării 
din satele săsești din zona Bistriţei, unde s-au păstrat mai multe 
vestigii etnografice tradiţionale specifice decât în satele săsești din 
zonele din sudul Transilvaniei. În cercetările și achiziţiile făcute, 
în mai multe etape, în anii 1967-1969, în vederea aducerii unei 
gospodării săsești la Secţia în aer liber a Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, am cutreierat satele din zonă, am 
discutat cu sașii bătrâni despre casele vechi, am cercetat pe cele mai 
reprezentative, mai bine păstrate și atât din relatările bătrânilor, 
cât și din construcţiile păstrate și datate, reieșea că adoptarea și 
păstrarea planului liniar în organizarea gospodăriilor se datora 
aceluiași motiv, ca și în Banat - inflamabilitatea materialelor 
folosite, îndeosebi a paielor pentru acoperișuri. Acest tip de 
plan a fost frecvent nu numai în satele românești învecinate, ci 
și în cele din zona învecinată a Năsăudului. Teama de incendiile 
pustiitoare, frecvente, a determinat și amplasarea cămărilor în 
afara curţilor, cum au fost la Satul Nou. Mai demult, după cum 
spuneau bătrânii, cămările se înșirau în dosul grădinilor aflate în 
continuarea curţilor. În 1967 se mai găsea numai o cămară de 
acest tip, în partea de sus a satului. Micile construcţii de lemn, 
acoperite cu paie, în care se păstrau principalele bunuri, în primul 
rând rezervele de hrană, au început să dispară numai când s-a 
generalizat întrebuinţarea ţiglei pentru acoperișuri și cămara a fost 
încadrată în corpul casei. Înlocuirea paielor cu ţigle și a bârnelor 
cu cărămizi, începând de prin 1800, a marcat o etapă importantă 

159. R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 
București, 1975, p. 233 

160. Fr. Griselini, Istoria Banatului Timișan (1774-1777), București, 1926, p.137
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atât în evoluţia planurilor de organizare a gospodăriilor, cât și în 
evoluţia planurilor caselor.161

Alinierea caselor în lungul uliţelor și regruparea tot mai strânsă 
a construcţiilor pe două, trei și patru linii s-au desfășurat în ritm 
mai susţinut în Zona Bistriţei și în zonele din sudul Transilvaniei, 
unde sunt mai frecvente satele cu gospodării îngrămădite, locuite 
nu numai de germani, ci și de români, maghiari și secui. În cadrul 
satelor cu gospodării distingem aceleași variante ca și la tipul de sat 
adunat din care au evoluat: sate îngrămădite (compacte) cu structură 
regulată și sate îngrămădite (compacte) cu structură neregulată.

4.2.2. Satele răsfirate 

Satele răsfirate sunt al doilea tip frecvent în spaţiul carpato-
danubian. Ele au o reţea mai întinsă de uliţe, cu textură diferită, 
în lungul cărora sunt gospodăriile și între care se găsesc grădini cu 
pomi sau terenuri arabile cultivate cu porumb, legume etc. Este 
un tip dezvoltat organic în zonele deluroase și muntoase, unde 
terenurile mai fertile deţin suprafeţe restrânse; de aceea în cadrul 
gospodăriilor au fost incluse și îngrădite, pe lângă loturile curţilor, 
și terenurile din împrejurimile lor și chiar alte proprietăţi din 
vatra satului sau din vecinătatea ei. Prin îngrămădire se asigură 
o mai intensă valorificare a lor, prin culturi sau plantaţii de pomi 
fructiferi, fiind scoase din ciclul pășunatului colectiv din primăvară 
și toamnă. Tendinţele unor gospodării de a îngrădi cât mai multe 
terenuri au fost stăvilite de colectivităţile sătești, limitând dreptul 
la pășunat în funcţie de terenurile neîngrădite.

Satele răsfirate sunt la fel de vechi ca și cele adunate, alături 
de care se află în zonele deluroase, spre marginile depresiunilor 

161. P. Petrescu, Contribuții la studiul arhitecturii populare din Banat, în AMTEC 
pe anii 1959-1961, p. 161-162



CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A 107
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I 

pericarpatice, pe văile tot mai strâmte din zonele muntoase. 
Ele se localizează în mici bazine erozionale, secţiuni lărgite, pe 
versanţi evoluaţi, pe pantele domoale și însorite ale dealurilor 
etc. În unele zone, grădinile din continuarea curţilor, din vatra 
satului și vecinătatea ei, au fost destinate culturilor de porumb, în 
amestec cu alte plante utile (fasole, bostani etc.) care au înlocuit 
plantele autohtone mai vechi, mai puţin productive. Pe marginea 
grădinilor au fost plantaţi pomi fructiferi, ale căror fructe au avut 
un loc important în alimentaţia tradiţională.

Satele răsfirate sunt mai frecvente în dealurile și depresiunile 
subcarpatice, din interiorul Carpaţilor și din vestul Carpaţilor 
Occidentali, și se continuă pe văile râurilor care străbat masivele 
muntoase mai intens erodate, cum sunt Munţii Apuseni, Munţii 
Banatului etc. În lungul Arieșului, de exemplu, se succed trei 
tipuri de sate. În cursul inferior al văii, în Câmpia Turzii, unde 
a fost tabăra în care a fost ucis mișelește Mihai Viteazul, lunca 
este largă, flancată de poduri întinse de terase și dealuri, cu pante 
domoale, sunt sate adunate, locuite de români și descendenţii 
secuilor așezaţi aici în anul 129.162 

În cursul mijlociu al Arieșului, de la Moldovenești în sus, 
sunt sate răsfirate. Unele sunt în secţiuni lărgite de la confluenţa 
cu principalele văi afluente, pe fragmente de terase, cum sunt 
Duru, Vidolm, Brăzești, Sartăș etc. Acolo unde „gurile” văilor 
afluente sunt mai strâmte, dar în susul lor secţiunile se lărgesc, 
gospodăriile satelor sunt răsfirate în lungul lor, cum sunt cătunele, 
formate prin roiri din vatra străbună. Gospodăriile unor sate sunt 
răsfirate în mici bazine erozionale, cum sunt Lunca Arieșului, 
Sălciua și Lupșa. Gospodăriile satelor sunt mai dese în centrul 
satelor, mai rare spre periferia lor, unde sunt în mici grupuri 
pe neamuri, ori mai îndepărtate, mai mari, în cătune. Între 
162. V. Tulescu, Românii din Banat și raporturile lor cu populația alogenă, în BSG tom 

61, 1942, București, 1943, p.250
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ele sunt grădini cultivate cu porumb, cu legume, cu pomi pe 
margini. În cuprinsul hotarului terenurile în exploatare agricolă-
pastorală alternează cu păduri și terenuri degradate, pe pantele 
mai pronunţate. În peisaj reţin atenţia numeroasele adăposturi 
temporare agricole-pastorale, risipite în cuprinsul hotarului, până 
pe la 1200 de m altitudine, limita superioară a cultivării cerealelor 
tradiţionale, grâu de primăvară, alac, orz, ovăz. În condiţiile 
economiei tradiţionale, închise, unele gospodării s-au apropiat de 
proprietăţile mai întinse de pe înălţimi, în mici bazine superioare 
lărgite ale micilor văi afluente Arieșului, pe feţe însorite etc. De 
la Bistra în sus, majoritatea gospodăriilor satelor sunt risipite în 
cuprinsul hotarelor.

Satele răsfirate sunt frecvente în dealurile subcarpatice interne 
și externe, deoarece bătrânii nu au renunţat ușor la terenurile 
în exploatare mai intensă din apropierea caselor, prin culturi, 
pomicultură etc. și au oferit tineretului alte terenuri pentru durarea 
noilor gospodării. După dezvoltarea căilor moderne de transport 
și intensificarea legăturilor cu orașele, tendinţele de dispersare 
a așezărilor s-au restrâns, ba chiar au încetat în multe părţi în 
secolul nostru. Sate răsfirate sunt în Sălaj, unde pomicultura și 
viticultura au vechi tradiţii. Un prim grup este situat în nordul 
zonei, în Codrul Sălajului, unde alături de sate răsfirate tipice, 
cum sunt Cehal, Zalnoc, Babţa, Băsești etc., se află sate cu 
tendinţe de îngrămădire, cum sunt Comăr, Carastelec, Bobota etc. 
Un al doilea grup de sate răsfirate este în sudul Silvaniei, ele fiind 
înșirate în semicerc la poalele vestice ale culmii Meseșului și la 
poalele nordice ale Munţilor Plopișului. Un al treilea grup se află 
la poalele răsăritene ale culmii Meseșului, dinspre izvoarele Văii 
Agrijului până la vărsarea în Someș, cum sunt Moigrad, Stâna, 
Ciumărna, Brebi, Păușa, Bozna etc.163

163. I. Petrescu-Burloiu, Tipurile de casă din comuna Șanț-Năsăud, în SR, an II 
(1938), nr. 1-3, București, p. 36-37
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Sate răsfirate, locuite de români și secui, se află și la poalele 
munţilor vulcanici dintre Mureș și Olt, pe piemonturile și micile 
depresiuni din vestul lor, iar spre est, la contactul dintre câmpurile 
depresionare și cadrul muntos. Pe alocuri, atât pe versanţii vestici 
ai munţilor, cât și pe cei estici se găsesc gospodării risipite, 
întemeiate pe terenuri despădurite în timpuri apropiate.164

În Ţara Oașului, satele răsfirate se înșiră la contactul dintre 
câmpul depresionar și cadrul său muntos, iar în Ţara Maramureșului 
se află la originea văilor afluente Tisei care îl străbat, în susul Văii 
Mara și al afluenţilor săi, Cosăul și Iza. Structura așezărilor se 
destramă și în susul Văii Vișeului și al afluenţilor săi, Vaserul și 
Ruscova, spre Moisei, Boroșa, Poienile de sub Munte, unde o parte 
dintre gospodării s-a risipit pe plaiurile scunde ale versanţilor.

Același fenomen s-a produs și în Ţinutul Năsăudului. În 
evoluţia așezărilor distingem două perioade. Prima s-a încheiat o 
dată cu militarizarea satelor din zonă, în anul 1782 când, pentru 
o cât mai rapidă mobilizare și atentă supraveghere a populaţiei 
înarmate, s-a stabilit și o sistematizare a așezărilor, impunându-se 
concentrarea gospodăriilor risipite pe versanţi, în văi. O a doua 
perioadă marchează evoluţia ulterioară a satelor grănicerești, din 
care s-au format tipurile actuale.165

Sate răsfirate sunt și în vestul Carpaţilor Occidentali, la 
contactul Câmpiei Banatului cu dealurile, începând din Valea 
Dunării până la Mureș, în Podgoria Aradului, Dealurile Crișene 
și vestul Sălajului. În cursul inferior al principalilor afluenţi ai 
Tisei, luncile largi, mlăștinoase, au fost evitate de așezări, care 
s-au apropiat de ele în piemonturile care flanchează culmile înalte 
și în depresiunile din vestul munţilor.

Satele răsfirate se impun ca tip aparte nu numai datorită 
frecvenţei lor în zonele deluroase și muntoase, ci și din pricina 

164. P. Petrescu, Contribuții la studiul arhitecturii populare din Banat..., p.164
165. V. Tulescu, op.cit. p.231
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atestării lor timpurii în documentele istorice, ca grupuri de 10-
30 de gospodării, care aveau în continuarea curţilor terenuri mai 
fertile îngrădite, pentru o mai intensă valorificare, prin culturi, 
plantaţii de pomi fructiferi și viţă-de-vie. Structura lor s-a îndesit 
sub influenţa factorilor demografici și socio-economici, și astfel 
s-au format grupurile de gospodării pe neamuri, frecvente nu 
numai în satele locuite de români, ci și în cele locuite de secui.166

4.2.3. Satele risipite 

Satele risipite sunt un tip mai puţin frecvent și mai nou. Sate 
cu gospodării risipite în cuprinsul hotarului se întâlnesc atât în 
zonele înalte, cât și în cele joase. Apariţia lor se leagă de aceleași 
cauze economice - din necesitatea apropierii de terenurile 
agricole pentru o cât mai bună îngrijire și valorificare a acestora. 
Gospodăriile, uneori izolate, alteori în pâlcuri numite crânguri, 
sunt amplasate în secţiuni de văi lărgite, pe feţele însorite și mai 
rar în dosurile umbrite, pe plaiuri până la altitudinea de peste 
1200 de m în zonele deluroase și pe alocuri împrăștiate pe întinsul 
câmpiei.

Satele cu gospodării risipite au apărut în timp, în condiţii 
geografice, istorice și social-economice diferite. Având în vedere 
condiţiile geografice și istorice de apariţie și răspândire distingem: 
a) sate cu gospodării risipite în zonele înalte; b) sate cu gospodării 
risipite în zonele joase.

a)Satele cu gospodării risipite în zonele înalte au apărut în 
condiţiile tot mai intensei lor populări, datorită atât sporului 
natural al populaţiei, cât și dificultăţilor tot mai mari întâmpinate 
de locuitorii acestora în valorificarea terenurilor agricole-pastorale, 
tot mai îndepărtate de gospodării, obţinute prin despăduriri. 

166. R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, p.231-234
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Depărtarea și anevoioasa accesibilitate au impus construirea 
unor adăposturi temporare, pentru cei care le cultivau și recoltau 
produsele, precum și pentru păstorii animalelor, în etapele când 
aceste terenuri se pășunau. Economia acestor sate a avut un profil 
mixt, impus de izolarea în care au trăit multă vreme, în lipsa 
căilor de acces spre zonele agricole joase și chiar a mijloacelor 
de procurare a cerealelor necesare consumului de peste an. 
Deși fertilitatea acestor terenuri era redusă, s-au depus eforturi 
deosebite pentru cultivarea lor, deoarece în multe părţi nu se putea 
duce nu numai carul, dar nici plugul. Chiar și slaba producţie 
obţinută a contat foarte mult, deoarece produsele necesare traiului 
erau greu de procurat din zonele de câmpie, aflate la zeci și chiar 
peste 100 de km depărtare, drumurile „de ţară” construindu-se 
abia în timpuri apropiate. Atunci când terenurile se îngrădeau, pe 
lângă cereale se mai cultivau și alte plante alimentare sau plante 
textile, pomi fructiferi, uneori pădureţi pentru cidru și oţet, ori 
soiuri autohtone rezistente și mai productive.

Aria de răspândire mai întinsă a așezărilor cu gospodării 
risipite, numite sate-crânguri, este în Munţii Apuseni.167 
Ea cuprinde satele din Ţara Moţilor, din bazinul superior al 
Arieșului, de la Bistra în sus, din Ţara Abrudului, din bazinul Văii 
Abrudului, din cadrul muntos al Ţării Zărandului, din bazinul 
superior al Crișului Alb, din bazinul superior al Someșului Mic, 
din bordura Muntelui Mare, dinspre Iara spre Gilău, din cadrul 
muntos al depresiunii Călăţele, de la poalele masivului Vlădeasa. 
Satele-crânguri s-au format într-un îndelungat proces de roire 
a populaţiei dinspre sectoarele lărgite ale văilor principale și ale 
afluenţilor lor și versanţii etajaţi de plaiuri cu forme domoale, 
conturate în ciclurile de eroziune terţiare.

167. Csanki D., Magyarorszag Tortenelmi Foldraiza a Hunyadiak koraban, V, 
Budapest, 1913, p. 691; C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, 
II, București, p.8, 88



112 CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I

Mai intensa populare a Munţilor Apuseni se leagă nu numai 
de puternica lor compartimentare tectonică și de intensa eroziune 
la care au fost supuși, începând de la formare, ci și de importantele 
zăcăminte miniere pe care le conţin, dintre acestea mai important 
a fost aurul, din aluviunile văilor, extras încă din Antichitate. De 
aceea nu întâmplător, Ţara Abrudului și Zlatna au format obiectul 
unor îndelungate dispute pentru aservirea locuitorilor.

Românii au constituit marea majoritate a populaţiei sătești și 
au deţinut poziţii importante în centrele colonizate.

Populaţia locală angajată în minerit, spre deosebire de coloniști, 
dispunea și de terenuri, mai întinse sau mai restrânse, pe care le 
valorifica prin culturi și creșterea animalelor. În această zonă s-a 
manifestat o preocupare specială și pentru creșterea cailor atât de 
necesari nu numai în minerit, ci și la procurarea produselor agro-
alimentare deficitare din zonele periferice.

Astfel, satele risipite din Munţii Apuseni, aria cea mai întinsă 
de răspândire a acestui tip de așezări din cuprinsul ţării, privite 
în lumina datelor istorice și a proceselor etnografice din timpuri 
apropiate, sunt rezultatul unui îndelungat proces de populare a 
muntelui prin roirile populaţiei autohtone, impuse de sporul 
natural, de caracterul mixt și închis al economiei, la care s-au 
adăugat condiţiile vitrege din timpul orânduirilor trecute. În susul 
văilor sunt nucleele tot mai noi ale așezărilor. Datorită sporului 
natural al populaţiei și a funcţiilor lor administrativ-economice, 
vechile nuclee s-au îndesit, devenind acum adunate (Bistra-
Centru, Albac-Centru, Ponorel-Centru, Vidra-Centru etc.). 
Cele mai noi sunt formate dintr-un grup restrâns de gospodării, 
de exemplu Scărișoara-Centru, Gârda-Centru, Horea-Centru, 
Arieșeni-Centru etc.

A doua serie de răspândire a așezărilor risipite, mai restrânsă, se afla 
în nordul Carpaţilor Românești, unde, datorită compartimentării 
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și a bunei adăpostiri, precum și variatelor și importantelor resurse 
economice, se află vetre vechi de viaţă românească. În vestul 
culmilor carpatice se întinde Ţara Maramureșului, una dintre cele 
mai întinse depresiuni intracarpatice, unde, alături de terenurile 
arabile din sectoarele lărgite ale văilor și de pe versanţii în pante 
mai domoale, se aflau fâneţe, pășuni și păduri, iar în subsol, bogate 
zăcăminte de sare, care se întind dinspre Cubea până la Hust, pe o 
lungime de cca. 100 de km, exploatate din vremuri preistorice.168

Răsfirarea și apoi risipirea gospodăriilor pe versanţi se 
accentuează înspre originea văilor unde, ca și în Munţii Apuseni, 
așezările mai vechi au un centru cu gospodării adunate de-a 
lungul drumului, iar restul sunt risipite în pâlcuri pe versanţi, în 
cuprinsul hotarelor. Aria satelor risipite se întinde spre răsărit în 
Ţara Dornelor și Obcinele Bucovinene, iar spre nord se continuă 
în Ucraina, pe cursul superior al Prutului si al Ceremușului.169

Gospodării risipite se întâlnesc și în bazinul superior al 
Someșului Mare, înspre originea văii principale și a văilor afluente 
mai mari, precum și în sectorul muntos din cuprinsul căruia își 
culege apele Bistriţa Ardeleană, de la Prundul Dârgăului în sus. 
Înspre izvoarele văii principale, mai sus de Bistriţa Dârgăului, 
gospodării risipite are Colibiţa, staţiune de munte izolată, liniștită. 
Risipirea gospodăriilor se accentuează și pe Valea Dârgăului, pe la 
Piatra Fântânele și Tihuţa.

În sudul Transilvaniei o mai mare amploare a înregistrat 
procesul de risipire a gospodăriilor în sud-vestul Ţării Bârsei, 
pe culoarul Branului, străbătut de un vechi și important drum 
comercial. În vederea asigurării bunurilor, o parte din gospodăriile 
risipite, în trecut, și-au grupat construcţiile în jurul unei curţi mici 

168.  Butură, Etnografia poporului român, p.49
169. Csanki D., Magyarorszag Tortenelmi Foldraiza a Hunyadiak koraban, V, 

Budapest, 1913, p. 724-725; C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din 
Transilvania, II, București, p.57-58
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și le-au închis cu pereţi înalţi de bârne. Acest tip de gospodărie cu 
o curte închisă și întărită este în dispariţie acum.170

Gospodării risipite având curţi închise și întărite au fost 
și în Depresiunea Petroșanilor, ale cărei așezări s-au format în 
timp îndelungat prin roiri din Ţara Haţegului, vatră de străvechi 
așezări românești. Până pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
motivul economic al mișcării populaţiei din Ţara Haţegului spre 
depresiunea slab populată din cursul superior al Jiului l-au constituit 
agricultura și păstoritul. După 1848, când a început exploatarea 
importantelor zăcăminte de cărbuni, depresiunea a devenit zonă 
de atracţie pentru populaţia săracă din alte așezări, îndeosebi 
din centrele și ţinuturile miniere decăzute. Valuri de emigranţi 
din cele mai diferite ţinuturi (români, maghiari, germani, slovaci 
etc.) au determinat creșterea populaţiei Văii Jiului, de la 18.000 
de locuitori, câţi a avut în anul 1890, la 60.629 de locuitori în 
1941; și numai în câteva decenii, satele Petrila, Petroșani, Vulcan 
și Lupeni au devenit centre urbane, care însumau aproape 51.000 
de locuitori în anul 1930.171

În cadrul muntos al Ţării Haţegului, gospodării risipite sunt 
pe Platforma Luncanilor, dinspre poalele masivului Șureanu. 
Apariţia lor se leagă de așezările de la contactul muntelui cu 
câmpul depresionar plan de la poalele lui și cu lunca largă 
a Streiului, așezări atestate de timpuriu ca vechi formaţiuni 
admistrativ-economice, ai căror conducători au înălţat biserici de 
piatră, care se situează între cele mai importante monumente ale 
arhitecturii românești din Transilvania171. Pe lângă valorificarea 
pastoral-agricolă a terenurilor din apropierea gospodăriilor, o 
atracţie importantă a constituit-o transhumanța la fâneţele înalte, 
care începea pe la sfârșitul lunii mai cu urcatul turmelor și spre 

170. C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, II, București, p.69, 
103

171. C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, II, București, p.370
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toamnă coborau iarăși la sălașele de pe fâneţe, unde adeseori 
rămâneau pentru iernat.172 Apariţia sălașelor pe înălţimi, ca și în 
alte zone înalte, se datorește nu numai lipsei căilor de transport 
a furajelor în gospodării, ci și preocupărilor pentru fertilizarea 
terenurilor din jur, chiar și acolo unde depășeau limita culturilor, 
deoarece furnizau furaje pentru animale, prin valorificarea cărora 
se completau lipsurile în gospodării.

În Munţii Poiana Ruscă, unde majoritatea satelor se află pe 
plaiurile înalte, există și două sate cu gospodării risipite, Lunca 
Cernii și Vadu Dobrii. Lunca Cernii este situată în bazinul 
superior al Văii Cernei și, după cum arată numele, gospodăriile 
sunt risipite într-o secţiune lărgită a văii, în susul unui bloc de 
calcare. Lunca Cernii s-a format mai curând, prin roiri mai 
recente, de aceea se aseamănă cu satele risipite din Ţara Moţilor, 
pe când Vadu Dobrii evocă Mocănimea Munţilor Apuseni.

Așezările risipite din Munţii Banatului se datoresc nu numai 
procesului obișnuit de roire spre înălţimi a unei părţi din populaţia 
satelor de la contactul muntelui cu zonele periferice, ci și unui 
proces de repliere a populaţiei din câmpie în timpul ocupaţiei 
turcești. După eliberarea Banatului de sub ocupaţie turcească, 
administraţia austriacă a regrupat așezările autohtonilor. Odată cu 
colonizările și organizarea regimentului grăniceresc, gospodăriile 
s-au regrupat în sate adunate, procesul de roire a fost reluat, fiind 
impus de tot mai marea depărtare a terenurilor agricole-pastorale, 
lărgite în dauna pădurilor sub impulsul sporirii neîncetate a 
populaţiei, datorită nu numai sporului natural, ci și colonizărilor 
făcute în zona montană odată cu intensificarea exploatării 
bogăţiilor subsolului, îndeosebi a fierului și a cărbunilor, urmată 
de dezvoltarea industriilor.

În baza atestărilor istorice, a datelor demografice și etnografice, 
172. C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, II, București, p.283, 

253
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satele risipite din Carpaţii Românești sunt rezultatul unor procese 
de roire, din vetre mai vechi de așezări, determinate de sporul 
natural al populaţiei și de necesitatea apropierii de terenurile 
agricole-pastorale extinse prin despăduriri și situate din ce în ce 
mai departe de gospodării. Slaba fertilitate a solurilor impunea 
prezenţa oamenilor cu animale în apropierea lor, în vederea 
asigurării îngrășămintelor. În majoritatea satelor risipite, situate, 
de obicei, spre originea văilor care străbat zonele muntoase, 
depărtate de zonele agricole și lipsite de căile de acces spre 
acestea, se impunea caracterul închis al economiei. În capitalism, 
când s-au deschis drumurile de acces spre zonele periferice și s-au 
intensificat schimburile interzonale și cu orașele, au scăzut în 
intensitate nu numai procesele de roire a surplusului de populaţie, 
în susul văilor și din acestea pe versanţi, ci și eforturile depuse 
pentru cultivarea terenurilor slab productive de pe înălţimi.

Astfel, satele risipite reprezintă faze mai recente de populare 
a zonelor înalte din Carpaţii Românești. Acum peste tot se 
accentuează tendinţele de revenire în vetrele iniţiale de roire.

b) Satele cu gospodării risipite în zonele joase s-au format în 
condiţii asemănătoare celor din zonele înalte, determinantă fiind 
apropierea de terenurile agricole obţinute de o parte din gospodării, 
în timpuri mai apropiate. Așezarea în apropierea terenurilor pe 
lângă faptul că-i scutea pe proprietari de numeroase deplasări 
în timpul muncilor agricole, le asigura și avantajul întreţinerii 
animalelor primăvara, înainte de a porni pășunatul fâneţelor și 
ţarinilor, toamna, după recoltarea și transportul produselor în 
gospodării. Așezări cu gospodării risipite se aflau în Câmpia Tisei 
și în Câmpia Transilvaniei.

În Câmpia Tisei, în timpul ocupaţiei turcești, o bună parte 
dintre sate a fost pustiită și nu s-a mai refăcut. Au scăpat de 
cotropire numai cele din partea de nord a câmpiei, după cum 
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scrie Gyonffy Istvan, de aceea s-a păstrat imaginea geografică 
a așezărilor dinainte de venirea turcilor. Satele sunt și astăzi 
apropiate unele de altele, cum sunt și în Câmpia Sătmarului; 
hotarul fiind mic și agricultorul putând ajunge ușor la pământul 
cultivat, nu a fost necesară prezenţa odăilor, a „sălașelor”.173 În 
partea centrală și sudică a câmpiei, din cauza nesiguranţei, a 
jafurilor și a războaielor, populaţia micilor așezări a gravitat spre 
comunele mai mari și orașe. Terenurile părăsite au fost înglobate 
în hotarele așezărilor mărite. Odată cu intensificarea agriculturii 
în câmpie, s-au întâmpinat dificultăţi în cultivarea acestor terenuri 
nou dobândite, îndepărtate de gospodării. S-a impus necesitatea 
de a se construi adăposturi contra intemperiilor în timpul muncilor 
agricole, apoi unii și-au durat în apropierea lor gospodării.

Gospodării risipite, numite „hodăi”, s-au înfiinţat în timpuri 
mai apropiate și în Câmpia Transilvaniei, principalul grânar 
interior, înconjurat de zone înalte, deficitare în produse agricole. 
În cuprinsul ei marea proprietate a deţinut suprafeţe întinse prin 
exproprieri și împroprietăriri. O parte din hodăi a apărut în urma 
comasării proprietăţilor agricole, formate din numeroase parcele 
mici, risipite în cuprinsul hotarului întins, greu accesibile nu 
numai din cauza depărtării și a lipsei drumurilor, ci și din pricina 
noroiului, în anotimpurile ploioase, când „cataligele” au fost 
auxiliarele indispensabile chiar pentru circulaţia prin sate.174

În perspectiva succintelor date etnografice privitoare la 
așezările omenești din cuprinsul Transilvaniei se impun două 
tipuri structurale iniţiale: 1) așezările populaţiei autohtone; 2) 
așezările naţionalităţilor conlocuitoare, imigrante și colonizate.

173. Csanki D., Magyarorszag Tortenelmi Foldraiza a Hunyadiak koraban, V, 
Budapest, 1913, p. 739-740

174. V. Butură, Etnografia poporului român, p. 419
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1) Așezările populaţiei autohtone se caracterizează prin 
diversitate, deoarece s-au dezvoltat organic în variatele 
condiţii ale mediului geografic și ale stării social-economice 
diferite, specifice orânduirilor care s-au succedat în cursul 
veacurilor iar, în evoluţia lor, factorul determinant l-au 
constituit cerinţele vieţii economice.

2) Așezările naţionalităţilor conlocuitoare au avut o structură 
iniţială unitară, adunată, impusă nu numai de cerinţele 
vieţii economice, ci și pentru asigurarea securităţii lor 
și a statului feudal, care le-a ocrotit. Evoluţia lor a fost 
influenţată pe alocuri, ca și aceea a așezărilor autohtone, de 
condiţiile social-economice din anumite perioade istorice.

4.3 Tipuri de gospodării

La populaţiile sedentare, agricole, construirea unei locuinţe tot 
mai confortabile, ca și amenajarea unor adăposturi pentru animale, 
contra intemperiilor și a sălbăticiunilor, au fost preocupări vechi. 
De aceea, tipurile originare de case și construcţii anexe au apărut 
din timpuri străvechi, au evoluat multă vreme într-un ritm lent, 
din cauza condiţiilor istorice vitrege de pe o parte, iar pe de altă 
parte din lipsa uneltelor corespunzătoare, pentru durarea unor 
construcţii mai solide, mai spaţioase.

Într-o primă etapă, în vederea asigurării securităţii bunurilor, 
îndeosebi a rezervelor de hrană și a animalelor, oamenii și-au 
îngrădit casa cu gard și astfel a apărut curtea, în care se intra 
printr-o poartă. În cuprinsul curţii au apărut pe rând adăposturile 
pentru animalele mari si mici, făcute din îngrădituri rotunde din 
nuiele pe pari, sau poligonale din prăjini ori leaţuri prinse din 
stâlpi, cum sunt până în zilele noastre ocoalele pentru animale și 
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furaje, pe lângă diferitele tipuri de adăposturi temporare agricole-
pastorale. În timp, adăposturile din îngrădituri de nuiele sau 
ocoalele din prăjini, la început descoperite și apoi acoperite, au fost 
înlocuite de construcţii mai solide, din bârne, care stau la originea 
grajdurilor și a șurilor. Grajdul asigura o mai bună adăpostire în 
timpul iernii iar ieslea, hrănirea diferenţiată a animalelor. Șura 
adăpostește uneltele agricole, mijloacele de transport etc. În 
cele mai multe părţi, cele două tipuri funcţionale de construcţii 
s-au asociat în șuri cu grajd, păstrându-se numai pe alocuri ca 
adăposturi aparte.

În construirea caselor și a anexelor gospodărești, progrese 
tot mai importante s-au înregistrat în perioada Evului Mediu, 
când iobagii au fost obligaţi să participe activ, prestând diferite 
munci, alături de meseriași, la zidirea cetăţilor, a curţilor feudale 
etc., ori să procure și să confecţioneze diferite materiale pentru 
construcţii (grinzi, șindrile, var etc.). În aceste împrejurări meșterii 
ţărani și-au îmbogăţit cunoștinţele tehnice, și lor li se datorează 
construirea celor mai vechi monumente ale arhitecturii populare 
transilvănene.

Tipurile zonale de gospodării s-au individualizat în timp, 
sub influentţa unui complex de factori, dintre care pe un prim-
plan s-au situat cei economici, cărora li s-au adăugat cei naturali, 
tradiţiile etnice și uneori dispoziţiile administrative. La tipurile 
zonale de gospodării s-a ajuns prin generalizarea locală sau 
zonală a unor anumite tipuri de planuri în organizarea curţilor, a 
anumitor planuri pentru diferite tipuri funcţionale de construcţii 
urmărindu-se o tot mai bună apărare dinspre exterior, și o cât mai 
ușoară accesibilitate în circulaţia interioară, ca și dinspre căile de 
transport.

Numărul construcţiilor anexe din componenţa curţilor a sporit 
odată cu dezvoltarea economiei rurale, cu îmbunătăţirea uneltelor 
folosite în practicarea ocupaţiilor principale și secundare, prin 
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intensificarea diferitelor ramuri specializate, ca pomicultura, 
viticultura, apicultura etc.

În rânduirea construcţiilor din cadrul curţilor s-a ţinut seama 
și de gospodăriile învecinate. Atâta vreme cât în construcţii 
s-au folosit materiale inflamabile, paiele, stuful și șindrilele din 
acoperișuri, ele s-au rânduit la distanţă, ca, în caz de incendiu, 
acesta să poată fi localizat mai ușor și să nu se întindă în lungul 
uliţelor. De aceea, administraţia austriacă, după ce a construit 
casele coloniștilor din Banat, în lungul curţilor, a impus ca restul 
construcţiilor gospodărești să fie ridicate în continuarea lor, în 
planuri liniare.175 Probabil astfel de planuri au avut și gospodăriile 
coloniștilor germani mai vechi. Aceasta reiese din planurile celor 
mai vechi gospodării din satele mai sărace din Zona Bistriţei, 
Podișul Secașelor etc., precum și din relatările sașilor mai bătrâni. 
Mărturii concludente privind evoluţia planului gospodăriilor le 
oferă unităţile păstrate în muzeele în aer liber din Germania, 
îndeosebi cel din Kermmen, unde se pot vedea gospodării din 
secolul al XVIII-lea cu plan liniar, compuse din cameră (Stube), 
tindă (Herdraum) și grajd (Stall), aflat sub acoperiș de stuf ca 
și gospodăriile cu plan în unghi și tipuri mai recente, cu plan în 
patru linii.

Tipurile zonale de gospodării se deosebeau nu numai prin 
planul de organizare a curţilor, ci și prin aspectul de ansamblu al 
construcţiilor, determinat de materialele din care se clădeau, de 
proporţionarea și orientarea lor în așa fel ca să reziste cât mai bine 
în bătaia vânturilor, a ploilor etc.

Materialele de bază folosite în arhitectura tradiţională din 
zonele înalte au fost lemnul, pentru construirea pereţilor, iar pentru 
acoperișuri au fost preferate paiele, mai durabile decât șindrilele 

175. Csanki D., Magyarorszag Tortenelmi Foldraiza a Hunyadiak koraban, V, 
Budapest, 1913, p. 694; C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, 
II, București, p.81
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cu care au fost înlocuite în timpuri mai apropiate, când a început 
să decadă agricultura montană. În zonele deluroase, gorunul și 
stejarul au asigurat lemnul cel mai trainic pentru construcţii, pe 
care meșterii ţărani s-au străduit să le realizeze la un înalt nivel 
artistic. De aceea, nu întâmplător, în zonele unde au predominat 
aceste foloase rezistente, cum au fost Maramureșul, Sălajul, Ţara 
Lăpușului, Zona Calatei, Zona Odorhei etc., s-au păstrat cele 
mai valoroase exemplare ale arhitecturii populare transilvănene 
(biserici, case, porţi etc.). În zonele muntoase, coniferele au 
asigurat materialul lemnos necesar înălţării construcţiilor, realizate 
cu multă măiestrie artistică și ele în zone ca: Munţii Apuseni, 
Mureșul superior, Oltul superior etc. Abundenţa precipitaţiilor a 
impus supraînălţarea acoperișurilor de paie ori de șindrile, ca de 
pe pantele lor repezi să se scurgă cât mai repede apa de ploaie și 
zăpada. Temeliile de piatră, mai scunde sau mai înalte, au protejat 
tălpile construcţiilor de apele de scurgere.

În zonele joase, cu dealuri intens despădurite, cum sunt cele din 
Câmpia Transilvaniei și din câmpia din vestul Transilvaniei, unde 
nu sunt păduri, materialul de bază pentru construirea pereţilor 
a fost argila amestecată cu pleavă și paie, iar pentru acoperișuri 
au fost folosite paiele și stuful. Acoperișurile au fost mai scunde 
decât în zonele înalte, pentru a fi cât mai puţin expuse în bătaia 
vânturilor. Distanța și frecvenţa acestora a fost urmarită peste tot 
și s-a ţinut seama de ele la amplasarea construcţiilor în cadrul 
curţilor.

Gospodăriile s-au diferenţiat și în funcţie de tipologia satelor. 
Ţinând seama de organizarea lor, distingem: 1) gospodării cu curţi 
deschise și 2) gospodării cu curţi închise.

Gospodăriile cu curți deschise se întâlneau în satele de tip risipit 
atât în zonele înalte, cât și în cele joase. În satele risipite din 
zonele înalte, pe versanți și plaiuri, construcțiile economice erau 
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amplasate mai aproape sau mai departe de case, în funcție de 
formele terenului, în îngrăditurile proprietăților, mai întinse sau 
mai restrânse. Acestor gospodării le lipseau gardurile interioare 
pentru delimitarea curților. De multe ori, doar în fața casei era 
o mică bătătură, restul fiind ocupat de pajiște, jalonată de cărări 
spre construcțiile anexe. Mai frecvente au fost, și se mai găsesc pe 
alocuri astfel de gospodării, în satele din Munții Apuseni.

Curți deschise au avut și o parte din gospodăriile risipite din 
Câmpia Transilvaniei și Câmpia Tisei. Lotul restrâns pe care s-au 
amplasat construcțiile nu a fost îngrădit, din lipsa materialului 
lemnos. Uneori, marginea lotului de curte a fost plantată cu 
salcâmi. Alteori, au fost plantați pomi răzleți, pentru fructe și 
umbră. Construcțiile au fost amplase în așa fel, ca să fie cât mai 
ușor accesibile în circulația interioară și de la drumurile de câmp 
lângă care erau situate.

Gospodăriile cu curți închise sunt tipul frecvent atât în zonele 
înalte, cât și în cele joase. Construcțiile sunt grupate pe un lot 
restrâns, despărțit prin garduri de terenurile agricole din jur, 
reduse adeseori la mici ocoale pentru depozitarea furajelor și la 
grădinile de legume. Ținând seama de amplasarea construcțiilor 
în cadrul curților, distingem: 

a) Gospodării cu curți aglomerate pe loturi neregulate
b) Gospodării cu curți aglomerate pe loturi regulate, geometrice

a)  Gospodării cu curți aglomerate pe loturi neregulate reprezintă 
tipul frecvent în satele răsfirate din zonele înalte, unde 
oamenii și-au rânduit construcțiile în funcție de configurația 
terenului, pe loturi restrânse. Curțile sunt mici, dar în 
continuarea lor se află de obicei grădini cultivate cu pomi, 
porumb, etc. Gardurile împrejmuitoare au fost înalte, din 
nuiele sau leațuri streșinite și acoperite cu spini și tulei din 
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ieslea vitelor, pentru a fi cât mai durabile și greu de trecut.
b)  Gospodării cu curți aglomerate pe loturi regulate, geometrice 

sunt frecvente în zonele joase și deluroase, în satele 
colonizate și sistematizate. Amplasarea construcțiilor 
variază în funcție de întinderea loturilor și de orientarea 
lor. Mai frecvente sunt următoarele moduri de organizare 
a curților: liniară, în unghi, pe trei laturi, pe patru laturi, în 
ocol și cu curți duble.

Gospodăriile cu organizare liniară au construcțiile înșirate în 
lungul curții, începând cu casa, care este amplasată spre uliță și 
încheind cu grajdul sau șura, lângă care sunt depozitate furajele, 
într-o îngrăditură aparte, spre marginea grădinii de legume, între 
cele două construcții principale se află cotețele pentru animale 
mici și alte anexe. În unele părți, construcțiile anexe de bază se 
află sub același acoperiș.

În ținutul Năsăudului, gospodăriile cu plan liniar au fost un 
tip obișnuit, păstrat pe alocuri până în zilele noastre, atât în satele 
din lungul văii Someșului Mare, cât și în cele de pe afluenții săi, 
îndeosebi pe Valea Sălăuții. Gospodăriile cu plan liniar au fost 
frecvente în trecut și în zona Bistriței, dar aici s-au păstrat mai 
puține, deoarece au fost înlocuite de cele cu curți închise, în cadrul 
cărora casele s-au aliniat în lungul ulițelor. Puținele gospodării cu 
plan liniar păstrate în satele mai sărace sau mai izoalte, cum au 
fost Posmuș, Sângeorzu Nou, Orheiul Bistriței etc., aveau uneori 
construcțiile sub același acoperiș, făceau corp comun cu casa, 
alteori construcțiile economice erau sub acoperiș aparte. Planul 
liniar de organizare a început să fie părăsit în secolul al XIX-lea, 
când acoperișurile de paie au fost înlocuite cu cele de țiglă, iar 
pentru construirea pereților s-au folosit cărămizile. Casele s-au 
aliniat în lungul ulițelor iar poarta de acces în curte s-a încadrat 
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în zidul fațadei, ajungându-se astfel la un front continuu de case, 
diferențiate adeseori numai prin nuanțarea zugrăvelilor. Șurile 
s-au aliniat caselor, fiind mult mai ușor accesibile, au restrâns 
curțile și s-au extins grădinile din continuarea lor, cultivate cu 
legume, pomi fructiferi etc.

Gospodării cu plan liniar au fost și în Banat. În satele locuite 
de șvabi a fost tipul inițial, stabilit și impus de autoritățile de 
colonizare austriece. Casele erau construite din argilă amestecată 
cu paie (pământ bătut, nuiele lipite cu argilă, chirpici, bulgări de 
argilă) și aveau acoperiș în patru ape din stuf, paie sau coceni. 
La toate tipurile coșul ieșea deasupra acoperișului, ca în vechea 
arhitectură românească din întreg Banatul și din Mehedinți. 

Casele au avut o vatră liberă în tindă, la nivelul solului, la fel ca 
și casele românilor.176 Ca urmare a tot mai bunei stări economice, 
pereții din argilă amestecată cu paie au început să fie înlocuiți de 
cei din cărămizi arse, iar apoi acoperișurile de stuf și paie au fost 
înlocuite cu cele din țiglă și odată cu aceste materiale a început 
să fie părăsit planul liniar de organizare a gospodăriilor. În secolul 
nostru, diferențierile în organizarea gospodăriilor s-au accentuat, 
nu numai în cadrul satelor din Banatul Înalt și în cele din Câmpia 
Banatului, ci chiar și în gospodăriile aceleiași așezări, în „centru”, 
unde erau organizate pe patru laturi, iar înspre periferie se păstrau 
planuri de organizare mai simple, mai vechi.177

Gospodăriile organizate pe două laturi ale curții sunt un tip 
frecvent în satele din câmpii, din lungul drumurilor și râurilor, ca 
și în cele de pe pantele domoale ale dealurilor. Organizarea lor a 
necesitat loturi mai late, pentru amplasarea construcțiilor, de aceea 
a devenit, alături de cele cu planul în unghi, tipul obișnuit în satele 
cu o structură mai aerată. Planul pe două linii prezenta avantajul 

176. Județele României Socialiste, ed. II, București, 1972, p. 44
177. D. Moraru, Pentru o nouă datare a străvechii ctitorii românești de la Rîmeți, 

județul Alba, în „Flacăra”, 22, II, 1979
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că restrângea suprafața curții, înlesnind circulația interioară și 
supravegherea ei. În cadrul acestui tip distingem gospodării cu 
plan inițial pe două laturi paralele și gospodării cu plan pe două 
laturi în unghi, evoluate din cel liniar.

Gospodăriile pe plan liniar pe două linii se situează între tipurile 
de tradiție mai veche, adoptate nu numai datorită avantajelor ce le 
ofereau, ci și faptului că acolo unde loturile destinate construcțiilor 
erau în pantă, necesitau amenajări minime pentru amplasarea lor. 
Planul liniar și chiar cel în unghi impuneau înălțarea construcțiilor 
din josul pantelor ori nivelarea terenului din susul lor.

Amplasarea pe aceeași linie cu casa a șurii cu grajd, sau numai 
a grajdului, acolo unde s-a păstrat ca anexă aparte, prezenta și 
dezavantaje. Șura, ca și în cazul planului liniar, era mai greu 
accesibilă decât la gospodăriile cu plan în unghi. Dar cel mai 
mare inconvenient a fost acela că în fața grajdului se depozita 
gunoiul, care vicia aerul și îngreuna menținerea curățeniei în curte. 
Gospodăriile cu plan pe două laturi erau frecvente în Câmpia 
Tisei, Câmpia Transilvaniei, în depresiunile intra și pericarpatice, 
în satele de pe terasele râurilor. Ele alternează cu gospodăriile cu 
plan în unghi, al căror număr sporește spre înălțimi, unde funcția 
șurii este mai importantă și astfel plasată pentru a fi mai accesibilă.

Gospodăriile organizate în unghi au fost între tipurile mai 
frecvente nu numai în Transilvania, ci și în exteriorul Carpaților 
și în alte părți, fiind un mod mai vechi și comun de organizare, 
diferențiat în timp în variante regionale. Amplasarea șurii 
perpendicular pe linia casei, în latul curții, prezenta mai multe 
avantaje. Un prim avantaj al acestei dispuneri îl prezenta 
restrângerea curții, înlesnind atât supravegherea ei, cât și circulația 
interioară a oamenilor și animalelor între grajd și poartă. 
Considerentul mai important a fost ușoara accesibilitate a șurii 
dinspre uliță, ceea ce a contat foarte mult în zonele unde cerealele 
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se coceau târziu, înspre toamnă, se depozitau în podul ei și se 
îmblăteau pe aria pregătită în acest scop. În Transilvania, acest tip 
de plan este frecvent în aproape toate zonele și satele locuite de 
români, maghiari, secui, sași etc.

Gospodăriile organizate pe trei laturi ale curții au apărut în timp, 
în îndelungatul proces de lărgire și îmbunătățire a spațiului locativ 
și de adăpostire a animalelor mari și mici, a uneltelor, a mijloacelor 
de transport și a tot mai variatelor categorii de produse. Cerințele au 
sporit odată cu economia de schimb, cu mai buna stare economică 
a satelor din zona de aprovizionare a orașelor și apoi și a celor 
mai îndepărtate de acestea. În organizarea gospodăriilor, ca și în 
dezvoltarea planurilor construcțiilor, s-au resimțit tot mai mult 
influențele orașelor, în primul rând în evoluția caselor. Planurile 
tradiționale ale locuinței, casa cu o cameră și tindă, apoi casa cu 
o cameră, tindă și cămară, larg răspândite în feudalism, nu numai 
în Transilvania, ci în tot cuprinsul Europei, au început să cedeze 
locul celor de influență orășenească, în care funcțiile mixte ale 
tindei s-au restrâns prin dezvoltarea planului cu o a doua cameră 
și prin apariția unei construcții noi în cadrul curților - a bucătăriei 
de vară sau a cuptoriștei, la originea căreia a fost șopronul deschis 
pentru cuptorul de pâine.

Gospodăriile cu plan pe trei linii din unele zone se leagă de 
planurile tradiționale, în timp ce altele se datoresc influențelor 
orășenești. De aceea, în cadrul lor se disting atât diferențe 
structurale, cât și organizatorice. Din punct de vedere structural 
se disting gospodării cu plan pe trei laturi cu construcții 
independente și gospodării cu construcții sub același acoperiș. 
Din punct de vedere organizatoric se disting: gospodării cu șura în 
latul curții, gospodării cu casa în latul curții și gospodării cu casa în 
lungul drumului.

Gospodării cu șura în latul curții s-au format prin completarea 
planului unghiular cu o a treia latură de construcții, în fața casei. 
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În cele mai multe zone, în fața casei a apărut o bucătărie de vară. 
Bucătăriei de vară i s-au alăturat alte anexe, un șopron pentru 
mijloacele de transport, utilaje agricole etc. și cotețul de porci. 
Astfel de gospodării sunt frecvente în Câmpia Aradului, Câmpia 
Banatului, Podgoria Alba Iulia, Podișul Târnavelor, Țara Bârsei 
etc.

Gospodării cu casa în latul curții sunt răspândite, ca și cele 
cu planul în unghi din care au evoluat, în zonele deluroase și 
muntoase, în satele înșirate în lungul drumurilor și văilor. Linia 
de construcții din fața casei, retrasă spre dosul curții, a fost dublată 
de anexe care au restrâns suprafața ei și au facilitat supravegherea 
lor. În multe părți, casele s-au înălțat pe temelii de piatră în care 
s-au amenajat pivnițe pentru păstrarea diferitelor produse.

Gospodării cu casa în lungul drumului și anexele cu acoperiș aparte 
au apărut și evoluat sub influența orașelor, în care tendințele 
de închidere spre stradă a curților a fost o cerință imperioasă, 
datorită circulației tot mai intense, de zi și noapte, în lungul 
lor. Alinierea caselor în lungul străzilor și închiderea curților cu 
fronturi de zidărie în care s-a încadrat poarta au fost facilitate de 
utilizarea cărămizilor și a țiglelor la construirea caselor și anexelor 
gospodăriilor agricole din periferiile orașelor.

În unele zone, îndeosebi în Țara Bârsei, Podișul Târnavelor și 
Zona Sibiu, casele s-au înșirat de-a lungul drumului, formând un 
front continuu, porțile de acces în curte fiind încadrate în zidăria 
fațadelor, iar în dosul lor se află un coridor adăpostit de acoperișul 
prelungit al casei. Șurile amplasate în dosul curții, paralele cu casa, 
formează o a doua linie de construcții masive, care se impun în 
peisajul satelor. Pe o a treia latură dinspre casă și șură sunt anexele 
mai mici, cotețe, șoproane etc. Pe alocuri, în zona Bistriței, 
construcțiile anexe din lungul curții fac corp comun cu șura, din 
latul ei și astfel fac trecerea spre gospodăriile cu construcții sub 
acoperiș comun, frecvente în această zonă.
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Gospodării organizate pe patru laturi ale curții sunt tipul evoluat 
al celor pe trei laturi. Pentru satisfacerea cerințelor sporite de 
adăpostire, curțile unor gospodării au fost completate cu camere 
și anexe pe o a patra latură interioară. Astfel de gospodării au 
aparținut de cele mai multe ori unor țărani înstăriți, care posedau 
mai multe utilaje și chiar mașini agricole, dețineau mai multe 
animale și obțineau mai multe produse agricole, pomicole, viticole 
etc. Gospodăriile pe patru laturi se întâlnesc, alături de cele pe trei 
laturi, îndeosebi în Țara Bârsei, Podișul Târnavelor, Zona Sibiului, 
Zona Bistriței, Câmpia Banatului.

Gospodăriile cu curte închisă și întărită (cu ocol întărit) au fost 
frecvente în satele răsfirate și risipite din bazinul Petroșanilor, 
subzona Branului și nordul Moldovei. Izolarea, cu inconvenientele 
ei din trecut, mai ales atunci când gospodăriile au fost risipite 
pe fânețe cu culturi insulare în marginea unor zone muntoase și 
păduroase, în apropierea unor drumuri sau poteci transcarpatice 
mai intens circulate, i-a determinat pe oameni să-și închidă și să-
și întărească curțile, ele devenind mici fortărețe de lemn, material 
oferit din abundență de pădurile din apropiere.

Gospodării izolate cu curți întărite, pe alocuri cu piatră și 
cărămizi, se găsesc și în alte părți ale Europei. Forme asemănătoare 
cu cele românești se află în Carpații Nordici, în Ucraina 
subcarpatică, în Cehia și Slovacia. În nordul continentului se 
întâlnesc de-a lungul țărmului Mării Nordului și Mării Baltice, 
începând din nord-estul Franței, spre nordul Germaniei, 
Danemarca etc.178Gospodării izolate cu curți întărite se află și în 
sudul Germaniei, nordul Italiei, Elveția, etc.

Tipurile carpatice românești mai reprezentative de gospodării 
cu curte închisă au fost mai frecvente și s-au păstrat mai bine 
în Depresiunea Petroșanilor și pe culoarul Branului, străbătut de 

178. V. Drăguț, Dicționar enciclopedic de artă medievală..., p. 259-260
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cel mai important drum comercial dintre Transilvania și Țara 
Românească, în feudalism. Forma curților varia de la cele cu patru 
laturi până la cele cu 8 laturi mari, care închideau un important 
spațiu interior, oferind mai mult confort în locuință și mai largi 
posibilități de adăpostire a produselor în cămări, a animalelor prin 
grajduri, a uneltelor prin șoproane și a furajelor prin poduri. Între 
locuință și anexele economice de pe marginile curții, erau pereți 
din bârne, dublați spre interior de stâlpi, care susțineau o grindă 
orizontală pe care se sprijinea un acoperiș înclinat spre interior, 
sub care se adăposteau unelte, mijloacele de transport etc.

Gospodării cu curți duble au apărut în condiții asemănătoare cu 
cele cu curți închise și întărite, dar în așezări de tip adunat, ca mod 
local de apărare a bunurilor, în primul rând a animalelor, contra 
răufăcătorilor și sălbăticiunilor. În acest scop, în organizarea 
gospodăriilor a fost adoptat un plan care să asigure o cât mai bună 
supraveghere a curții și adăposturilor pentru animale.

În majoritatea zonelor, locul obișnuit al adăposturilor pentru 
animale a fost în urma casei, în lungul sau latul curții. Uneori, 
un gard interior împărțea curtea în două, obținându-se curtea 
casei și curtea șurii în care se lăsau libere animalele, vara când se 
întorceau din pășune și iarna după ce se hrăneau și adăpau. În acest 
amplasament, supravegherea și apărarea în caz de pericol au fost 
mai dificile. De aceea, în unele zone, unde pădurile seculare întinse 
coborau pe pante până la marginea satelor cu gospodării înșirate 
în lungul drumurilor ori al văilor sau de la contactul câmpurilor 
depresionare cu cadrul muntos, s-au inversat amplasamentele 
construcțiilor, adăposturile pentru animale plasându-se înspre 
uliță, în fața casei, iar aceasta spre interiorul curții, despărțită cu un 
gard și o poartă de ocolul vitelor. Amplasarea adăposturilor pentru 
animale înaintea casei, cu ferestre mici și cu burduf mai demult, 
pe lângă avantaje prezenta și inconveniente, îngreunând circulația 
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dinspre casă spre uliță, precum și întreținerea curățeniei curții. Se 
pare că tocmai acest inconvenient a determinat administrația să 
intervină pentru amplasarea adăposturilor pentru animale mai 
spre interiorul curților.179

Gospodăriile cu curți duble au fost frecvente în Transilvania și 
sunt caracteristice pentru Țara Hațegului și Țara Lăpușului. În 
ambele zone ele s-au păstrat, alături de alte vestigii tradiționale 
ale arhitecturii populare românești. Gospodării cu porți duble au 
fost semnalate sporadic și în alte zone din Transilvania, dintre 
care menționăm Câmpia Transilvaniei, Țara Oltului etc. Gunda 
Bela le semnalează în Ungaria, Olanda etc.180

Diferențierile de organizare a gospodăriilor, ca și în cazul 
așezărilor, sunt rezultatul căutărilor în vederea găsirii celor 
mai potrivite planuri care să ofere condiții cât mai bune 
desfășurării activității gospodărești și casnice, o cât mai mare 
securitate oamenilor și bunurilor, o cât mai ușoară accesibilitate 
la construcțiile economice, în primul rând la șuri și grajduri. 
În adoptarea diferitelor tipuri de planuri, pe lângă cerințele 
economico-organizatorice, oamenii au trebuit să țină seama de 
condițiile extrem de variate pe care le oferea cadrul geografic al 
Transilvaniei. La originea planurilor actuale se situează nu numai 
tipuri comune, specifice, ci și tipuri mai vechi, mai modeste de 
case și construcții anexe, atât în satele românești, cât și în cele 
maghiare, secuiești, săsești etc.

Buna organizare și întreținere a curților a fost pentru țăranii 
de pretutindeni o preocupare importantă. Sătenii spun că în curte 
se vede vrednicia bărbaților, iar în casă hărnicia femeilor. De aceea 
s-au rânduit cu grijă atât interioarele caselor, cât și exterioarele 

179. R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 
București, 1975, p. 188-189

180. Șt. Manciulea, Sate și sălașuri din Câmpia Tisei, în BSG, tom 50, 1931, p.150-
152
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construcțiilor din jurul curților; o atenție deosebită se dădea 
confecționării gardurilor și porților, ornamentate cu măiestrie în 
multe zone.

Gardurile care împrejmuiau curțile întregeau ansamblurile 
arhitecturale specifice diferitelor zone. La confecționarea lor 
s-au avut în vedere nu numai importanța practică, ci și dorința 
ca aspectul exterior al gospodăriei să fie cât mai îngrijit. Apariția 
timpurie a gardurilor în jurul gospodăriilor, ca și aceea a porților de 
acces în curțile acestora, se leagă de preocupări străvechi, generale, 
de apărare spre exterior și restrângere a circulației interioare. 

În ținuturile păduroase, cu ocupații mixte, gardurile au 
tradiții îndelungate, deoarece îngrădeau curțile, uneori chiar 
și satele, protejau terenurile în exploatare mai intensă din jurul 
gospodăriilor și pe alocuri chiar pe cele din cuprinsul hotarelor, 
despărțind sectoarele cultivate, țarinile, de sectoarele necultivate 
pentru pășunat și fertilizarea terenurilor, cum erau în satele din 
Munții Poiana Ruscă „gardurile țarinii” și „Porțile Țarinii”, la 
ieșirea ulițelor spre acestea.

Importanța gardurilor nu a fost aceeași peste tot, după cum 
de altfel reiese și din tipologia gospodăriilor. O importanță mai 
mare au avut în zonele străbătute de drumuri intens circulate și 
în cele în care pădurile au deținut suprafețe mai întinse, mai mică 
în zonele în care gospodăriile erau mai puțin expuse, în care nu 
dispuneau de lemn ori piatră pentru confecționarea lor.

Porțile au evoluat din forme simple, păstrate adeseori pentru 
accesul în grădinile interioare sau din afara gospodăriilor. Cele 
mai vechi s-au făcut din aceleași materiale și în aceleași tehnici 
ca și gardurile: din nuiele împletite orizontal, din nuiele prinse 
între leațuri verticale sau orizontale, din scânduri, etc. În timp, 
alături de poarta mare formată din doi stâlpi și o ușă, prin care se 
intra cu carul sau căruța, a apărut o portiță care a ușurat circulația 
oamenilor și a animalelor. Porțile fiind primele anexe care 
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rețineau atenția trecătorilor, au ridicat și alte probleme pe lângă 
cele funcționale, de aceea preocupările pentru înfrumusețarea 
lor au fost tot mai susținute, îndeosebi în zonele păduroase, 
unde se găseau esențe lemnoase care le ofereau meșterilor țărani 
posibilități de evidențiere a iscusinței lor artistice181.

Se pare că pe stâlpii porților, ornamentelor le-a premers 
ilustrarea elementelor cu funcții simbolice în legătură cu viața 
spirituală, reminiscențe cultice de pe primele trepte ale evoluției 
sociale, generate de teama de a nu intra în curte, în casă, relele 
multe personificate în numeroase făpturi supranaturale. În 
decorul porților românești din Transilvania predominau motivele 
geometrice de tradiție veche, asemănătoare celor din Gorj, Vâlcea 
etc., alături de elemente simbolice, rozete, vârtejuri, șerpi, Soarele, 
Luna etc. Pe porțile maghiare și secuiești predominau motivele 
vegetale, dispuse în vrejuri aerate, cu frunze și flori, mai ales lalele. 
În prim-planuri se mențineau adesea rozete, vârtejuri, iar dintre 
motivele simbolice tradiționale, balaurii. Ca realizări artistice se 
impuneau porțile vechi maramureșene sau din Munții Apuseni, 
Mărginimea Sibiului, Țara Oltului etc., cele maghiare din zona 
Calatei, cele secuiești din sud-estul Transilvaniei, din cursul 
inferior al Arieșului etc.

În nordul Transilvaniei, în Țara Oașului, au fost frecvente 
porțile cu „boc” formate dintr-un stâlp solid, bine fixat în pământ, 
care susținea o pârghie cu brațe inegale, unul mai scurt și mai gros, 
bocul, unul mai lung cioplit în patru fețe care constituia cadrul 
superior al porții. În capătul stâlpului era cioplit un ax, numit 
purece iar bocul era prevăzut pe fața inferioară cu o dăltuitură 
rotundă, numită piua. Piua se introducea în ax și, rotindu-se în 
jurul lui, ușura închiderea și deschiderea porții, al cărei cadru de 
leațuri era susținut de brațul lung. Fața dinspre stradă a brațului 
181. R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 

București, 1975, p. 190-192
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lung era sculptată cu motive geometrice. Astfel de porți sunt 
semnalate în nordul Ungariei, sudul Germaniei. Ele se asemănau 
cu rampele vechi, cu brațe simple orizontale care barau trecerile 
prin locurile unde se percepeau taxe, la vadurile peste poduri, la 
intrările în ocoluri pentru animale etc.

4.4 Tipuri de construcții în satele din 
Transilvania

4.4.1.Casele 

Casa are trecut multimilenar pe teritoriul României. Tipurile 
inițiale de case, monocelulare, confecționate din materiale locale 
în tehnici diferite au apărut pe primele trepte ale evoluției sociale. 
Ele s-au dezvoltat în timp, sub impulsul cerințelor generale de 
a asigura o tot mai bună adăpostire și un spațiu mai confortabil 
pentru activitățile casnice. La baza tipurilor etnografice de case, 
specifice diferitelor zone, se află vestigiile celor din vetrele de 
așezări prefeudale și feudale timpurii, asupra cărora arheologii 
ne datorează încă o privire de ansamblu. Evoluția caselor se 
încadrează în procesul complex, îndelungat, de dezvoltare a 
tipurilor tradiționale și de îmbunătățire a acestora prin legăturile 
cu alte zone și cu orașele și prin contactul cu alte popoare.

Casele monocelulare au fost completate cu încăperi destinate 
păstrării rezervelor de hrană și a uneltelor principale, îndeosebi 
a celor de fier, multă vreme scumpe și greu de procurat. Pe 
lângă asigurarea spațiului de adăpostire a diferitelor bunuri, 
dezvoltarea planului locuinței a fost impusă și de cerințele de 
îmbunătățire a condițiilor de viață și muncă în interior, care 
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multă vreme a fost îmbâcsit de fumul vetrelor deschise pentru 
foc. În acest scop au fost adoptate soluții diferite, pe plan larg, 
european, în funcție de cantitatea și calitatea combustibililor de 
care au dispus oamenii, precum și de clima și vegetația diferitelor 
regiuni din cuprinsul continentului. Locuințele s-au diferențiat 
de timpuriu, sub influența unui complex de factori, între care pe 
un prim plan s-au situat, din timpuri preistorice, factorii naturali. 
În regiunile înalte, unde oamenii au avut la îndemână pietre și 
lemne, și-au construit locuințele pe sol, în locuri mai ferite, 
mai adăpostite. În câmpii, unde lemnele pentru cosntrucții și 
încălzitul locuințelor s-au procurat mai greu, oamenii au fost siliți 
să-și adâncească locuințele în pământ, construindu-și bordeie și 
locuințe semiîngropate, care necesitau mai puțin material lemnos, 
erau mai puțin expuse nu numai intemperiilor, ci și pustiirilor de 
către populațiile migratoare, de cotropitori și războaie. Astfel de 
locuințe sunt atestate în multe părți de descoperirile arheologice, 
de relatările istorico-etnografice medievale în vestul Transilvaniei, 
unde au dispărut mai demult.

Întregirea casei monocelulare cu o a doua încăpere a contribuit 
substanțial la îmbunătățirea condițiilor de adăpostire a oamenilor 
și bunurilor. Planul de casă cu două încăperi este de tradiție veche 
și a avut o largă răspândire în cuprinsul Europei.182 Cea de-a doua 
încăpere a casei (în limba română tinda, termen de origine latină, 
în limba maghiară pitvar, termen de origine slavă) a avut în unele 
regiuni funcțiuni mixte.183 În unele regiuni casa monocelulară a 
fost suplimentată cu o încăpere cu funcții limitate la adăpostirea 
rezervelor de hrană și a altor bunuri mai de preț, denumită în 
limba română „cămară”, „Kamara” în limba maghiară, „kammer” 

182. V. Drăguț, Dicționar enciclopedic de artă medievală...., p. 237, 293
183. S. Opreanu, Ținutul secuilor. Contribuțiuni de geografie umană și etnografie, în 

LIGC, III, 1926-1927, Cluj, 1929, p. 123-124
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în germană, termeni de origine neogreacă, latino-romanici după 
unii cercetători.184

În Transilvania, ca de altfel în tot cuprinsul spațiului carpato-
danubiano-pontic, tipul mai vechi și mai frecvent de plan a fost 
cel al casei cu tindă. Al doilea tip frecvent în unele zone este acel 
al casei cu cămară. Primul era frecvent atât în zonele joase, cât și 
în cele deluroase, în timp ce al doilea tip era frecvent în zonele în 
care deficitul gospodăriilor în produse agro-alimentare era mai 
mare, se procurau mai greu, de aceea se impunea o mai mare grijă 
pentru păstrarea lor.

Casa cu tindă este tipul inițial, mai vechi și mai frecvent al 
planului cu două încăperi. Locuinței inițiale monocelulare, care 
a păstrat numele de „casă”, i s-a alăturat o a doua încăpere, de 
trecere, care o proteja la pătrunderea frigului, îi oferea în plus 
un spațiu de depozitare, nu atât de ferit ca cel din cămară, dar 
corespunzător pentru păstrarea principalelor produse, în primul 
rând a cerealelor, apoi a uneltelor mai de preț.

La originea tindei, nu numai în spațiul carpato-danubiano-
pontic, ci și în alte regiuni, se situează un șopron obținut prin 
prelungirea acoperișului locuinței monocelulare, menit să 
protejeze intrarea și să asigure un spațiu deschis pentru adăpostirea 
uneltelor principale și chiar a animalelor de muncă, înainte de 
apariția grajdurilor. În stadiul actual al descoperirilor arheologice 
din spațiul carpato-danubiano-pontic nu se poate preciza când a 
fost întregită locuința monocelulară cu un șopron deschis, prin 
închiderea căruia s-a obținut tinda. Termenul, de origine latină 
(tenda, tandere), ne îndreptățește să presupunem că a fost o anexă 
a casei încă în perioada de formare a poporului român. Chiar dacă 
nu a fost o anexă comună, termenul o situează ca o moștenire din 
perioada de transplantare a arhitecturii romane pe meleagurile 

184. V. Butură, Etnografia poporului român, p. 172-174
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Daciei. Vechimea tindei ca anexă a locuinței pare a fi confirmată 
și de larga răspândire în cuprinsul Europei Centrale și Răsăritene, 
la bulgari, la sârbi, la albanezi, la maghiari, la slovaci, la polonezi, 
la ucraineni, la bieloruși etc.185

Casa cu tindă, ca și cea cu cămară, a evoluat în timp sub 
influența acelorași cerințe generale, de îmbunătățire a condițiilor 
de trai, de desfășurare a activităților casnice și de păstrare a 
variatelor bunuri. Dezvoltarea casei cu tindă, predominantă în 
zonele deluroase și cîmpii, unde grija pentru păstrarea rezervelor 
de hrană nu a fost atât de mare ca în zonele muntoase, a fost 
influențată de diferiți factori, dintre care nu poate fi trecută cu 
vederea așezarea geografică a diferitelor zone, bogăția sau sărăcia 
în resurse naturale, nivelul valorificării lor economice, vechimea 
și intensitatea legăturilor cu orașele, discriminările și oprimările 
naționale și sociale din trecut.

Varianta mai veche a acestui tip este casa cu tindă rece, fără 
vatră de foc, care a supraviețuit izolat, până în zilele noastre, în 
satele din zonele mai sărace, mai izolate. Tinda proteja casa de 
pătrunderea frigului și asigura spațiul de depozitare a diferitelor 
obiecte casnice, unelte, unele rezerve de hrană etc. În partea din 
dos era amenajat un cotlon pe unde era scos fumul din casă, ca să 
nu scape scântei în pod și să se aprindă acoperișul din paie, trestie 
și alte resturi vegetale. În partea din față era ușa de acces în podul 
casei. 

În cea de-a doua etapă de dezvoltare a casei cu tindă, în 
cuprinsul acesteia a fost scos cuptorul de pâine din casă.

Casa cu cuptor în tindă, din secolele trecute, s-a păstrat până 
în zilele noastre în unele sate românești, maghiare, săsești, etc. din 
Transilvania. În cele mai multe zone construcția a fost întregită cu 
o cămară, la casele mai vechi, alături de tinda rece. În Maramureș 

185  Batky Z., Gyorffy I., Viski K., A magyarsag nepraiza, I, ed.2, 1941, p.110-112
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cămara era alături de tinda rece, la casele mai vechi din secolul al 
VIII-lea. În cele mai multe zone era alături de tinda cu cuptor 
și vatra de gătit din față. În alte zone, cămara s-a separat de 
casă, alături de ea apărând o construcție mică, în care se păstrau 
rezervele de hrană, produsele textile etc. În altele, cuptorul de pâine 
a fost scos din tindă și astfel a apărut alături de casă cuptoriștea 
sau bucătăria de vară. Din aceste variante s-au dezvoltat cele mai 
multe tipuri zonale de case, cu planuri mai evoluate în zonele mai 
bogate, mai aproape de orașe, mai simple în cele mai izolate, mai 
sărace. În zonele joase, unde combustibilul pentru încălzit și gătit 
s-a procurat mai greu, corpul cuptorului de pâine a fost lăsat în 
casă, transformat într-un corp de încălzit, în așa-numitele sobe 
oarbe, iar în tindă s-au mutat doar gura și o vatră de gătit.

Casa cu cămară a fost un tip de casă frecvent în satele din Munții 
Apuseni și Munții Poiana Ruscă și în satele locuite de secui din 
sud-estul Transilvaniei. Prezența casei cu cămară în aceste zone 
înalte nu este întâmplătoare, ele fiind dintre cele mai sărace în 
produse alimentare, în primul rând cereale, care se procurau din 
zonele agricole, în schimb de produse sau munci. De aceea locuința 
a fost întregită cu o încăpere aparte pentru păstrarea rezervelor de 
hrană, obținută cu mai multă trudă decât în zonele joase.

Plan mai simplu aveau casele din Munții Poiana Ruscă, 
construite din bârne rotunde, cu acoperiș înalt de paie. Cămara 
era mai micuță, cu peretele din față retras, ca să rămână o prispă 
liberă pe colț, unde erau ușile de acces în cele două încăperi. În 
Munții Apuseni, la unele case prispa a fost închisă în partea 
inferioară cu scânduri, iar partea superioară înfrumusețată cu 
arcade, între grinzile de susținere, în altele a fost încadrată în 
planul dreptunghiular al construcției și împărțită printr-un perete 
median, într-o mică tindă și o cămară. Prispa casei secuiești a fost 
închisă cu scânduri și astfel s-a obținut așa-numitul eresz, care 
oferea spațiu de păstrare a diferitelor obiecte casnice și unelte.
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Casa a constituit adăpostul milenar al populațiilor sedentare, 
iar vatra de foc, pe care o păzeau femeile, simbolul permanenței. În 
jurul ei se strângeau oamenii seara și povesteau. Vatra a fost locul 
obișnuit de transmitere a tradițiilor culturale de la o generație 
la alta, lângă ea fiind locul preferat de bătrâni și copii. Adeseori 
aceștia se culcau împreună în cotloanele ei călduroase. Vatra a 
încălzit casa, pe ea s-a gătit, lângă ea s-a tors, s-au depănat fire 
textile sau amintiri, s-au brodat iile, s-a cântat, s-a povestit, s-au 
spus basme.

În organizarea tradițională a caselor transilvănene, pe lângă 
trăsături specifice se distingeau și trăsături comune. Trăsăturile 
comune se legau de organizarea funcțională a casei și a instalațiilor 
principale, îndeosebi a sistemului de încălzit și gătit, care se 
încadrau în ariile unor tipuri apărute și răspândite în condițiile 
fizico-geografice, climatice, biologice etc., specifice diferitelor 
regiuni culturale europene, care interferează în spațiul carpato-
danubiano-pontic. Organizarea interioarelor românești din 
Transilvania se leagă organic de zonele din exteriorul Carpaților, 
datorită permanenței legăturilor dintre oamenii care au trăit de 
o parte și de alta a munților. În zonele mărginașe sunt evidente 
legăturile și schimburile de bunuri culturale cu popoarele 
învecinate.

În organizarea interioarelor, diferențierile s-au accentuat 
odată cu dezvoltarea planurilor, cu intensificarea preocupărilor 
pentru îmbunătățirea condițiilor de adăpostire, de desfășurare 
a activităților pentru satisfacerea principalelor cerințe vitale. 
Cerințele practice au fost dublate de cele pentru înfrumusețarea 
interioarelor, îmbogățite și diferențiate prin creații artistice locale 
și zonale, prin legăturile cu alte zone și orașe. În organizarea 
interioarelor, diferențieri mai pronunțate prezentau piesele care, 
pe lângă funcțiile practice, au avut și un pronunțat caracter 
decorativ, cum au fost: mobilierul, textilele de casă, ceramica etc. 
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În ornamentica și cromatica acestora se evidențiau în primul rând 
diferențierile dintre interioarele românești, maghiare, săsești etc.

În organizarea tipurilor mai vechi de case, casa cu tindă și 
casa cu cămară, evoluate din casa monocelulară, s-a ținut seamă, 
ca peste tot, de feluritele treburi casnice și de marea circulație 
interioară, care au impus împărțirea funcțională a locuinței pe 
colțuri. Cele patru colțuri ale casei s-au repartizat astfel: colțul cu 
vatră pentru foc, colțul cu pat, colțul cu masă, colțul de după ușă cu 
lavițe sau podișor pentru vase.

Colțul cu vatra de foc, fiind cel mai important, a suferit în 
timp cele mai multe transformări. Vatra liberă a fost înălțată 
și întregită cu anexe care să dirijeze fumul în pod sau în tindă, 
care să încălzească mai bine locuința, să protejeze construcția 
contra incendiilor etc. Locul ei inițial a fost, desigur, mai înspre 
mijlocul locuinței, așa cum sunt vetrele unor adăposturi pastorale, 
îndeosebi în cele nepodite, dar a fost mutată spre colțul dinspre 
peretele despărțitor al tindei sau al cămării și peretele din 
dosul casei. La originea variatelor construcții stau elemente de 
tradiție autohtonă, de tradiție mediteraneeană, de tradiție central 
europeană și răsăriteană.

În dezvoltarea sistemului de încălzit și gătit o primă etapă 
e marcată de construirea deasupra vetrei libere a unui horn 
piramidal de piatră, vălătuci, împletituri din nuiele lipite cu argilă 
etc. pentru captarea și evacuarea fumului din locuință. Într-o a 
doua etapă, hornul a fost întregit în partea superioară cu un corp 
încălzit, o camniță dreptunghiulară, din lespezi de piatră, zidărie 
simplă, din chirpici etc. În timp, lespezile au fost înlocuite în 
construcția camnițelor cu cahle, pe vatra cărora se gătea în vase de 
lut făcute de olari și de fontă sau cupru făcute de fierari.

Colțul cu pat era alăturat celui cu vatră, fiind mai călduros, 
deoarece geamurile încadrau colțul cu masă. În casele mai vechi, 
între vatră și pat se afla o laviță lată, simplă, uneori înclinată, pe 
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care dormeau bătrânii iarna, fiind mai aproape de foc. Ca piesă 
de mobilier, patul este dintre cele mai vechi, deoarece amenajarea 
unui culcuș cât mai odihnitor a constituit o cerință primordială, 
prioritară. În interioarele românești, colțul și patul au fost 
înfrumusețate cu textile frumos ornamentate. Deasupra patului 
sau pe tot colțul lui se aflau o rudă ori două, pe care erau înșirate 
cele mai frumoase textile din casă. În interioarele românești din 
Maramureș, ținutul Năsăudului etc. era încărcată cu țesături din 
cânepă ori bumbac care alternau cu cele din lână, cergi păroase, 
învârstate cu negru ori auriu, scoarțe, țesături pentru traiste și 
desagi, care prin ornamentică și armonia cromatică se situau între 
cele mai frumoase din țară. În Țara Oltului, Mărginimea Sibiului 
etc., tot peretele era acoperit atât în dreptul patului, cât și în față 
spre colțul cu masă și de aici spre colțul de după ușă. Ornamentica 
interioarelor vechi era întregită de mobilierul pictat și pictura pe 
sticlă, armonizată cu celelalte piese decorative.

Colțul cu pat era ornamentat cu textile de casă și în interioarele 
caselor maghiare din Transilvania. În casele vechi secuiești, pe 
peretele din lungul patului era o scoarță, cu motive geometrice, 
în maro, roșu și albastru. Peste cuvertura de pânză erau perne 
mari, cu capetele exterioare învârstate cu roșu, albastru etc. În alte 
părți, în zona Calatei, Sălaj etc., predominau textilele din cânepă 
și bumbac, cuverturi, păretare, ștergare etc., învârstate ori brodate 
în roșu, vânăt, negru etc. Pe paturi înălțate erau mai multe perne 
cu capetele învârstate ori brodate. 

Colțul cu pat din interiorul caselor săsești din Transilvania se 
impunea prin alesăturile și broderiile în roșu, albastru, negru etc., 
ale textilelor de pat, cuverturi, căpătâie de pernă, păretare, ștergare 
etc. Ornamentica interiorului era înveselită de mobilierul pictat 
în culori vii, vegetale. De altfel, mobilierul pictat, de influență 
orășenească, a fost frecvent și în casele românești și maghiare în 
zonele de conviețuire mixtă.
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Colțul cu masa era cel mai luminos și mai artistic organizat. 
Era luminat atât de ferestrele dinspre stradă, cât și dinspre curte. 
Masa era încadrată, în toate casele vechi, de două lavițe simple, 
solide și late, deoarece pe ele dormea o parte din membrii familiei. 
Una era în față, între căpătâiul patului și colțul casei, unde se 
suprapuneau cu cea din lungul peretului dinspre curte. Lavițele 
simple confecționate de dulgheri au fost înlocuite de lădoaie 
confecționate de tâmplari, ornamentate cu cioplituri, înlocuite 
pe alocuri de variante mai evoluate, cu motive pictate. În susul 
pereților, lavițele erau dublate de blidare (cuiere) din scânduri late, 
ornamentate cu cioplituri ori pictate, cu suport pentru blidele ori 
farfuriile frumoase, înșirate în lungul lor și cuie de lemn în care se 
puneau cănile (canceele), cu ornamentică bogată, variată. 

Ornamentica interioarelor românești era întregită de pictura 
țărănească pe lemn și mai ales pe sticlă, confecționată de meșteri 
țărani din sate specializate, cum a fost Nicula în județul Cluj, Laz 
și Lancrăm în județul Alba, Săliștea Sibiului și Arpașul de Sus și 
Cârțișoara în județul Sibiu, Șcheii Brașovului etc. Nelipsite erau 
fețele de masă, cu alesături ori broderii variate. Alte textile ce 
decorau colțul de masă erau lăicerele, păretarele, ștergarele etc., în 
casele din Transilvania.

Colțul de după ușă cu laviță sau podișor pentru vase inițial aici a 
fost o laviță simplă, scurtă, destinată vaselor în uz curent, întregită 
cu o poliță pentru păstrarea veselei și apoi de un stelaj cu mai 
multe polițe. Acesta s-a închis în partea inferioară, oferind spațiu 
mai ferit de păstrare a vaselor și a diferitelor produse alimentare.

Casele cu o singură cameră locuită au fost organizate pe colțuri 
în tot cuprinsul țării. Dezvoltarea planurilor a schimbat, ca peste 
tot, și organizarea interioarelor. Într-o primă etapă, tinda a fost 
transformată în cameră de locuit, ori cămara a devenit locuință 
și spațiul de depozitare s-a organizat într-o construcție separată.
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4.4.2. Construcții economice din 
componența gospodăriilor

Construcțiile economice din componența gospodăriilor 
au apărut în timp, pe măsură ce s-a dezvoltat economia rurală 
transilvăneană în care cultivarea plantelor a fost strâns asociată cu 
creșterea animalelor, atât în zonele joase, cât și în cele înalte unde 
limita culturilor a fost împinsă până pe la 1200 de m altitudine și 
chiar mai sus, cât au permis condițiile microclimatice. Grija pentru 
animale s-a situat între principalele preocupări gospodărești 
deoarece, pe lângă variatele și importantele produse furnizate, au 
fost auxiliare indispensabile în muncile agricole și transporturi. 
Tipurile primare de adăposturi au fost, desigur, așa cum sunt pe 
alocuri, mai ales în zonele înalte, țarcurile. Termenul este de origine 
dacică, la fel ca și acela de gard, din care sunt făcute țarcurile și 
acela de strungă, pentru deschiderea prin care se intră.186

În timp, în regiunile în care oamenii au dispus de mai mult lemn 
pentru construcții, țarcurile rotunde din îngrădituri de nuiele sau 
cele poligonale din prăjini orizontale au fost înlocuite de construcții 
mai solide și călduroase, din bârne orizontale, ca și casele, a căror 
anexă principală a devenit grajdul pentru adăpostirea animalelor. 
Adăposturile din îngrădituri de nuiele, pe pari fixați în pământ, 
s-au menținut pe lângă case pentru adăpostirea animalelor mici, 
ca staul pentru oi, cotețe pentru porci și păsări etc.

Adăposturile pentru animale au fost întregite în timp cu un 
adăpost destinat păstrării uneltelor și produselor agricole și astfel 
a apărut șura. Termenul, existent atât în limba română, cât și în 
limba maghiară, este de origine germană și a fost împrumutat de 
la sași, probabil odată cu un adăpost agricol mai evoluat decât cele 

186. L. Apolzan, Sate-crânguri din Munții Apuseni, în SR, București, 1943, nr. 1-6, 
p. 149-159
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folosite până la venirea lor și care se situează la originile șurilor 
transilvănene actuale.

În cadrul șurilor transilvănene distingem două tipuri: șura 
fără grajd și șura cu grajd. Ariile de răspândire ale ambelor tipuri 
depășesc limitele Transilvaniei, în cuprinsul cărora prezintă mai 
multe variante zonale. Șura fără grajd este un tip primar, cu funcții 
agricole limitate, diferențiată pe plan central european în două 
variante mai importante: șura dreptunghiulară și șura poligonală. 
Șura cu grajd este un tip mai evoluat, la care s-a ajuns în urma 
asocierii celor două tipuri funcționale de adăposturi, pentru a le 
spori capacitatea de depozitare, a se ușura circulația intensă dintre 
ele, pentru prelucrarea produselor agricole, îngrijirea animalelor 
etc.

Șurile poligonale cu 6-14 laturi și chiar mai multe, cu pereți din 
bârne și acoperiș din paie au fost răspândite în trecut în Slovacia, 
Moravia, Boemia, Silezia etc. Ele ofereau mai mult spațiu pentru 
depozitarea și îmblătitul cerealelor, dar nu ofereau posibilitatea 
folosirii lor în continuare, pentru hrănirea animalelor. Șurile 
poligonale au fost mai frecvente în Munții Apuseni, atât ca anexe 
gospodărești, cât și ca adăposturi temporare în cuprinsul hotarului, 
dar, spre deosebire de cele din alte părți ale Europei Centrale, aici 
aveau în dos un grajd dreptunghiular.

Șurile dreptunghiulare fără grajd au fost răspândite într-o arie 
care cuprindea zonele din centrul Transilvaniei, câmpia și podișul 
Târnavelor, de unde se continua, peste Sălaj și Zona Calatei, 
spre nord-vest spre Câmpia Sătmarului. Șurile s-au păstrat în 
stadii diferite de dezvoltare, dintre care se impun trei variante: 
una specifică Câmpiei Transilvaniei, numită șura cu gârbe, cu un 
cadru de grinzi, închis lateral cu îngrădituri din nuiele și acoperiș 
din trestie, a doua specifică Podișului Târnavelor și zonelor 
învecinate, construită din cărămizi, cu acoperiș din țigle, în două 



144 CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I

ape, amplasată în dosul curții, paralel cu casa, o a treia specifică 
Câmpiei Sătmarului, o construcție mai impunătoare, cu un cadru 
de grinzi masive, închisă cu chirpici lateral și scânduri în față și în 
dos, cu acoperiș în două ape, din stuf, orientată cu fața spre stradă.

În Câmpia Transilvaniei grajdul era aproape de șură. În 
Câmpia Sătmarului grajdul era în continuarea casei, sub același 
acoperiș, la fel ca și în zonele de sud ale Transilvaniei, pe o linie de 
anexe gospodărești dintre locuință și șură, formată din adăposturi 
pentru animale, unelte, mijloace de transport etc. La gospodăriile 
mai noi grajdul a fost încadrat în planul șurilor.

Șurile dreptunghiulare cu grajd au fost tipul cel mai răspândit 
în tot cuprinsul țării. S-au păstrat în diferite stadii de dezvoltare: 
cu un grajd, cu două, cu alte anexe. Adăposturile pentru animalele 
mici sunt în construcții aparte, în cele mai multe părți. 

4.4.3 Construcții obștești. Bisericile

Construcțiile obștești au satisfăcut cerințele vieții sociale 
și spirituale. Cele destinate satisfacerii vieții sociale au apărut 
în timp, pe măsură ce s-a dezvoltat economia rurală. Au fost 
construite de colectivitățile sătești, în stilul zonal tradițional sau 
asemănătoare celor din orașe. 

O tipologie extrem de variată prezintă cele destinate cultului: 
bisericile. Vom semnala pe cele care se impun în peisajul 
transilvănean ca realizări arhitecturale mai reprezentative. În 
amplasarea celor mai vechi se reflectă marea și îndelungata 
nesiguranță în care au trăit oamenii, secole în șir, pe meleagurile 
transilvane. Construcțiile mai vechi au fost amplasate de obicei 
pe un promontoriu, fiindcă au fost punct de supraveghere a 
împrejurimilor și de alarmare în caz de pericol, deoarece clopotele 
se trăgeau nu numai pentru a anunța unele momente din 
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practicile cultice, ci și pentru evenimente sociale și calamitățile 
care amenințau colectivitatea sătească, incendiile, răzmerițele, 
cotropirile dușmanilor, războaiele etc. De aceea, bisericile săsești 
au fost întărite și transformate în cetăți țărănești.

În limba română, termenii de bază privind doctrina creștină 
sunt de origine latină: cruce, Dumnezeu, creștin, înger, etc., dar 
cel mai semnificativ este termenul de biserică. Numai în limba 
română (și în retoromană) s-a păstrat acest cuvânt din latină, de la 
basilica, în celelalte limbi romanice el derivă din grecescul ecclesia 
(în franceză église, în italiană chiesa). „Explicația acestui fenomen 
constă în împrejurarea că în secolul al IV-lea e.n., când are loc 
înlocuirea termenului de basilica cu cel de ecclesia, daco-romanii 
nu mai aparțineau Imperiului. Dacă strămoșii daco-romani ar fi 
trăit în sudul Dunării, în cadrul Imperiului, și în limba română 
ar fi pătruns această inovație, iar noțiunea de biserică ar fi fost 
exprimată și la noi printr-un cuvânt derivat din grecescul ecclesia, 
cum s-a întâmplat de pildă la albanezii din Balcani, care au 
termenul de qeshe.”187 De origine latină sunt termenii anexelor 
care întregesc corpul principal al construcției, altarul ( latinescul 
altarium) pentru practicile cultice, tinda (latinescul tenda), 
destinată femeilor, care numai în anumite momente aveau voie să 
treacă din pronaos în naos și niciodată în altar.

Bisericile au fost construite la începuturile creștinismului, pe 
meleagurile Transilvaniei, din materiale locale ca și casele: din 
lemn și piatră, acoperite cu paie sau stuf. Se deosebeau de case 
numai prin dimensiuni și compartimentarea interioară, impusă 
de cerințele cultului. Ca mijloc de semnalizare s-a folosit toaca 
de lemn, o scândură din esență tare, suspendată pe peretele din 
fața bisericii, care se bătea cu două ciocănele. În timp, odată 
cu dezvoltarea metalurgiei cuprului, toaca a fost înlocuită de 

187.  V. Butură, Etnografia poporului român, p. 424-425
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clopot, ale cărui sunete se auzeau mai departe. Totuși toaca a fost 
menținută ca mijloc de semnalizare pentru anumite momente 
din practicile cultice. În vederea amplasării clopotului, alături de 
biserica de tip casă a apărut o construcție aparte, clopotnița din 
stâlpi tot mai înalți și mai solizi, cu acoperiș deasupra, pentru a 
proteja mijloacele de semnalizare. Clopotnițele s-au păstrat în 
multe părți alături de bisericile vechi. În cele mai multe părți a 
fost înlocuită de biserica cu turn, înălțat deasupra pronaosului, în 
partea dinspre apus a construcției. 

Cele mai vechi construcții din piatră, de pe meleagurile 
Transilvaniei, au fost înălțate de conducătorii locali, voievozi și 
cneji. Vestigiile lor s-au păstrat numai în zonele mai izolate, în 
care românii au fost supuși mai târziu decât în zonele colonizate, 
în care s-au dezvoltat curând orașele și s-au înălțat cetățile 
de apărare. Influența acestora s-a răsfrânt și în arhitectura 
monumentală autohtonă de piatră și în primul rând a bisericilor. 
Ctitoriile cneziale din Țara Hațegului, de la Strei-Sângeorgiu, 
Densuș, Strei, Sântămăria-Orlea, ca și Cetatea de Colți construită 
de cnezii Cânde din Râu de Mori se leagă de tradițiile mai vechi 
ale arhitecturii românești în piatră. De aceleași tradiții se leagă 
ctitoriile voievodale din țara Zarandului, de la Criștior și Ribița, 
din țara Bihariei, de la Seghiște, Voievozi și Remetea din Țara 
Maramureșului, de la Giulești și Cuhea etc.188

Și construcțiile obștești înălțate de maghiari, după așezarea 
lor în Transilvania și de către coloniștii aduși pentru apărarea și 
intensificarea valorificării resurselor ei economice au fost făcute, 
ca și casele, din materiale locale, în primul rând din lemn. Lemnul 
a fost înlocuit de piatră odată cu dezvoltarea orașelor și construirea 
sistemului de cetăți feudale, care au asigurat securitatea hotarelor 
și a drumurilor. Din lemn a fost construită chiar și biserica din 
188. Toth Z., Mișcările țărănești din Munții Apuseni până la 1848, București, 1955, 

p.31
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Sâniob, la 1094, pentru ca în ea să se păstreze mâna dreaptă a 
Sfântului Ștefan. Din lemn a fost construit și castelul Bran, în anul 
1212, și numai în 1377 s-a clădit din piatră.189 Formele artistice 
occidentale se întâlnesc în Transilvania cu tradițiile autohtone 
și cu influențele. De aceea evoluția arhitecturii prezintă aici o 
configurație foarte complexă, afirmă V. Drăguț.190 La sfârșitul 
secolului al XI-lea a fost construită la Alba Iulia o primă catedrală, 
o basilică romană cu trei nave. În cursul secolului al XII-lea, pe 
măsura înaintării stăpânirii maghiare, au fost construite cetăți de 
garnizoană, inițial de pământ, apoi cu curtine de piatră (Oradea, 
Cluj, Dăbâca, Moldovenești). Pentru a rezista, românii liberi 
și-au ridicat cetăți de refugiu, ca acelea de la Sebeșel, Săsciori, 
Tilișca, Orlat, Rășinari, ulterior preluate de sași și reamenajate. 
După supunerea Transilvaniei, proces încheiat în primul sfert al 
secolului al XIII-lea, populația românească aservită feudalității 
maghiare a reușit cu greu să ridice monumente durabile de zid, 
arhitectura curentă fiind aceea a lemnului.191

Posibilitățile de construire a bisericilor de piatră pentru 
populația românească s-au restrâns, în timp ce pentru imigranți 
au sporit, mai ales în urma marii și pustiitoarei invazii tătaro-
mongole din 1244. Aceasta a determinat oficialitatea să consolideze 
castrele, înlocuind valul de pământ și palisada cu zidărie solidă de 
piatră. Puterea centrală a construit numeroase castre și a refăcut 
pe cele mai vechi, a îndemnat nobilimea și chiar țărănimea să-și 
construiască asemenea fortificații, pentru a se adăposti și apăra 
împotriva invaziilor.192

Alături de cetățile regale, au fost cetățile feudale construite de 
stăpânii marilor domenii, și cetățile țărănești, construite de obștile 
189. Ibidem, p. 36-37
190. Ibidem, p. 40
191. Ibidem, p.94
192. V. Butură, Etnografia poporului român, p. 51-52
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sătești. Primele cetăți feudale din Transilvania se compuneau 
dintr-un turn ce servea drept locuință seniorului și o curtină, 
cum sunt cele de la Câlnic, județul Alba, Cheresig, județul Bihor, 
Turia, județul Covasna, precum și altele, dintre care unele au fost 
înglobate în fortificații mai evoluate. Alături de construcțiile 
obștești tot mai noi, din piatră și cărămizi, au supraviețuit până în 
zilele noastre și construcții de lemn, între care se impun în peisajul 
multor sate vechile biserici de lemn, ca monumente reprezentative 
ale arhitecturii transilvănene tradiționale.

Bisericile de lemn din Transilvania - lemnul a fost cel la îndemână 
material pentru comunitățile sătești, nu numai pentru construirea 
caselor, ci și a bisericilor. Din lemn au fost construite, desigur, 
nu numai primele biserici maghiare și secuiești, ci și cele săsești. 
Construirea caselor și adăposturilor pentru animale s-a situat în 
centrul preocupărilor micilor și săracelor așezări întemeiate de 
coloniști. Numai după ce starea lor materială s-a îmbunătățit, și-
au construit biserici de piatră, amplasate, ca și cele ale populației 
autohtone, pe promontorii, permițând supravegherea așezării și a 
împrejurimilor.

Bisericile de lemn sunt mai numeroase în Transilvania. Din cele 
762 de biserici de lemn, clasate ca monumente istorice, 397 sunt în 
Transilvania, 142 în Oltenia, 60 în Muntenia și 163 în Moldova.193 
Numărul lor mai mare se datorește restricțiilor impuse românilor 
de a construi biserici de piatră, atunci când coloniștii au început să 
construiască și să fortifice bisericile de piatră. Din veacul al XIII-
lea se păstrează documente papale care cer suprimarea libertății 
de cult ortodox iar în vremea regilor angevini se și legiferează 
interzicerea construirii bisericilor de piatră pentru cultul ortodox. 

193. L. Apolzan, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni, București, 1944, 
p.19
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Aplicarea acestor legi a suferit eclipse temporare, dar în esență 
restricțiile au rămas în vigoare până în veacul al XIX-lea.194

Se disting în plan general biserici cu clopotniță, fără turn și 
biserici cu turn. Bisericile de lemn fără turn au fost larg răspândite 
nu numai în satele românești ci și în cele maghiare și secuiești. 
Probabil tot fără turn au fost și bisericile de lemn construite de 
sași curând după venirea lor, dar au fost înlocuite cu biserici de 
piatră, asemănătoare celor din orașe, odată cu dezvoltarea acestora. 
Mijloacele de comunicare mai vechi, cum a fost toaca, au fost 
înlocuite de clopote, odată cu dezvoltarea metalurgiei și ieftinirea 
metalelor. Acestea au fost amplasate inițial în clopotnițele 
construite în apropierea bisericilor, din grinzi verticale, cu legături 
orizontale și acoperișuri din draniță, șindrilă etc. Construcțiile au 
fost închise parțial și înălțate pentru a asigura o tot mai bună 
adăpostire clopotelor scumpe și a asigura o cât mai largă difuzare 
a glasului lor. Clopotnițe alăturate de biserici de lemn sau piatră 
s-au păstrat sporadic atât în satele românești din Transilvania, cât 
și în cele maghiare și secuiești.

Bisericile de lemn cu turn le-au înlocuit aproape peste tot 
pe cele cu clopotniță. În cadrul lor au fost stabilite numeroase 
variante, după diferențierea lor în timp, prin construcția variată a 
turnurilor, a acoperișurilor etc. În privința construcției acoperișului 
se impun două variante: o variantă sud-carpatică cu acoperiș cu 
streașină simplă și o variantă nord-carpatică cu streașină dublă. 
În aria de răspândire a bisericilor de lemn cu streașină dublă se 
înscriu și cele din Maramureș, de la Cuhea, Ieud, Bârsana, Botiza, 
Dragomirești etc. La sud de Maramureș, tipul obișnuit este cel 
cu streașina simplă, și numai sporadic, în zonele învecinate se află 
construcții cu streașină dublă, cum are biserica din Surdești, al 
cărei turn-clopotniță este înalt de 54 de m. Biserica, construită 

194. Radu Popa, Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea, p.35
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în 1724, se situează între cele mai desăvârșite monumente ale 
arhitecturii transilvane în lemn, care se impune nu numai prin 
silueta îndrăzneață, unică, ci și prin înalta măiestrie a crestăturilor 
cu care a fost ornamentat pridvorul din fața pronaosului, cu motive 
de tradiții străveche, frecvente în arhitectura monumentală în 
lemn. Alături de biserică se păstrează un șir de blocuri de piatră 
sculptate migălos, masive, dreptunghiulare. Sunt mesele pentru 
praznicele pomenirii strămoșilor, nelipsite de lângă bisericile din 
Țara Lăpușului. Mesele pentru pomenirea strămoșilor au fost între 
obiceiurile larg răspândite la români. În Transilvania au avut loc 
în ciclul sărbătorilor de primăvară. Străvechiul cult al strămoșilor, 
constând într-o ospătare a colectivității sătești, diferențiată 
în timp prin masa săracilor, urmată de masa neamurilor, a fost 
tolerat, dar permanent combătut de Biserică. „Obiceiul de a 
întinde masa moșilor în ograda bisericii nu este după lege, ba mai 
vârtos, împotriva legii”, spunea vicarul Rodnei în 1789.195

Pridvoarele bisericilor, ca și cele ale caselor, au constituit locul 
predilect pentru desfășurarea artei lemnului. Stâlpii de susținere, 
fruntarul de deasupra lor, penele de consolidare din unghiurile de 
îmbinare a acestora, din care s-au dezvoltat contrafișele arcadelor 
au fost înfrumusețate cu tot mai înaltă măiestrie artistică.

Biserici frumoase de lemn s-au mai păstrat mai ales în 
zonele din nordul Transilvaniei, îndeosebi în Maramureș, Țara 
Lăpușului, Sălaj, Munții Apuseni etc. Între cele mai desăvârșite 
se situează biserica veche din Albac, acum la Olănești și cea 
din Cizer, județul Sălaj, acum în secția în aer liber a Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Biserica din Albac 
a fost construită în 1746 iar biserica din Cizer în 1773, de către o 
echipă de meșteri moți în frunte cu Vasile Nicula Ursu – Horea, 
conducătorul răscoalei din 1784.
195. R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 

București, 1975, p. 245-247
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Bisericile de piatră și cărămidă din Transilvania. În unele așezări 
rurale, în urma tot mai bunei stări economice s-au construit 
biserici de piatră și apoi de cărămidă, asemănătoare celor din orașe. 
Meșteșugul utilizării pietrei și, mai nou, a cărămizii în construcții 
a fost învățat și de țăranii aserviți datorită obligativității ce o 
aveau de a presta munci la construirea cetăților regale, a castelelor 
feudale etc. Pietre pentru construcții în afară de zonele muntoase 
s-au obținut mai ușor în sudul Transilvaniei, unde au și fost mai 
frecvente nu numai bisericile de piatră, ci și bisericile cetăți, a 
căror construire a necesitat mari eforturi din partea colectivităților 
sătești.

Cele mai vechi biserici de piatră se află, după cum am 
menționat, în zonele în care cnezii și voievozii au fost menținuți la 
conducerea treburilor locale. Dintre puținele construcții păstrate 
rețin atenția cele din Țara Hațegului, de la Strei-Sângeorz, Strei, 
Densuș și Sântămărie-Orlea.

Bisericile au fost nu numai locașuri de cult, ci și loc de refugiu 
în speranța că dușmanii nu le vor pângări. Dar cum au invadat 
și popoare păgâne, colectivitățile mai expuse și mai înstărite au 
început să le construiască din piatră și cărămidă, cu ziduri groase, 
ferestre înalte și înguste, uși ferecate. În zonele mai expuse, cum 
au fost cele din sudul Transilvaniei, au fost înconjurate cu ziduri, 
tot mai solide și mai înalte, cum au fost și cele ale cetăților. În 
timp ce pe moșiile feudale se înalțau din truda iobagilor castele 
întărite, iar în satele coloniștilor privilegiați au început să se 
construiască biserici întărite cu ziduri, românilor le-a fost interzis 
să-și construiască astfel de biserici. 

Bisericile fortificate au fost frecvente în regiunile mai expuse 
invaziilor din Europa Centrală și Apuseană, începând cu părțile 
de est ale Austriei de Jos, în sudul Germaniei și pe Valea Rinului, 
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în nord-estul Franței etc.196 În Țara Românească și Moldova, unde 
turcii au interzis ridicarea de cetăți, construcțiile militare executate 
în diferite perioade ale luptei antiotomane au îmbrăcat aspect 
mănăstiresc.197 În cadrul bisericilor mai vechi maghiare, secuiești 
și săsești din Transilvania distingem construcții masive, din piatră 
sau cărămizi, în stil romanic și gotic, neîntărite și întărite.198 
Primele sunt mai frecvente în partea de nord a Transilvaniei, care 
a fost mai puțin expusă pustiirilor turcești și luptelor interne.

Bisericile în stil romanic s-au păstrat și în sudul Transilvaniei, 
în așezări mai mici și mai izolate. Ele au fost menținute și folosite 
mai multă vreme de colectivitățile sătești sărace, fiind înlocuite abia 
în timpuri mai apropiate, cu construcții mai spațioase, amplasate 
în centrul așezărilor, cum sunt cele două biserici de la Cisnădioara. 
Biserica mai veche este amplasată pe un promontoriu stâncos, cu 
pante repezi, greu accesibil, care domină așezarea, fiind cu cca 100 
de m mai sus decât aceasta și oferind o largă perspectivă asupra 
împrejurimilor. Este cea mai veche biserică din țară, amintită în 
1223, când a fost dăruită, împreună cu moșia din jur, mănăstirii 
cisterciene din Cârța.199

În timp, locul bisericilor romanice, întărite cu incinte simple, 
a fost luat de biserici în stil gotic, fortificate. Primele și tot mai 
puternice au fost cele care au străjuit porțile principalelor căi de 
acces spre zonele periferice, cum a fost Cetatea Rupea la trecătoarea 
dintre Podișul Târnavelor și Țara Bârsei, Cetatea Slimnicului la 
trecătoarea dintre Podișul Târnavelor și Depresiunea Sibiului, 

196. N. Maghiar, Șt. Olteanu, Din istoria mineritului în România, București, 1970, p. 
125

197. V. Șotropa, Războaie din trecut, în AS, nr.4, 1926, p.95
198.  S. Opreanu, Ținutul secuilor. Contribuțiuni de geografie umană și etnografie, în 

LIGC, III, 1926-1927, Cluj, 1929, p. 124 
199. Ibidem, p.123
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construită cu cheltuiala orașului și dată în paza obștii sătești.200 
Drumurile au fost flancate de alte cetăți țărănești situate în 
apropierea lor sau retrase pe mici văi afluente Târnavei Mari, 
Secașului și Cibinului.

Bisericile se pierd adeseori în dosul zidurilor, dominate de 
turnuri de apărare, folosite și ca spații de depozitare a rezervelor 
de hrană, a prafului de pușcă, a documentelor etc., după cum 
arată și numele unora dintre ele: turnul slăninilor, al pulberăriei, al 
preotului și al principelui, la cetatea țărănească din Saschiz; turnul 
alb al slăninii, bastionul, depozit de grâne cu o moară, la cetatea 
țărănească din Apold etc. În unele cetăți țărănești cum sunt cele 
de la Axente Sever, Moșna, Ațel, Biertan, Hărman, Prejmer etc., 
fiecare familie sau neam a avut o cămăruță aparte pentru păstrarea 
rezervelor de hrană, pe mai multe niveluri, la care se urca pe scări 
de lemn.

Biserici înconjurate cu ziduri de piatră și turn la poartă, 
amplasate pe promontorii, se află și în sud-estul Transilvaniei, 
în apropierea unor așezări locuite de secui. Biserica de lângă 
Lemnia, județul Covasna, care se află pe un promontoriu, are o 
foarte largă perspectivă asupra câmpului depresionar străbătut 
de Râul Negru, asupra importantului drum dinspre Brașov spre 
Brețcu și Moldova. După însemnări mai recente, în 1510, a fost 
transformată vechea incintă.201 Astfel de cetăți, situate în afara 
comunelor, pe vârfuri greu accesibile, au fost la Boroșneul Mic, 
județul Covasna, între comunele Malnaș și Olteni, de plan oval 
cu turn pătrat deasupra porții; o cetate cu plan asemănător, dar 
mai mic, lângă Sândominic, județul Harghita; una mai evoluată 
la Dârju, cu plan dreptunghiular cu câte un bastion în cele patru 
colțuri202.
200. N. Dunăre și colab., Țara Bârsei, II, București, 1974, p.42
201. Ibidem, p. 41
202. Ibidem, p. 123-140
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În cele mai multe părți, bisericile au fost împrejmuite cu 
garduri obișnuite, având la intrare porți sau numai portițe 
sculptate. Lângă biserici au fost adeseori și cimitirele. În unele 
sate românești, maghiare, secuiești, acestea au avut aspectul unor 
expoziții în aer liber de sculptură în lemn. În satele românești de 
la poalele nordice ale Cindrelului, pe la Pianul de Sus, Strungari, 
Săsciori etc, la capul morților bărbați nu se punea cruce, cum 
se punea la femei, ci numai un stâlp decorat cu cioplituri în 
segmente alternante. Mulțimea stâlpilor și varietatea decorului 
impresionau în mod deosebit, unii dintre stâlpi având în vârf o 
pasăre cu aripile desfăcute, semn că acolo a fost îngropat un tânăr 
nenuntit. Astfel de stâlpi se află și pe versantul opus al Carpaților, 
din nordul Olteniei. Sunt desigur reminiscențe precreștine din 
obiceiurile de înmormântare care se înscriu în aria de păstrare și 
a altor obiceiuri de tradiție veche, Bradul și Cântecul Bradului, 
Cântecul Zorilor etc. Stâlpi de lemn sculptați se puneau la capul 
morților și în unele sate maghiare reformate din zona Calatei și 
Sălajului. O valoroasă colecție de stâlpi secuiești se află în muzeul 
de la Sfântul Gheorghe. 
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AȘEZĂRILE  
ȘI TIPOLOGIA LOR

Biserica din lemn de la Cizer, județul Sălaj  
(azi se află la Muzeul Etnografic al Transilvaniei)
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Biserica de Piatră din Densuș,  
județul Hunedoara

Cetate țărănească, Prejmer, județul Brașov

Cetate țărănească săsească,  
Hărman, județul Brașov
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Colțul cu masă dintr-o casă românească, Bedeci,  
județul Cluj

Colțul cu pat dintr-o casă românească, Josenii-Bârgăului,  
județul Bistrița-Năsăud
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Colțul cu pat dintr-o casă secuiască, Imper,  
județul Harghita

Dulap în perete dintr-o casă săsească, Satu Nou,  
județul Bistrița-Năsăud
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gospodărie românească,  
Almaș, județul Arad

Gospodărie secuiască, 
Lemnia, județul Covasna

gospodării românești, 
Pianul de Sus, județul Alba
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Gospodării de români, 
Poiana Sibiului, 
județul Sibiu

Gospodării maghiare, 
Rimetea, județul Alba

Gospodării săsești, 
Satul Nou, județul 
Bistrița-Năsăud

Gospodării risipite, 
Horea, județul Alba
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5. PORTUL POPULAR DIN 
TRANSILVANIA

În condițiile climei noastre, îmbrăcămintea călduroasă a 
constituit o necesitate vitală, de aceea confecționarea ei a fost 
a doua ocupație casnică importantă. Cusutul diferitelor piese 
componente era o activitate neîntreruptă, până în timpuri nu prea 
îndepărtate, deoarece pe lângă îmbrăcămintea ușoară, de vară, 
toți membrii gospodăriei aveau haine mai groase, de iarnă, iar pe 
lângă cele purtate zi de zi, fiecare mai avea și haine pentru gătelile 
sărbătorești. Acestea le înlocuiau pe cele rupte când se învecheau, 
iar pentru gătelile sărbătorești se coseau altele, care necesitau mai 
multă muncă, deoarece generație după generație și le-a dorit tot 
mai frumoase decât cele bătrânești, învechite.

Portul popular din Transilvania prezintă pronunțate diferențieri. 
Unele piese de îmbrăcăminte se leagă de tradițiile vestimentare ale 
etniilor care conviețuiesc pe aceleași meleaguri. Altele au apărut 
în timp, în preocupările pentru întregirea costumelor cu piese tot 
mai comode, mai practice, mai frumoase.

În evoluția portului popular se disting două perioade. O primă 
perioadă a fost aceea a economiei naturale, când au dominat 
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piesele tradiționale, din materiale țesute în gospodării, din cânepă, 
in și lână, ca și piesele din piele, tăbăcită ori argăsită cu scoarță de 
stejar, crin, etc. Diferențierile au fost impuse, în mare parte, de 
cerințele vieții sociale, îndeosebi în portul femeiesc.

O a doua perioadă în evoluția portului popular a început odată 
cu dezvoltarea economiei de schimb; intensificarea legăturilor cu 
orașele, în care s-au dezvoltat meșteșugurile și apoi industriile, s-a 
răsfrânt nu numai în economia zonelor de aprovizionare a acestora, 
ci și în cultura lor populară, în arhitectură, port etc. Legăturile 
cu orașele s-au extins în timp, în unele zone mai de timpuriu, 
în altele mai târziu, ceea ce a accentuat diferențierile interzonale. 
Orașul și-a accentuat influențele cu precădere în zonele mai 
apropiate și mai avansate din punct de vedere economic, mai 
puțin în zonele mai îndepărtate și mai izolate. Receptivitatea față 
de formele de cultură urbană, în evoluția cărora un rol important 
le-a revenit meșteșugarilor, a fost diferită, mai ales în domeniul 
portului. În satele maghiare, secuiești și săsești, elementele de 
cultură urbană au pătruns mai curând decât în cele românești. 
Într-o primă etapă, textilele meșteșugărești, apoi cele industriale, 
au început să le înlocuiască pe cele casnice, care s-au menținut în 
uz pentru confecționarea îmbrăcămintei tradiționale de muncă. 
Într-o a doua etapă, piesele de port tradiționale, specifice, au cedat 
locul celor orășenești. S-au menținut totuși unele piese dezvoltate 
pe linie tradițională, ca vestigii de exprimare a specificului zonal 
și etnic. La acestea s-au adăugat preferințele pentru anumite 
materiale industriale, din care s-au confecționat rochiile, șorțurile, 
bluzele, vestele etc., îndeosebi cele sărbătorești. 

În epoca modernă s-au accentuat influențele orășenești și în 
satele românești. Mai receptivi față de ele au fost cei înstăriți, pe 
care i-au urmat și ceilalți, mai ales în zonele de aprovizionare a 
orașelor și cei din zonele joase și deluroase în care s-au intensificat 
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agricultura și ramurile specializate. Zonele în care s-au păstrat 
principalele tipuri de costume românești, îndeosebi cele femeiești, 
mai reprezentative, ne permit reconstituirea ariilor de răspândire, 
din care se desprind aspecte deosebit de semnificative.

Tipurile inițiale, apărute și evoluate mai mult sub influența 
condițiilor naturale, au avut arii largi de răspândire. În Europa 
Carpatică, la fel ca și în Europa Alpină, interferau, desigur, piesele 
specifice nordului friguros cu cele proprii sudului mediteraneean, 
cu o climă mai caldă. Faldurile bogate ale costumelor purtate în 
lumea antică mediteraneeană, confecționate în mare parte din 
pânzeturi, contrastau cu cele purtate „în lumea barbară”, croite 
din țesături mai groase, în mare parte din lână și din piei.

În spațiul carpato-danubian, în portul femeiesc s-au păstrat 
două piese de tradiție străveche, fota, care este tipul inițial al 
rochiei, piesă comună în portul femeiesc european și cătrința, care 
a întregit-o sau a substituit-o. Fota, confecționată dintr-o bucată 
dreptunghiulară de țesătură de lână, înfășurată pe lângă corp, 
proteja nu numai partea inferioară a corpului, ci și bustul, prin 
cingătoarea care strângea la brâu, deasupra ei menținând căldura 
îmbrăcămintei care proteja partea superioară, mai sensibilă. 
Înlocuirea fotei cu două piese de lână, dreptunghiulare, una în 
față și alta în spate, petrecute una peste alta pe șolduri, a asigurat 
o mai mare mobilitate mișcărilor. Cele două tipuri inițiale de 
piese supraviețuiesc alături, în Carpații Românești. Aria lor de 
răspândire se continuă spre Carpații Nordici, cătrințele fiind 
piese tradiționale și în portul rutencelor din Maramureș, iar fota 
în portul ucrainencelor din nordul Bucovinei. În sudul țării, fota 
strâmtă interferează cu o variantă mai evoluată, mai largă la poale 
și încrețită la brâu, pentru a fi mai comodă la mers și la muncă. Se 
deosebește de rochiile de lână învârstate vertical, purtate în multe 
părți înainte de ieftinirea materialelor industriale din comerț, nu 
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numai prin capetele neîncheiate în față, ci și prin completarea ei 
cu o cătrință în față, în unele zone. În cele mai multe zone, piesa de 
îmbrăcăminte din costumul femeiesc, purtată în partea superioară 
a trupului, era o cămașă, numită de tip carpatic, cu mânecile prinse 
la gât, încrețite împreună cu bucățile de pânză din față și de la 
spate, pentru a se asigura o mai mare lărgime și comoditate. În 
nordul Moldovei și în Bucovina, până în timpuri apropiate, cele 
patru părți componente, pieptul, spatele și mânecile, erau strânse 
la gât numai cu un șnur, înlocuit la piesele mai noi de guler. 
Această cămașă are o structură identică cu cea purtată de femeile 
dace reprezentate pe monumentul de la Adamclisi.203

Astfel, portul popular din Transilvania ne dezvăluie aspecte 
importante privitoare la dezvoltarea lui, nu numai în spațiul 
carpato-danubian, ci pe plan european, prin piesele de tradiție, 
confecționate din bucăți dreptunghiulare de țesături de lână, 
purtate peste o cămașă asemănătoare cu cele purtate de femeile 
dace. Pe lângă acestea, costumul din Transilvania prezintă și piese 
specifice etniilor care conviețuiesc pe aceste meleaguri, precum și 
piese apărute în condițiile dezvoltării economiei și a schimburilor.

De altfel, piesele de port de tradiție străveche se situaeză și la 
originea celor din portul orășenesc. Prin încheierea fotei strânse pe 
corp s-a ajuns la fusta, termen de origine neogreacă. Prin lărgirea 
și încrețirea ei s-a ajuns la rochie, termen de origine apuseană. 
Rochiile au înlocuit piesele originare în timpuri mai îndepărtate 
sau mai apropiate, de aceea în croiul și ținuta lor se suprind, în 
unele zone, reminiscențe din costumele orășenești demodate, cum 
este cazul în Câmpia Transilvaniei, Zona Calatei, Zona Bistriței, 
în Maramureș, Țara Oașului etc.

203 R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 
București, 1975, p. 179-180
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5.1. Portul popular românesc

Portul popular românesc este mai bogat în elemente 
tradiționale, deoarece în evoluția lui influențele orășenești 
s-au accentuat abia în timpuri apropiate. Piesele au evoluat în 
preocupări prin îmbunătățirea croiului, impusă de condițiile 
climatice și activitățile productive și prin înfrumusețarea lor, 
impusă de cerințele vieții sociale.

În procesul de înnoire și înfrumusețare a costumului popular, 
diferențieri mai pronunțate și, desigur, mai vechi prezintă 
costumele femeiești. Cele bărbătești sunt mai unitare, dar au 
urmat stilul ornamental al primelor, și astfel formează ansambluri 
specifice zonelor de port. Frumusețea pieselor componente este 
apreciată nu numai de specialiști, ci și de cei care prețuiesc creațiile 
artistice populare tradiționale de pretutindeni.

Costumele femeiești românești din Transilvania se încadrează 
în cinci tipuri principale:

a. Costumul femeiesc cu cătrințe sau zadii
b. Costumul femeiesc cu fotă
c. Costumul femeiesc cu vâlnic
d. Costumul femeiesc cu poale sau rochii albe
Costumul femeiesc cu cătrințe sau zadii este specific zonelor 

centrale din Maramureș până la Dunăre. În aria lui de răspândire 
s-au individualizat mai multe zone de port, prin coloritul 
cătrințelor, ornamentica și croiul cămășilor, al pieptarelor, 
etc. În Transilvania specifice au fost următoarele zone: Țara 
Maramureșului, Țara Lăpușului, Ținutul Năsăudului, Zona 
Bistriței, Câmpia Transilvaniei, Valea Gurghiului, Mocănimea 
Munților Apuseni, Țara Moților, Țara Abrudului și Bazinul 
Zlatnei, Podgoria Alba Iulia, Zona Târnavelor, Țara Oltului, 
Mărginimea Sibiului, Zona Pădurenilor, Zona Petroșanilor, de 
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unde se continuă în sudul Carpaților, în Vâlcea, Gorj, Romanați, 
Teleorman etc.

Prin cromatică se disting două tipuri de costum: cu cătrințe 
negre și cătrințe vărgate, cu mai multe variante, prin coloritul 
diferit al vârstelor, lățimea și ornamentica lor etc. Cătrințele negre 
sunt specifice Zonei Pădurenilor și Mărginimii Sibiului.

Cătrințele negre purtate în zona Pădurenilor erau mai late, ca 
să acopere și să protejeze șoldurile, cea din față puțin mai scurtă, 
ca să se vadă poalele albe ale cămășii, cusute cu negru pe margini 
și șiruri verticale înguste. Cătrințele au fost întregite în costum 
cu o cămașă specifică, de veche tradiție, largă spre brâu, în față, 
reminiscență din vremurile când femeile purtau diferite lucruri 
în sânul lărgit al cămășii. Ornamentica bogată a cămășii, realizată 
în tehnici specifice, dominată de roșu sau negru, discret punctată 
cu albastru, galben, verde etc., este plasată pe piept, în jurul gurii 
cămășii, mai ales în lungul mânecii, cu o tablă dreptunghiulară, 
strânsă în partea de jos cu o broderie, cu dantelă pe margini.

Pe lângă ținuta specifică și ornamentică, atrăgeau în mod 
deosebit atenția și podoabele metalice, nelipsite în portul fetelor 
și nevestelor tinere, șirurile de mărgele și salbele purtate la gât și 
mai ales brâurile din ținte de cositor, lanțurile cu cheițe și inele, 
confecționate de meșterii locali.

O a doua zonă de port în care cătrințele negre constituiau 
piese definitorii ale costumului femeiesc se întindea în estul 
Zonei Pădurenilor, cuprinzând satele de la poalele masivului 
Șurianului, dinspre Țara Hațegului spre Orăștie și de aici spre 
Mărginimea Sibiului, până spre Avrig, în Țara Oltului. Piesele 
sunt mai evoluate, din lână fină, mai înguste, cu 2-3 vârste discrete 
în partea inferioară, întregite în costum cu o cămașă cusută cu 
negru, pe piept și în lungul mânecilor cu motive liniare.

Pieptarele, deschise în față, au cusături foarte fine, din lânică 
sau mătase neagră, punctate cu roșu, verde, galben, albastru, 
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înviorând, cu discreție, stilul ornamental sobru al costumului. 
Cusături migălos realizate au și cojoacele purtate iarna, cu garnituri 
de blană de vidră la femei și de miel la bărbați.

Cătrințele vărgate prezentau mai accentuate diferențieri zonale. 
În cadrul lor se disting: cătrințe cu vergi late orizontale, cătrințe cu 
vergi înguste și cătrințe cu două câmpuri ornamentale. În costume, 
erau întregite cu variate tipuri de cămăși și alte piese specifice.

Variantele mai simple ale cătrințelor vărgate sunt cele purtate 
în Maramureș, țesute din lână aspră mai demult, din lână fină, 
procurată din comerț, în timpuri mai apropiate. Ele sunt mai late, 
pentru a fi petrecute peste șolduri, ca și cele din Zona Pădurenilor. 
Vergile orizontale, de lățime egală în unele sate, cu lățimi diferite 
în altele, s-au diferențiat local prin preferințele pentru anumite 
culori, care predomină în învârstare, nu numai în portul femeiesc 
din satele românești, ci și în satele izolate locuite de ruteni. Peste 
cămașa cu mânecile prinse la umăr și discret ornamentată, la gât 
și pe mâneci, se purtau pieptare viu colorate și deschise în față. 
Iarna se purtau haine groase, piese de tradiție veche, obișnuite nu 
numai în portul din Maramureș și Țara Oltului, ci și în portul 
popular maghiar din zonele de conviețuire mixtă, din nord-vestul 
Transilvaniei.

Portul popular din Ținutul Năsăudului s-a păstrat mai bine 
decât în alte zone din Transilvania. În urmă cu 40-50 de ani, 
prezenta caractere de tranziție între nordul și sudul Transilvaniei. 
Peste poalele cămășii lungi, de tip carpatic, s-au purtat cătrințe cu 
vergi orizontale mai late, în culori tari, ca și în Maramureș. În secolul 
nostru, cătrințele s-au diferențiat prin lățimea variată a vârstelor, 
prin apariția alesăturilor pe cele mai late, apoi a motivelor florale. 
Pieptarele erau înfundate (încheiate lateral) și bogat ornamentate 
pe piept. Iarna s-au purtat sumane lungi, negre sau cafenii, cojoace 
cu motive florale și ciucuri, din arnici ori mătase, artistic realizate 
și aplicate.
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Aria de răspândire a cătrințelor cu câmpi ornamentali se 
întinde de la sud de Maramureș și Ținutul Năsăudului până în 
Valea Mureșului. Cătrințele cu doi câmpi ornamentali, unul negru 
sau vânăt în partea superioară și un al doilea roșu-portocaliu în 
partea inferioară, au fost piese definitorii ale portului femeiesc din 
Câmpia Transilvaniei și zonele învecinate. Cătrințele s-au purtat 
peste o cămașă lungă, cu gura la spate, a femeilor măritate, cu 
mâneci largi strânse sub cot cu o brățară (manșetă îngustă brodată 
pe muchia cutelor), în josul căreia se lărgeau într-un volan, numit 
fodor. Cămașa era ornamentată cu broderii pe marginea mânecilor, 
pe mâneca largă peste tot, întregite în timp cu motive mai discrete 
pe mâneci în jos. Cămășile femeilor măritate aveau în față, sub 
guler, o broderie tabulară realizată pe muchea încrețiturilor 
pânzei, numită ciupag. Broderia era dominată de roșu la femeile 
tinere, de vânăt ori negru la cele mai în vârstă, discret punctată cu 
albastru, galben, verde etc. 

Costumul cu cătrințe cu două câmpuri ornamentale s-a păstrat 
sporadic în zonele învecinate cu câmpia spre care au gravitat din 
punct de vedere economic. La cătrințele mai vechi, mai extins era 
câmpul negru ori câmpul vânăt. În nordul și estul câmpiei câmpul 
roșu era restrâns în josul cătrinței, ornamentat prin învârstare, 
apoi prin alesături în motive geometrice și florale. Aceste cătrințe 
constituie piese definitorii pentru portul tradițional specific Țării 
Lăpușului, Zonei Bistriței și Zonei Gurghiului.

În sud-vestul câmpiei, în estul Munților Apuseni și sudul 
Zonei Sălaj, câmpul negru sau vânăt s-a restrâns în susul cătrinței 
și s-a extins cel roșu-portocaliu, pe care au apărut cinci vârste cu 
motive geometrice multicolore. Ciupagul cămășilor femeiești 
de pe piept este mai mare iar ornamentica mânecilor este mai 
bogată. În satele din bazinul mijlociu al Arieșului portul fetelor 
se deosebea de al femeilor măritate și prin găteala capului. Părul 
fetelor era împletit în două cosițe, care le încadrau fața.
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Cătrințele vărgate sunt tipul reprezentativ pentru sudul 
Transilvaniei, diferențiate prin predominanța anumitor culori în 
ornamentica lor. La nord de Mureș s-au purtat numai în satele 
din Munții Apuseni care au gravitat spre Alba Iulia și Valea 
Mureșului.

Portul popular din Podgoria Alba Iuliei prezenta caractere 
de tradiție între Munții Apuseni și Podișul Târnavelor. Cătrința 
vărgată, mai lată, mai închisă, s-a păstrat numai la spate. În față a 
fost înlocuită de un șorț negru, puțin mai larg decât poalele. 

Portul popular din Zona Târnavelor s-a păstrat mai bine 
în satele din sud-est, spre deosebire de cele din sud, unde s-au 
accentuat influențele celui din Mărginimea Sibiului, dominant 
negru. În partea de vest a podișului, o ținută mai aleasă are portul 
femeiesc de la Căpâlna, renumită prin frumosul și vechiul joc de 
aici. În satele din partea de sud-est, spre Rupea, cromatica din 
cătrință, ca și cea de pe cămașă, era dominată de roșu. În găteala 
capului s-au păstrat cosițele și o maramă albă, ornamentată cu ace 
cu gămălii decorative.

Portul popular din Țara Oltului se înscria în aria cătrințelor 
vărgate, restrânsă sub influența Mărginimii spre vest. În găteala 
capului femeilor măritate specifică a fost căița (ceapsa) neagră, 
care încadra fața, ca și cosițele, peste care se purta o maramă albă. 
În îmbrăcămintea tradițională de iarnă reapărea pănura groasă, 
mițoasă sau păroasă, ca și în nordul Transivaniei, din care se 
confecționa o piesă de veche tradiție, sarica.

Portul popular din Depresiunea Petroșanilor prezintă trăsături 
comune cu cel de pe Târnave. Și aici au supraviețuit cosițele și 
marama albă, lungă. Cătrința vărgată s-a păstrat numai la spate, 
iar cea din față a fost înlocuită cu un șorț negru, cu câteva vergi în 
partea inferioară.

Portul popular din Țara Hațegului prezintă trăsături comune 
nu numai cu zonele învecinate, ci și cu cele transcarpatice, datorită 
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vechilor și intenselor schimburi de bunuri economice cu acestea. 
Pe lângă cătrințe, s-a purtat și o variantă locală a vâlnicului din 
Gorj. Îmbrăcămintea groasă de iarnă a fost sumanul iar în timpul 
ploilor se purta o piesă de veche tradiție, gluga.

Aria de răspândire a costumului femeiesc cu cătrințe vărgate 
se continuă în sudul Carpaților, până la Dunăre. Cătrințele se 
deosebesc de cele transilvănene prin ornamentica mai bogată, 
remarcabile compoziții de motive vegetale și animale etc. 
Ornamentică mai bogată au și cămășile femeiești, din pânzeturi 
fine, ca și maramele de mătase.

Costumul femeiesc cu fotă este al doilea tip important de costum 
din spațiul carpato-danubian. Aria lui de răspândire cuprinde aria 
extracarpatică, începând din Bucovina până în vestul Argeșului, 
unde coboară spre Dunăre aria cătrințelor vărgate. În vestul 
Olteniei reapare varianta mai evoluată a fotei, lărgită și încrețită, 
vâlnicul.

Costumul femeiesc cu fotă, care asigură o mai bună protecție 
a corpului de la brâu în jos, dar este incomod în activități, se 
păstrează în satele din lungul principalelor trecători transcarpatice, 
pe Defileul Mureșului, de la Toplița spre Moldova și pe culoarul 
Branului spre Muntenia.

În satele din bazinul superior al Mureșului se poartă fote negre 
discret învârstate vertical în față, ca și în Moldova. Sunt încadrate 
în costum cu cămăși bogat ornamentate, pe mâneci în jos, pe 
umeri și pe piept.

În satele de pe culoarul Rucăr-Bran costumul femeiesc cu fotă 
a evoluat sub influența zonelor transcarpatice învecinate, Muscel 
și Argeș. Pe lângă fota obișnuită, s-a mai purtat și o fotă mai largă. 
Pe lângă iile (cămășile) bogat ornamentate pe mâneci și pe piept, 
s-au mai purtat cămăși cu mâneci lungi răsucite, cum s-au purtat 
și în Vrancea.
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Costumul femeiesc cu vâlnic se întâlnește în Țara Hațegului. 
Vâlnicul, confecționat dintr-o țesătură de lână fină, dreptunghiulară, 
cu vrâste verticale, încrețită la brâu, s-a purtat la spate, iar în față a 
fost întregit cu o cătrință, înlocuită de un șorț. Cămășile cu fodori 
mari și ornamentica lor se aseamănă cu cele ale costumului cu 
cătrințe, specifice zonelor dinspre centrul Transilvaniei.

Costumul femeiesc cu oprege este specific Banatului. A evoluat, 
după cum par a arăta stampele și chiar piesele purtate în satele 
în care s-a păstrat mai bine portul tradițional, din costumul cu 
cătrințe. Piesele de tradiție mai veche s-au păstrat în satele din 
zona muntoasă, iar cele mai evoluate în cele din Câmpia Banatului. 
Țesătura opregelor, asemănătoare inițial cu a cătrințelor, s-a 
restrâns și s-au lungit în josul lor franjurile. În unele părți, piesa 
din față nu are franjuri, numai cea de la spate. La variantele mai 
evoluate, destinate gătelilor sărbătorești, ambele piese au franjuri 
lungi, diferit colorate. În ornamentica lor predomină motivele 
geometrice, din fire metalice, aurii și argintii, la piesele mai noi.

În activitățile casnice și chiar la muncile din câmp, pe alocuri se 
purta numai opreagul fără franjurii din față, peste poale, și astfel 
costumul se prezenta ca o variantă de trecere spre tipul specific 
zonelor din nordul Banatului până în Țara Oașului. 

Costumul femeiesc cu rochii albe s-a purtat în Câmpia Aradului, 
Țara Zărandului, Țara Bihariei, Țara Crișurilor, Sălaj, Sătmar și 
Țara Oașului. Rochiile albe, purtate peste poale sau fără acestea, 
în care caz s-au numit poale, sunt făcute din mai mulți lați de 
pânză mai groasă, fiind încrețite la brâu și având alesături sau 
cusături în partea inferioară. O ornamentică mai bogată au nu 
numai piesele definitorii, ci și cele care le întregesc în costum, 
în extremitățile ariei de răspândire - Câmpia Bradului și Țara 
Oașului, unde și costumul bărbătesc prezintă trăsături aparte și 
elemente decorative în stilul celor femeiești. 



172 CO N S I L I U L  J U D E Ț E A N  A L B A  –  B I B L I OT E C A  J U D E Ț E A N Ă  „ LU C I A N  B L A G A” A L B A
ETNOGRAFIA TRANSILVANIEI - VOL.I

În Țara Zarandului și Țara Bihariei s-au purtat piese mai 
simple și mai sobru ornamentate. În Țara Crișurilor și Sătmar, la 
muncile de câmp și pe acasă s-au purtat rochii albe fără alesături 
și cusături. La fel și celelalte piese din costum. În portul bărbătesc, 
pentru protejarea izmenelor largi, a apărut în față șorțul alb de 
pânză, discret vărgat în Sălaj, ca și poala rochiilor. Costumul 
femeiesc cu rochii albe s-a extins din câmpie în zonele mărginașe, 
unde s-a păstrat mai bine.

În portul popular românesc din Transilvania costumul 
femeiesc cu cătrințe sau zadii este tipul principal, încadrat spre 
est de un al doilea tip carpatic, costumul femeiesc cu fotă, în care 
supraviețuiesc vestigii de tradiție preistorică.

5.2. Portul popular maghiar 

Portul popular maghiar din Transilvania este mai sărac în 
piese și elemente tradiționale decât cel românesc. Aceasta se 
datorește faptului că legăturile sătenilor cu orașele au fost mai 
strânse, iar receptivitatea față de influențele lor mai mare. Într-o 
primă etapă din procesul de orășenizare a portului, ca și în alte 
părți ale Europei centrale, textilele casnice destinate pieselor 
sărbătorești au fost înlocuite cu produse meșteșugărești, apoi de 
cele industriale. Înlocuirea lor a fost determinată de buna stare 
economică a satelor. Unele dintre ele au fost situate în zonele 
de aprovizionare zilnică sau săptămânală a orașelor cu produse 
alimentare, vegetale și animale iar altele au fost înșirate în lungul 
principalelor căi de transport din Transilvania.

Odată cu dezvoltarea economiei de schimb s-a intensificat 
agricultura, cu ramurile ei specializate: legumicultura, viticultura 
etc. Femeile au fost tot mai mult angajate în muncile de îngrijire a 
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plantelor cum ar fi culturile de porumb, tutun, sfeclă de zahăr etc., 
recoltarea produselor, etc., și au fost nevoite să-și restrângă din 
ocupațiile casnice. S-au părăsit cele de prelucrare a fibrelor textile, 
deoarece au sporit și s-au ieftinit textilele industriale.

Într-o a doua etapă de părăsire a portului tradițional, textilele 
industriale au început să înlocuiască pe cele casnice, în primul 
rând pânza albă, cu materiale în culori închise, la confecționarea 
pieselor mai expuse din îmbrăcămintea de muncă. Astfel, alături 
de textilele industriale destinate confecționării pieselor de 
îmbrăcăminte de sărbătoare s-au răspândit materiale mai practice 
și mai durabile, pentru îmbrăcămintea de fiecare zi, care au 
estompat diferențierile zonale de port.

Diferențierile zonale de port s-au menținut în cele mai multe 
părți deoarece, pe lângă piesele tradiționale păstrate în port, nici 
materialele industriale nu au fost adoptate la întâmplare, ci după 
un anumit gust local. Ele au fost încadrate și armonizate tipurilor 
zonale sau locale de costume, în care este exprimat și specificul 
etnic. În perspectiva dezvoltării în timp și a răspândirii spațiale, în 
cadrul costumelor populare maghiare din Transilvania se impun 
două tipuri principale: costumul femeiesc cu rochii sau poale albe 
și costumul femeiesc cu rochii colorate. 

Costumul femeiesc cu poale sau rochii albe a fost specific zonelor 
din vestul Transilvaniei, din Câmpia Sătmarului până în Câmpia 
Aradului. El a fost asemănător cu costumul tradițional specific 
pustei ungare, prin predominanța pieselor albe, largi, mai ales în 
portul de vară.204

În trecut, poalele albe din pânză de cânepă, din cânepă 
amestecată cu bumbac au fost piese obișnuite în portul de 
muncă, la fel ca și în satele românești. În portul sărbătoresc, locul 
poalelor și al șorțurilor albe l-au luat, încă din secolul trecut, 
204. Șt. Manciulea, Sate și sălașuri din Câmpia Tisei, în BSG, tom. 50, 1931, 

București, p.166
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piese asemănătoare confecționate din materiale industriale, în 
culori deschise, purtate de tineret, mai închise, purtate de femeile 
vârstnice. 

Cămașa femeiască a avut mânecile prinse la umăr, în cele mai 
multe părți. Partea din față s-a lărgit, pentru a fi mai comodă, iar 
mânecile s-au scurtat și s-au îmbogățit prin încrețituri la umăr și 
în josul lor, mai ales la piesele destinate gătelilor sărbătorești.

Aria de răspândire a cămășii maghiare cu mânecile prinse la 
umăr interferează spre est cu aceea a cămășii cu mânecile prinse 
la guler, ca și în portul românesc. În unele sate din Sălaj și Bihor 
cămășile aveau umeri cu fodori. Croiul și ornamentica lor s-au 
simplificat, odată cu adoptarea bluzelor, și în costumele de muncă, 
dar și în cele sărbătorești.

Ca îmbrăcăminte protectoare contra frigului, în zonele din 
nord s-au purtat haine dintr-o țesătură mițoasă sau păroasă, ca și 
în Maramureș sau Oaș. Spre sud s-au purtat sumane din pănură 
albă, groasă, ca și în portul românesc. Croiul a fost asemănător, dar 
ornamentica lor a fost diferită de la o zonă la alta și chiar de la un 
sat la altul. Acestea le confecționau sumănarii și sumănărițele din 
sate, ori de prin târguri și orașe, care le ornamentau după gustul 
local, cu aplicații de postav diferit colorate, cu șnururi etc.

Costumul femeiesc cu rochii colorate se întâlnește în zonele din 
estul Carpaților Occidentali și din Centrul Transilvaniei. Rochiile 
de influență orășenească sunt peste tot colorate, nu numai în 
satele maghiare, ci și în cele românești, săsești, sârbești etc. În 
satele cu populație mixtă, din lungul Someșului, al Mureșului, 
din Câmpia Transilvaniei etc., acolo unde nu mai supraviețuiesc 
vestigii tradiționale, costumele de influență orășenească purtate 
de femeile maghiare nu se deosebesc de cele purtate de românce. 
Mai curând se evidențiază în ele păstrarea croielii costumelor 
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orășenești, din perioada când au fost adoptate. Rochiile mai vechi 
au fost simple, confecționate din textile de casă, negre, albastre, 
vărgate etc. Textilele casnice au fost înlocuite, pe alocuri, mai de 
timpuriu, de cele meșteșugărești, pe alocuri, mai târziu, de cele 
industriale din lână și bumbac. Formele costumului se amplifică 
prin încrețirea rochiilor și a poalelor purtate pe sub ele, prin 
adăugarea volanelor și a pernelor pentru a se evidenția șoldurile, 
dând un plus de robustețe ținutei. În unele sate, peste rochii 
s-au purtat veste, decoltate la gât și fără mâneci, care au înlocuit 
pieptarele în portul de vară și sărbătoresc.

Costumele s-au diferențiat pe grupe de vârste prin cromatica 
materialelor din care au fost confecționate piesele principale, prin 
ornamente anexe specifice, mai ales în gătelile sărbătorești. În unele 
părți s-au obținut și menținut tipuri de costume zonale sau locale 
reprezentative pentru portul popular maghiar din Transilvania. 
Dintre acestea se impun: costumele din Zona Calatei, costumele 
din Sic, costumele din Rimetea.

Costumele din Zona Calatei s-au dezvoltat în condițiile mai 
bunei stări economice și ale unei strânse legături cu orașul Cluj 
și târgul Huedin, cu meșteșugari iscusiți și ale căror surse de 
aprovizionare erau satele din jur. Costumul femeiesc prezintă 
piese cu detalii structurale și ornamentale mai noi, care ilustrează 
evoluția lor, în ritm mai susținut, odată cu înlocuirea textilelor de 
casă cu textile industriale. 

Cămășile femeiești au evoluat odată cu restul pieselor din 
costum. Cămășile femeiești se împart, după croi, în trei grupe: 
cele mai vechi sunt cămăși largi cu mâneci lungi strânse de un 
pumnar brodat în partea de jos, cămăși strâmte și cămăși scurte 
cu mâneci largi. Cămășile cu mâneci lungi și largi sunt mai vechi 
și au fost tipul obișnuit până pe la începutul secolului nostru, când 
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au început să cedeze locul cămășilor strâmte, odată cu adoptarea 
bluzelor în port, iar cămășile cu mâneci largi sunt variante de 
trecere între cele două tipuri, tradițional și orășenesc.205

Cămășile lungi și largi, ca și cămășile de tip carpatic românești, 
aveau mânecile prinse la guler, împreună cu piesele componente 
din față și de la spate, lărgite și încrețite mărunt la gât, unde au un 
guler brodat. La femeile măritate, broderia gulerului era întregită 
sub aceasta în față, de o parte și alta a gurii, de un mic ciupag 
cu motive geometrice, cusute pe muchea cutelor, asemănător cu 
cel al cămășilor femeiești săsești din zona Bistriței. Între ariile 
celor două cămăși femeiești cu ciupag și gura în față, se află aria 
cămășii femeiești cu gura la spate și ciupag mai mare pe piept, în 
motive geometrice, dominate de negru, vânăt și roșu, pe grupe de 
vârstă în portul zilnic și sărbătoresc, în toate zonele din centrul 
Transilvaniei, începând din Carpații Orientali până în Carpații 
Occidentali din Țara Lăpușului, până în Valea Mureșului și chiar 
în sudul acesteia, pe Valea Gurghiului.

Ornamentica cămășilor largi s-a extins cu cusătură pe mânecă 
în jos. Pumnarii (manșetele) sunt decorați și ei cu cusături ca și 
gulerul, cu arnici în culori mai vii la femeile tinere, mai închise 
la cele mai în vârstă. Sub guler aveau broderii tabulare, cusute pe 
muchea încrețiturilor, cu motive geometrice, în negru și portocaliu 
etc. Uneori, cusăturile înrâurate pe mânecă în jos au fost înlocuite 
cu aplicații de dantelă, roșie ori neagră, pe care o confecționau 
femeile mai sărace din Rimetea și o vindeau prin târguri.206 Cu 
timpul, mânecile s-au scurtat și lărgit iar ornamentica lor s-a 
îmbogățit prin cusături în roșu și portocaliu la femeile mai tinere, 
în negru ori vânăt la cele mai în vârstă, pe umăr și pe mânecă 

205. N. Dunăre și colab., Arta populară din Valea Jiului, București, 1963, p. 45 
206.  L. Apolzan, Platforma Luncanilor. Aspecte ale vechimii și continuității 

așezărilor, în „Sargeția”, XIII, Deva, 1977, p. 499-501
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în jos. Peste cămăși s-au purtat și pieptare, iar în timpul iernii, 
jachete din postav.

Cămășile cu mâneci bufante au fost înlocuite de cămăși cu 
mâneci strâmte, purtate pe sub bluze cu imprimeuri viu colorate, 
decorate cu panglici, paiete, etc.

Peste poale s-au purtat diferite rochii. Probabil inițial rochiile 
au fost albe. Până în zilele noastre au intrat în port rochiile colorate, 
dar s-au menținut și cele albe încrețite. Acestea erau confecționate 
din materiale țesute în casă, dar și din cele meșteșugărești din 
lână, care ulterior și ele au cedat locul textilelor industriale, tot 
mai variate și mai viu colorate. 

Mai reprezentativă este cea numită muszui care, sub influența 
urbană, nu este încheiată în față, pentru a putea fi ridicate colțurile 
din față și prinse sub brâu, în așa fel ca să formeze două falduri 
laterale, care să evidențieze dosul poalei drapat cu o bandă de 
postav roșu sau galben-portocaliu. Muszuiliul este plisat mărunt 
iar pliseurile sunt fixate pe șolduri cu un brâu ornamental, cusut 
de muchea cutelor plisate, cu motive geometrice, în culori vii la 
fete și nevestele tinere, în culori închise la femeile mai în vârstă.207 

Peste muszui se poartă în față șorțuri negre sau colorate, 
ornamentate cu rânduri de cusături verticale viu colorate, liniare, 
ori cu aplicații de panglici, dantelă, pe margini. Sub faldul rochiei 
se văd poalele albe din pânză.208

Cu timpul, preferințele s-au îndreptat înspre materialele 
industriale tot mai viu colorate, ornamentate cu aplicații de 
panglici în partea inferioară. Femeile mai tinere, sub influența 
urbană, sub rochiile largi, mărunt plisate, purtau o cingătoare 
cu mici perne, care le reliefau șoldurile. Viu colorate și bogat 
ornamentate erau și șorțurile pe care le purtau în față209. 
207. R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, p. 115-121
208. R. Vuia, Satul românesc din Transilvania, în vol. Studii de etnografie și folclor, 

București, 1975, p. 180-181
209. Ibidem, p. 47
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Costumele bărbătești au fost mai sobre. Vara s-au purtat 
cămăși, cele sărbătorești cu broderii negre, sobre și izmene mai 
strâmte decât cele purtate în vestul țării. Viu colorate erau numai 
pieptarele, cu aplicații de piele colorată ori cusături. Iarna purtau 
cioareci ori pantaloni și sumane scurte, cu aplicații de postavuri 
colorate. Țăranii înstăriți, în sărbători, purtau sumane largi, lungi, 
cu guler dublat de o platcă la spate, ornamentată cu postav colorat 
și cusături pe reverurile largi din față, pe platca dreptunghiulară 
prinsă de guler la spate, pe mâneci și spre poale, făcute de sumănarii 
din orașe.

Costumele de Sic, județul Cluj, au un colorit mai sobru și mai 
unitar decât cele din zona Calatei. Sicul este situat în vestul 
Câmpiei Transilvaniei, în apropiere de orășelul Gherla, așezare 
mai veche atestată documentar de timpuriu, ca centru de 
exploatare a sării, colonizat și privilegiat. Poposind la Sic într-o 
zi de sărbătoare rămâi suprins de sobrietatea și uniformitatea 
costumelor femeiești și bărbătești. Costumele sunt confecționate 
din materiale asemănătoare, nuanțate pe sexe și grupe de vârste.

Fetele și femeile tinere poartă rochii roșii, mai deschise sau 
mai închise, cu motive mici negre sau albastre etc. Femeile mai în 
vârstă poartă rochii negre ca și șorțurile. Fetele și femeile tinere 
poartă șorțuri roșii, punctate cu motive în albastru, verde, etc. Peste 
cămașa albă poartă un pieptar negru, din catifea și pe cap basma 
neagră, înflorată pe margini. Nelipsite sunt și gătelile fetelor cu 
mărgele roșii, în mai multe șiruri.

Bărbații poartă pantaloni negri, veste albastre și pălării de 
paie, vara, specifice. Iarna se poartă sumane scurte din pănură sau 
postav. Piesele tradiționale au fost înlocuite, ca și în zona Calatei, 
de haine orășenești, deoarece mulți sicani lucrează în Cluj, fiind 
muncitori renumiți ca hărnicie și pricepere.
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5.3. Portul popular săsesc 

Portul săsesc a păstrat, după cum scrie Iulius Bielz, atât piesele 
de îmbrăcăminte de tradiție țărănească, dar și elemente care au 
fost preluate din costumul burghez de la oraș și al naționalităților 
conlocuitoare. Trebuie menționat că, până la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea, în orașele săsești a existat un port național deosebit 
de moda epocii și deosebit de portul țărănesc săsesc. Înflorirea 
economică a meșteșugarilor, organizați în orașele săsești în bresle, 
a creat țărănimii posibilitatea de a purta veșminte mai bogate. 
Țăranii care mergeau la meserie în oraș își înființau modeste 
ateliere când se întorceau în comunele lor. Ei aduceau gustul și 
moda orășenească, pe care le adaptau stilului țărănesc, astfel că 
țărăncile au renunțat să-și lucreze singure în casă obiectele de 
port. 210

Între piesele de tradiție mai veche se impun cârpele de cap 
din pânză albă și cămășile încrețite în jurul gâtului, asemănătoare 
celor din portul românesc, cu supraviețuiri dintr-un fond 
european comun, pe lângă unele piese germanice specifice, cum 
sunt pieptarul din pânză mărunt încrețit numit Ewersthimt, piesa 
numită Kasrtel, mantaua în formă de pelerină, croiuri mai evoluate 
de rochii (Rock), al căror nume transilvănean mai frecvent a fost 
împrumutat de la sași. 

În componența costumelor numărul pieselor din fondul 
tradițional s-a restrâns, fiind înlocuite de cele de influență 
orășenească. Legăturile tot mai strânse ale satelor cu orașele spre 
care au gravitat din punct de vedere economic s-au răsfrânt și în 
îndelungatul proces de îmbunătățire și înfrumusețare a portului. 
De aceea, pe lângă piesele care imprimă trăsături specifice portului 
săsesc din Transilvania, au apărut piese specifice anumitor zone. În 

210. Județele României Socialiste, ed. II, București, 1972, p. 187-188
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baza diferențierilor mai pronunțate distingem: costumele din zona 
Bistriței, costumele din zona Sibiului, costumele din zona Târnavelor 
și costumele din Țara Bârsei.

Costumele din zona Bistriței au prezentat o mai mare bogăție 
artistică decât cele din sudul Transilvaniei. Ele s-au diferențiat, 
în timp, de cele de muncă, în dorința participării la manifestările 
sărbătorești într-o ținută cât mai impunătoare, mai festivă. Local, 
există diferențe pe grupe de vârstă, îndeosebi în portul femeiesc, 
stabilindu-se, prin piese aparte, ornamentică și cromatică, un port 
al fetelor, deosebit de acesta al nevestelor și al femeilor în vârstă. 
În cadrul aceleiași grupe de vârstă s-au purtat piese mai bogat 
ornamentate, îndeosebi șorțuri, în sărbătorile din perioadele de 
dulce din cursul anului și mai sobre în cele din posturi. Se mai 
surprindeau, pe grupe de sate, mici deosebiri în găteala capului, 
ornamentica unor piese ca aceea a pieptarelor, a cojoacelor, 
culoarea sumanelor tinerilor etc. De altfel, la diferențierea și 
păstrarea portului tradițional, nu numai în zona Bistriței, ci și în 
celelalte zone, un rol important l-au avut organizațiile tradiționale 
ale populației săsești și din vecinătăți, Nachbarschaften, grupe 
de vârstă și sex cum erau a flăcăilor, Bruderschaften, a fetelor, 
Schwesterschaften etc. Ținuta sărbătorească a fost impusă nu numai 
de colectivitate, ci chiar de Biserică în participarea la sărbătorile 
mari de peste an și la diferite activități familiare. Astfel, în Ghinda, 
în prima zi de Crăciun fetele mergeau la biserică cu parta pe cap 
și cu o manta neagră, încrețită, căptușită cu roșu, cu șorțuri albe, 
iar în a doua zi de sărbătoare cu șorțuri tot albe, dar cu broderie 
neagră foarte bogată. După-masa mergeau la joc fără partă pe cap, 
legate numai cu o panglică de catifea brodată cu motive florale, 
din mătase de culorile roșu, roz, galben etc., și cu șorțuri colorate.

Cămășile femeiești au avut mânecile prinse la guler, ca și cele 
românești din zona Bistriței, au fost lungi, cu poale, de care s-au 
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desprins cele mai noi. În față, sub guler, în ambele părți ale gurii, 
au avut un mic ciupag, cusut pe muchea încrețiturilor pieptului, 
cu motive geometrice, cele mai vechi, cu motive florale, cele mai 
noi. Mânecile erau strânse cu pumnari obișnuiți sau prelungiți, ca 
niște mânecări, ornamentați cu motive geometrice ori florale, în 
negru, ca și cele de la gât.

Cămașa a avut o piesă complementară, într-un costum 
tradițional specific, confecționat inițial, după cum se pare, numai 
din pânză de casă, o vestă numită Ewerstimt, mărunt încrețită și 
bogat ornamentată, atât pe piept, cât și la spate, prin broderii în 
motive geometrice pe muchea cutelor. Peste cămășile lungi sau 
peste poale s-au purtat diferite rochii.

Rochiile din portul zilnic au fost simple, sobre, spre deosebire 
de cele pentru gătelile sărbătorești, care se impuneau printr-o 
mai mare bogăție cromatică, prin finețea materialelor. În gătelile 
sărbătorești s-au purtat, în zona Bistriței: rochii albastre de stofă, 
rochii albe, rochii negre.

Rochiile albastre de stofă aveau broderii și aplicații de panglici 
la poale și au fost specifice gătelilor sărbătorești pentru fete. Se 
făceau pentru confirmarea ceremonială a trecerii în rândul fetelor 
mari. Astfel de rochii purtau când se măritau și chiar nevestele 
tinere, întregite cu piese distinctive specifice grupului lor de 
vârstă, în găteala capului. Se făceau din 2-3 lați de stofă, strânse la 
brâu în cute necălcate, așa că în cădere se lărgea spre poale, unde 
erau bogat ornamentate, cu rânduri orizontale de motive florale, 
trandafiri, miozotis și lăcrămioare stilizate, înlocuite pe piesele mai 
noi cu aplicații de panglici industriale cu motive asemănătoare, 
procurate din comerț. Rochiile aveau în unele sate, ca Jelna, Satul 
Nou, Petriș, Dorolea, trei panglici cu motive florale, una la mijloc 
cu fond albastru, încadrată de două panglici cu fond galben. Între 
ele erau aplicate șnururi simple sau împletite, cu mărgele albe. 
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Numărul panglicilor, ca și al împletiturilor de șnururi, atunci când 
erau mai înguste, era mai mare (6-10). La femeile măritate se 
restrângeau și dispăreau la cele mai în vârstă.

În unele sate, în timpuri apropiate, în afară de postav s-a folosit 
și catifea albastră sau neagră pentru confecționarea acestui tip de 
rochii, specific zonei Bistrița. 

Rochiile albastre de stofă se purtau cu o vestă roșie sau vișinie, 
deschisă în față. Era croită strâns pe corp și depășea talia în 
lungime. În față, pe margini, adeseori și pe spate, era brodată 
cu mătase, cu motive reprezentând lujeri cu flori multicolore. 
Ornamentația acestor veste de postav sau catifea era întregită cu 
dantelă fină, galbenă aurie, la gură, pe umeri și în partea de jos.

Rochiile albe au avut două variante, încadrate în costume 
diferite sub aspect compozițional și ornamental. O primă 
variantă, mai veche, este o rochie largă, de 4-8 metri, din pânză 
fină, mărunt încrețită, ca și pieptarul specific, care o întregea în 
partea superioară, așa-numitul eversthimt. Acesta, după cum am 
menționat, a evoluat dintr-o străveche piesă de îmbrăcăminte 
germană. Peste rochie se poartă un șorț alb, cu mai multe șiruri 
de cusături în motive geometrice sau florale, asemănătoare cu 
broderiile realizate pe eversthimt pe muchea cutelor.

O a doua variantă a fost rochia de muselină albă, asemănătoare 
celor în gen rococo, alcătuită dintr-o fustă și o vestă mai lungă, 
apărută spre sfârșitul secolului trecut în comunele mai înstărite 
Lechința și Sângeorzul Nou etc.211 Rochia se îmbrăca peste mai 
multe poale, care accentuau linia șoldurilor și apoi cădeau în cute 
bogate. Era întregită de o vestă albă din pânză sau atlas, un șorț de 
tul alb, brodat cu flori albe de mătase sau un șorț dantelat.

Rochiile negre au fost specifice costumului de muncă iar în 
gătelile sărbătorești, femeilor în vârstă sau în doliu. Au avut două 
211. A. Herbay, Târgurile din bazinul Arieșului, în „Revista geografică”, III, nr. 1-3, 

1946, București, p. 116
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variante: rochia neagră cu laibăr care avea croi asemănător cu 
cea albastră, dar era mai puțin ornamentată sau chiar lipsită de 
elemente decorative și rochia neagră simplă de la brâu în jos, care 
era făcută din materiale mai ieftine, în portul de toate zilele și mai 
fine, în cel sărbătoresc. Peste cămașa tradițională cu care se purtau 
se lua o vestă sau o jachetă, tot neagră.

Șorțurile, care au întregit rochiile, protejându-le, au devenit 
piesă de bază și în portul sărbătoresc, deoarece funcțiunilor practice 
li s-au adăugat cele estetice. Ele prezentau o mare diversitate 
deoarece, pe lângă cele de muncă și cele purtate cu diferite tipuri 
de rochii, s-au diferențiat pe grupe de vârstă și pe perioade de post, 
perioade de dulce și festivități familiale. La acestea s-a adăugat 
o catrință împrumutată din portul popular românesc, specifică 
zonelor Bistriței și Năsăudului, numită Harras, confecționată din 
lână fină.

O primă categorie au fost șorțurile simple de muncă, albe sau 
negre. Șorțurile albe s-au făcut din pânză obișnuită sau au fost 
țesute anume și în acest caz se învrâstau în partea de jos, cu câteva 
dungi simple roșii, uneori în alternanță cu negru. Piesele făcute 
din pânză obișnuită au fost brodate cu motive geometrice negre, 
ori cu motive florale, cele mai noi. Femeile bătrâne spuneau că 
șorțul alb de pânză a fost piesă obișnuită a costumului de muncă. 
În activitățile productive au cedat locul celor negre, dar s-au 
păstrat ca piese purtate ocazional. La culesul viei, care avea un 
caracter sărbătoresc, se purtau în unele sate șorțuri albe, înflorate.

Șorțurile pentru gătelile sărbătorești s-au făcut din pânză mai 
bună sau diferite materiale industriale, începând cu catifeaua, 
mai groasă, mai plină și încheind cu tulul sau dantelăria artistică, 
aerată. Sub aspect ornamental și cromatic se distingeau trei 
variante: șorțuri albe, șorțuri colorate și șorțuri Harras.

Șorțurile albe tradiționale, numite și șorțuri de biserică, s-au 
diferențiat pe grupe de vârstă, perioade de dulce, de post și ocazii 
familiale festive.
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Șorțurile albe purtate de fete și nevestele tinere au avut mai 
multă broderie, în motive florale, cele mai noi iar ale femeilor 
mai în vârstă au avut mai puține broderii, în motive geometrice. 
În perioadele de dulce se purtau piese mai bogat ornamentate și 
piese mai simple, mai sobre, în sărbătorile din perioadele de post.

Șorțurile se confecționau din doi lați de pânză, cele mai vechi 
și din trei, cele mai noi. Ornamentele principale se localizau spre 
poală. La cele bătrânești constau într-o vârstă brodată, lată de 
2-4 cm, cu motive geometrice negre, înlocuite de motive florale 
pe cele mai noi. O vârstă, două broderii florale, în negru, aveau 
șorțurile purtate de fete și neveste în sărbătorile din perioadele de 
post. Cele purtate în sărbătorile de dulce aveau broderie bogată, 
întregită cu dantelărie albă pe margini și între lații de pânză. 
În satele mai ridicate din punct de vedere economic aveau 4-5 
rânduri de broderii orizontale, între care era intercalată dantelărie 
albă. Rândurile de broderii constau în lujeri cu flori și frunze, 
ciorchine etc. În satele mai sărace aveau 2-4 rânduri de lujeri, cu 
intercalații de dantelă sau numai material fin, alb. Șorțurile s-au 
purtat cu rochiile albastre, bogat ornamentate și ele spre poală, 
cu rochii albe și ewersthimt, înlocuit în portul mai nou de o 
vestă simplă numită Wasken, neîncrețită și bogat ornamentată, cu 
motive florale, dispuse în registre orizontale, încadrate cu tivituri 
și colțișori, iar femeile bătrâne au purtat șorțurile albe cu rochii 
negre. Cu rochii albe și uneori chiar cu cele albastre sau negre s-au 
purtat șorțuri ornamentate numai în alb, cu dantelărie și broderie 
obișnuită, în ochiuri etc.

Șorțurile colorate pentru gătelile sărbătorești au fost făcute din 
materiale mai pline, catifea, stofă sau mătase, cele purtate iarna 
ori din materiale mai subțiri în portul de vară. Cele bătrânești și 
pentru perioadele de post aveau un colorit mai sobru, în schimb 
cele tinerești, pentru perioadele de dulce, erau bogat ornamentate, 
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ca și cele albe, prin aplicații de dantelă fină și broderii în motive 
florale. O mai mare varietate și bogăție artistică prezentau, ca și 
rochiile, în satele dinspre marginea câmpiei, din jurul Lechinței.

Șorțurile Harras poartă numele lânii mai fine, procurată din 
comerț, folosită pentru țesutul lor. Era o cătrință împrumutată 
din portul românesc din zonă, lată de 60-70 de cm, învârstată și 
brodată în partea inferioară. Roșul dominant în învârstare alterna 
cu vrâste galbene și albastre, în succesiune și lățimi diferite, între 
1-5 cm. La piesele mai noi, între vrâstele simple se intercala o 
vrâstă neagră brodată în motive florale, viu colorate. În unele sate 
au avut mai multe vrâste florale, întregite cu motive liniare, șiruri 
de mărgele etc. De multe ori româncele au țesut piesele și pentru 
săsoaice. Șorțurile de harras s-au purtat cu rochiile obișnuite de 
muncă, dar și cu cele sărbătorești, înlocuind piesele din pânză sau 
alte materiale, ori numai ca fond multicolor pentru cele cu multă 
dantelărie sau subțiri, purtate cu ocazii mai festive, ca de exemplu 
la confirmare.

În anotimpurile mai răcoroase peste cămăși s-au purtat 
pieptare de piele, de tipul celor înfundate care se încheie lateral, 
pe umăr și subsuori, prin nasturi de piele, asigurând astfel o mai 
bună protecție contra frigului decât cele deschise în față. Se 
deosebeau de cele din alte zone prin detalii de croi și mai ales prin 
ornamente.

În partea de jos tăietura nu este dreaptă, cum e în alte părți, 
ci în unghi, cu care se prelungește peste șorț și peste rochie la 
spate. Fața este croită dintr-o bucată, iar spatele din două bucăți 
de piele, una până la talie și o a doua în completarea ei. Prima are 
croiul obișnuit al spatelui iar a doua are un croi specific, care se 
lărgește în două colțuri spre șolduri apoi este tăiată în unghi, ca și 
pieptul din față.

Pieptul și spatele sunt bogat ornamentate cu aplicații de 
piele colorată, broderii cu mătase, motive ștanțate în piele, iar 
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pe margini cu aplicații de piele dantelată și blană. Compozițiile 
ornamentale de pe piept și spate s-au îmbogățit mai ales după 
adoptarea coloranților chimici pentru vopsitul pieilor din care s-au 
făcut principalele ornamente tradiționale, menținute ca motive 
centrale. Culori mai tari au fost adoptate și pentru broderiile 
în motive vegetale, care s-au extins restrângând fondul alb, mai 
ales pe piept. Aplicațiile de piele și broderiile au fost întregite cu 
ciucuri de mătase, iar în timpuri mai apropiate, cu ciucuri lungi.

Pe lângă pieptare purtau jachete cu croi orășenesc, confecționate 
din postav sau alte materiale mai groase, procurate din comerț. 
Femeile mai în vârstă au purtat o haină de postav alb, cu croi simplu, 
tivită pe margini cu postav negru, asemănătoare cu țundrele scurte, 
fără clini, purtate și în alte zone din Transilvania. Când era frig, 
se purta peste pieptar. Haina se încadrează desigur între piesele 
tradiționale, care au cedat locul pe de o parte jachetelor, iar în 
gătelile sărbătorești din timpul iernii cojoacelor. Acestea, împreună 
cu pieptarele, se situează între cele mai frumoase și reprezentative 
piese ale portului femeiesc din zona Bistriței. Hainele de blană 
le-au împrumutat coloniștii sași, după cum spunea Julius Bielz, 
curând după venirea lor în Transilvania de la populația autohtonă, 
adăugându-le și veșmintele lor confecționate din lână. 

Cojoacele au fost cele mai importante și mai frumoase piese 
din îmbrăcămintea sărbătorească pentru vremea răcoroasă. Fetele 
purtau primul cojoc odată cu parta (toca de la confirmare), de 
aceea era bogat în elemente artistice, specifice perioadei în care 
s-au făcut. Fiind foarte scumpe, nu s-au purtat în toate sărbătorile, 
pe orice vreme și s-au păstrat cu deosebită grijă. Astfel s-au 
moștenit, și-n unele case se păstrau cojoacele ultimelor două și 
chiar trei generații. Cojoacele, ca și pieptarele, au avut compoziții 
ornamentale bogate, variate, în tehnici mixte. Acestea erau 
distribuite în așa fel ca să se evidențieze cât mai bine și să formeze 
pe fondul alb un ansamblu de pete de culoare cât mai artistic 
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echilibrate, armonizate totodată cu restul pieselor din costumul 
sărbătoresc de iarnă. Compozițiile ornamentale principale erau 
realizate prin aplicații de irhă (piele) maro, întregite cu broderii 
cu mătase, în motive vegetale, policrome și cu ciucuri. Cojoacele 
prezentau mici diferențieri pe grupe de sate. Pe la Lechința, 
Vermeș, Sângeorzul Nou și în alte sate mai ridicate din punct de 
vedere economic au fost mai bogat ornamentate. În satele dinspre 
munte au avut compoziții mai simple, colorit mai sobru. Le 
făceau renumiții cojocari din Bistrița, inițialele numelui lor fiind 
adeseori încadrate între motivele decorative ștanțate pe fâșiile de 
irhă albă de pe margini.

În găteala sărbătorească a fetelor nelipsită a fost parta, numită 
Borten, un cilindru de catifea neagră căptușit pe interior cu stofă 
sau mătase colorată.În partea din spate atârnau, prinse cu ace, 
niște panglici multicolore, lungi până la gleznă. La nuntă, mireasa 
purta această piesă pentru ultima dată, deoarece după căsătorie 
purta maramă albă sau căiță, specifice nevestelor. În gătelile de 
nuntă, în partea de sus a partei se punea o cunună din floricele 
de mirt, iar în unele sate și un voal alb, o maramă lungă, subțire, 
la spate cu broderii și aplicații florale, împletituri din fir auriu 
sau mătase galbenă, cu fluturași și dantelă fină, cu care se gătea 
tânăra nevastă. În noaptea nunții, mireasa, asistată și ajutată de 
mai multe neveste, își lua parta de pe cap, recitând ceremonios: 
„Cinstită am fost când te-am luat, cu cinste te-am purtat, la fel mă 
și despart”, în graiul săsesc.

În locul partei se punea pe cap căiță sau maramă albă pe care 
o purtau miresele, prinsă de partă la spate. După nuntă, în prima 
sărbătoare, nevestele mergeau la biserică purtând aceste marame 
albe și o manta neagră încrețită. Le mai purtau în prima zi a 
sărbătorilor mari, iar în a doua zi purtau căițele de catifea brodate 
cu motive florale. Maramele albe au fost, ca și în portul popular 
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românesc, nu numai piese ocazionale, purtate de nevestele tinere, 
ci și specifice femeilor căsătorite, înainte de apariția și răspândirea 
năfrămilor colorate și a căițelor de catifea brodate.

Portul bărbaților a evoluat alături de cel femeiesc păstrând o 
ținută mai sobră, cu mai puține elemente decorative. Diferențierile 
pe grupe de vârstă au fost destul de evidente în gătelile sărbătorești, 
fie prin piese specifice unei anumite grupe, cum au fost sumanele 
pentru flăcăi, cojoacele pentru bărbați, fie prin ornamentica mai 
bogată sau mai săracă a altor piese cum au fost cămășile, cravatele 
etc.

Cămășile bărbătești de muncă au fost, ca și cele femeiești, 
simple, cu mânecile prinse la umăr. Cele patru găteli sărbătorești 
au fost făcute din pânză mai fină și au avut o broderie bogată, în 
motive geometrice, cele vechi, florale, cele mai noi. Mai frumoase 
au fost cele de mire, care după obicei se dădeau în dar de către 
soacre, de aceea s-au păstrat cu grijă, fiind purtate numai la 
sărbătorile mari și la cele familiale.

Pe umeri se aplica o panglică neagră sau roșie, lată de 5-6 
cm, pe care se cosea dantelă croșetată sau procurată din comerț. 
Aceasta era încadrată de broderii în negru, în motive florale. 
Mânecile erau largi și aveau broderii pe margini, tot în negru. 
Broderie asemănătoare aveau și gulerele duble. La cămășile mai 
noi, purtate în unele sate, gulerele nu erau brodate, în schimb au 
avut o broderie artistică cravatele, din catifea neagră cu motive 
florale.

Cioarecii din pănură albă în îmbrăcămintea de iarnă și 
pantalonii din pânză în patru ițe în cea de vară, au avut croiul 
pieselor orășenești, strânse pe picior de la genunchi în jos, 
deoarece încălțămintea obișnuită au fost cizmele. Pănura albă, 
folosită mai demult, a fost înlocuită de postavul negru procurat 
din comerț. Din aceasta s-au făcut și hainele obișnuite, purtate în 
anotimpurile răcoroase.
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Curelele late din piele, cu care încingeau mijlocul, peste cămașa 
albă, au fost specifice costumului bărbătesc. Erau făcute din două 
fâșii de piele, de culoare cafenie închis, cusută în partea de jos, iar 
sus numai lateral și la spate, așa încât aveau în față două buzunare, 
în care se purtau acte, bani, tutun etc. Cele mai vechi au fost 
decorate cu motive ștanțate. Acestea au fost întregite cu motive 
din fâșii înguste din piele colorată în verde, albastru, argintiu. 
Mai bogate și mai variate erau ornamentele din față și constau 
în linii punctate, motive geometrice, iar în planurile centrale 
aveau motive florale, lalele sau lujeri de alte flori. În anotimpurile 
apropiate îmbrăcămintea groasă, obișnuită, de toate zilele, pentru 
vreme rece, a fost vestonul din postav, cu croi ca și cele orășenești. 
Acestea au luat locul mantalelor din pănură albă sau neagră, 
țesută în casă sau procurată la târguri, deoarece în satele săsești 
s-au cunoscut puține oi. În portul sărbătoresc al flăcăilor s-au 
păstrat astfel de mantale, asemănătoare cu sumanele românești. În 
comunele Dumitra și Dorolea s-au purtat mantale albe, tivite pe 
margini și la gât, în față și pe poală cu o fâșie lată de două degete 
de postav în culoarea galbenă portocalie până la roșu, dublată spre 
interior cu colțișori, trifoi și chiar motive florale pe piept, cusută 
cu lână fină. S-au purtat întotdeauna cu pălării specifice, cu borul 
mare. În celelalte sate s-au purtat mantale negre, din pănură, cu 
croi asemănător celor românești. De altfel, Gheorghe Binder din 
Monariu spunea că se făceau fie în satele românești de pe Someș, 
din zona învecinată a Năsăudului, fie de către croitorii sași din 
Batoș.

Pieptarele și cojoacele, făcute de cojocarii bistrițeni, ca și cele 
femeiești, erau mai puțin ornamentate. Pieptarele mai vechi se 
încheiau lateral, dar au fost părăsite, fiind înlocuite cu cele deschise 
în față. 

Cojoacele au fost, ca și cele femeiești, piese de bază în costumul 
sărbătoresc al bărbaților. În gătelile pentru biserică numai chiar 
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vara, când era cald, nu se îmbrăcau. Cele mai vechi au avut 
decoruri simple, dar în timp s-au apropiat de stilul ornamental 
al celor femeiești, fără să ajungă la bogăția artistică a acestora. Pe 
margini aveau aplicații de piele albă, cu motive florale ștanțate. La 
guler, pe piept, la buzunare și pe mâneci aveau fâșii de blană de 
vidră, de cca 3 cm, iar în rest blană de capră în fâșie îngustă pusă 
pe dos, în așa fel ca pe margini să apară doar părul. Pe interior era 
dublată cu fâșii de irhă dantelată, ștanțată în ochiuri, albă la cele 
mai vechi, maro-roșcat și bej la cele mai noi. Cojoacele mai vechi, 
pe lângă motivele ștanțate, au avut aplicații de irhă albă, în motive 
florale cusute cu albastru, pe piept, la buzunare și pe mânecă. 
Ornamentele cojoacelor mai noi s-au îmbogățit în motive florale, 
în buchețele.

Portul bărbătesc din zona Bistriței, ca și cel femeiesc, deși a 
evoluat sub tot mai accentuate influențe orășenești, prezintă un 
pronunțat specific zonal, prin componență, detalii structurale 
și ornamentale ale pieselor tradiționale de bază. Au evoluat 
împreună, cultivând unele vechi tradiții germanice, prin care se 
aseamănă cu portul celorlalte zone în care au fost colonizați sași 
și piese apărute în condițiile specifice modului local de a trăi 
și al centrelor urbane spre care au gravitat din punct de vedere 
economic. Zona Bistriței, fiind mai izolată, a păstrat mai multe 
vestigii tradiționale. Am insistat asupra lor deoarece pun în 
lumină, mai bine decât în alte zone, complexitatea proceselor de 
înnoire a portului popular transilvănean, de diferențiere zonală și 
locală.

Costumele din zona Sibiului au evoluat sub influența acestui 
important centru meșteșugăresc în feudalism, spre care au gravitat 
nu numai satele din mica depresiune a Cibinului, ci și din vestul 
Țării Oltului, de pe valea Hârtibaciului și a principalului drum 
de acces dinspre valea Mureșului și Sebeș. În portul popular, 
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influențele orășenești sunt mai accentuate decât în zona Bistriței 
și se evidențiază prin predominanța materialelor industriale 
și a croiurilor orășenești, la confecționarea diferitelor piese 
componente, care au luat locul celor casnice, tradiționale. Mai 
bogate în piese și ornamente specifice sunt costumele din satele 
mai izolate, cum au fost Gârbova, Petrești etc, în nord-vestul 
zonei Șura Mică, Slimnic etc., înspre nord.

Cămășile femeiești, atât în costumele de muncă, dar și în cele 
sărbătorești au avut mânecile prinse sub guler. Pe la Petrești și în 
satele învecinate au avut sub guler, în față, o broderie tubulară, 
cusută pe muchea cutelor, cu motive geometrice în negru, ca și 
în zona Bistriței, zona Calatei, etc., numită Gereihse.212 Motivele 
geometrice au fost de multe ori înlocuite pe la Gârbova cu motive 
vegetale din arniciu negru sau galben. Mânecile largi, bufante, 
făcute de obicei dintr-o pânză mai fină decât cea a restului cămășii 
se termină la încheietura mâinii cu un pumnar îngust numit 
Preisen, brodat cu arniciu negru sau galben. Acesta se prelungește 
în unele sate cu o manșetă detașabilă împodobită cu mărgele albe 
sau bogat brodată cu arnici colorat, formând ceea ce în dialectul 
săsesc se numește Fluren.213 Cămășile mai vechi au fost lungi, cu 
poale, care s-au desprins de le și astfel cele două piese s-au lărgit, 
îmbogățind costumul. 

Rochiile purtate peste cămașa lungă sau peste poale au fost 
confecționate din stofă de culoare închisă sau neagră, ori din 
pânzeturi fine albe pentru ocazii festive. În față s-au purtat, peste 
ele, șorțuri albe, din doi sau trei lați, cu dantelă la încheieturi și pe 
margini. Pe suprafața șorțurilor sărbătorești sunt presărate motive 
decorative, de obicei vegetale, în negru și fire de aur galben. Pentru 
a înviora această îmbrăcăminte sobră, femeile își prind sub brâu 
o năframă mare de mătase colorată, cum s-a purtat la Rimetea.

212. Gyorffy I., op.cit., p.74-75
213. Ibidem, p. 59-61
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La brâu se încingeau, ca și în zona Bistriței, cu un cordon 
dintr-o fâșie lată de catifea roșie sau neagră, ornamentată cu 
galoane argintii sau aurii, cu nasturi metalici aurii sau argintii, cu 
monturi de cristale, de sticlă colorată, mărgele, peruzele etc., care 
se încheiau în față cu catarame lucrate sau turnate și apoi cizelate 
în stilul Renașterii sau al barocului.

Peste cămăși s-au purtat veste din catifea, stofă, pich alb 
etc., ornamentate cu galoane argintii sau aurii, cu broderii. În 
anotimpurile răcoroase, în satele din nord-vestul zonei s-au purtat 
pieptare înfundate, nu atât de bogat ornamentate ca cele din zona 
Bistriței. Vara se purta în aceste sate o vestă înfundată cu broderie 
bogată pe piept.

Odată cu parta (toca), fetele purtau în timpul verii, pe spate și 
pe umeri, un fel de șal, în forma unui ștergar mai lat și lung, cu 
alesături sau broderii florale și ciucuri la capete, strâns cu mâinile 
în față.

Principala piesă decorativă a pieptarului a fost, mai ales în satele 
din sudul zonei, o pafta metalică numită Heftel purtată în trecut și 
de orășence. Bielz scrie că „ea se poate urmări în timp de la fibula 
germanică rotundă din secolul al XI-lea, plăsmuită în formă de 
zone concentrice și care poate fi socotită ca predecesoarea paftalei 
transilvănene.”214 Paftaua rotundă era ornamentată cu cristale de 
sticlă, peruzele, mărgele și era legată în jurul gâtului cu o panglică.

Fetele tinere au purtat pe cap scufițe împodobite cu panglici 
colorate. După confirmare, în gătelile ceremoniale care impuneau 
o ținută rigidă, purtau parta, mai înaltă și cu mai multe panglici 
lungi la spate în satele din nord-vestul zonei, mai scundă și cu 
mai puține panglici în sudul zonei. La Cristian, de exemplu, 
parta avea numai o panglică albă mai lată, prinsă în partea de 
sus a acesteia cu un ac cu gămălie decorativă iar cele două capete 

214. Ibidem, p. 66-67
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erau aduse și încrucișate pe piept, în așa fel ca să încadreze fața. 
Femeile măritate au purtat pe piept marame albe, din pânzeturi 
fine, prinse cu gămălii ornamentale, în îmbrobodituri diferite, la 
spate ori în față pe sub bărbie.

Din îmbrăcămintea exterioară, de tradiție mai veche era 
mantaua cutată, numită Krauser Mante, fără mâneci și guler. În 
satele din sudul zonei a fost înlocuită de o haină simplă, care 
acoperă numai spatele, numită Münchel, de la Cisnădioara. Iarna 
s-au purtat cojoace, ornamentate în față numai cu două buchețele 
florale la Gârbova. Piesele tradiționale au fost înlocuite cu haine 
de postav cu croiuri orășenești.

Cămășile bărbătești au avut mânecile largi, prinse la umăr. Peste 
ele s-au purtat veste sau pieptare deschise în față. Peste izmene 
s-au purtat cioareci negri de postav, strâmtați sub genunchi, 
pentru cizme. La gât se purtau cravate din mătase ori catifea, cu 
motive florale.

Iarna s-au purtat mantale (dolmane) și sumane din postav alb 
ori negru, mai scurte în costumele de muncă și mai lungi pentru 
gătelile sărbătorești. La Slimnic s-au purtat și așa-numitele 
Stolzenburger Mantel, mantale de Slimnic, din postav alb, cu 
mâneci lungi până la poală, care se îmbracă, având un rever larg 
în față, de la umeri la poală, pe care sunt înșirate sau diseminate 
motive florale. La spate avea un guler mare, cu colțișori pe 
margini și buchețele florale la colțurile de jos și la mijlocul lor. 
Este o variantă zonală a sumanului purtat în zona Calatei și în 
câmpia din vestul țării. La Cisnădioara și în satele învecinate, și 
bărbații au purtat o manta duminica, din postav alb, fără mâneci. 
În unele sate s-au purtat cojoace mai scurte, în altele mai lungi, 
ornamentate cu motive florale.

Costumele din Podișul Târnavelor, pe lângă trăsături specifice, 
prezintă și piese locale, mai vechi și mai simple, mai noi și mai 
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bogate, datorită așezării și stării economice a satelor. Piese de 
tradiție mai veche au supraviețuit în satele situate mai departe de 
principalele orașe, din partea centrală a zonei: Mediaș, Târnăveni 
și Sighișoara, cum au fost cele din partea de est a podișului, care 
au gravitat spre Rupea și cele din partea de vest a acestuia, din 
Podișul Secașelor, de la sud de Blaj.

În apropiere de Rupea, la Viscri, portul popular a fost mai 
simplu, mai sobru decât în alte părți, fiind dominat de alb și 
negru, mai sărac în elemente decorative. Fetele, care obișnuit 
umblau cu capul descoperit și părul împletit în două cozi legate 
pe cap, au purtat în anotimpurile răcoroase un batic alb, legat sub 
bărbie. Albe au fost adeseori și rochiile, ca și șorțurile din pânză, 
cu dantelă în partea de jos. Peste cămașa cu mâneci largi, strânse 
în partea de jos cu o brățară cusută cu negru, s-au purtat veste 
negre sau în alte culori închise. Fetele purtau în sărbători un șal 
asemănător cu un ștergar lung și lat, întins pe umeri și capetele 
desfăcute în față pentru a se evidenția motivele liniare sau vegetale, 
ciucurii, cu care este decorat.

În costumele femeilor mai în vârstă, predominante au fost 
negrul și culorile închise. Pe cap s-a purtat o maramă albă, lungă, 
largă, ce cădea în falduri bogate. Femeile mai tinere o prindeau cu 
ace de gămălie ornamentale. Unele purtau voaluri ornamentale 
prinse cu ace. Peste cămășile albe purtau veste negre iar în 
anotimpurile răcoroase îmbrăcau peste ele laibăre albe, cu mâneci 
strâmte, ori pieptare albe, deschise în față, decorate cu cusături în 
motive florale. De tradiție veche este mantaua cutată, fără mâneci 
și guler, mai bine păstrată aici decât în alte părți.215

Cămășile bărbătești au mâneci largi, cu cusături discrete în 
partea de jos, la cei mai tineri. Cioarecii au fost adeseori albi, 
din postav, dar mantalele lungi de biserică au fost negre, au avut 

215. Județele României Socialiste, ed. II, București, 1972, p. 205
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guler înalt, numeroși nasturi în față, iar colțurile din partea de 
jos se îndoiau în spate, pentru a fi mai comode și a se evidenția 
căptușeala albă. Obișnuit, peste cămașă s-au purtat veste negre 
din postav.216

În podișul Secașelor, la Berghin, costumele femeiești și 
bărbătești au fost bogate în elemente decorative, asemănătoare 
celor de la Gârbova și Petrești. Partele negre purtate de fete au 
avut panglici lungi la spate. Cămășile femeiești, cu mâneci lungi 
strânse în partea de jos cu o brățară roșie sau neagră cu motive 
geometrice, aveau broderie albă pe muchea cutelor în față, sub 
guler, iar părțile componente erau încheiate cu cheiță albă. Peste 
cămașă se purta pieptar înfundat, cu buchete florale mai aerate, 
pe fondul alb la fete, mai dense și dominate de roșu la femeile 
măritate. Peste rochiile albe, fetele purtau șorțuri cu broderie 
florală, în două-trei rânduri de lujeri, între care își coseau adeseori 
numele și anul când erau confecționate. Pe șolduri, de o parte și 
de alta a șorțului alb, se prindeau năframe viu colorate, cu motive 
florale și ciucuri.

Femeile purtau pe cap o maramă albă. Peste cămașa albă 
purtau pieptare înfundate, cu cusături în motive florale, dominate 
de roșu, care contrastau cu o cravată, numită Mosch, din panglici 
de catifea neagră sau alte culori închise, cu motive florale, aurii sau 
galbene. În față, peste rochiile negre s-au purtat șorțuri albe cu 
mai puține broderii decât cele tinerești și șorțuri negre cu broderii 
în alb. 

Cămășile bărbătești au avut broderii în negru pe umeri și în 
partea de jos a mânecilor prea largi. Mai aveau broderii pe piept, 
în jurul gurii și pe gulerul dublu, sub care se purta o cravată, cu 
motive florale viu colorate. Peste cămașă, flăcăii purtau veste, 
iar bărbații pieptare deschise în față, cusute cu motive florale, 

216. Istoria artelor plastice în România, I, p. 121
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dominate de roșu, ca și cele femeiești. Peste izmene s-au purtat 
cioareci negri, strâmtați sub genunchi, pentru cizme.

Costumele din țara Bârsei au păstrat mai puține elemente 
tradiționale, fiind dominate de piese din materiale industriale 
și croiuri orășenești, depășite de modă, care supraviețuiesc ca și 
prin alte părți unde a fost părăsit portul specific. Aici a fost în 
plin declin la începutul secolului și în perioada dintre cele două 
războaie. „Țara Bârsei este” - scria L. Netoliczka în 1938 – „din 
păcate, una din acele regiuni ale țării în care țărănimea și-a părăsit 
portul aproape total. Acolo în ceea ce privește îmbrăcămintea nu-l 
mai poți deosebi pe român de ungur sau de sas, fiindcă toți umblă 
în haine cumpărate de la oraș”.217 Supraviețuiau numai resturi ale 
portului tradițional specific zonei.

Cămășile femeiești au avut mânecile prinse la gât sub gulerul 
brodat, sub care au avut în față o broderie tabulară brodată pe 
muchia cutelor. Cele mai tinerești au avut broderii în alb și pe 
mâneci în jos, strânse cu pumnari. Peste cămașă s-au purtat veste 
de catifea, deschise în față sau înfundate, cu broderii colorate, 
florale. Rochiile sărbătorești ale fetelor au fost albe, și colorate 
cele pentru petreceri. În gătelile ceremoniale era nelipsită parta, 
mai scundă decât în zona Bistriței. Înainte de a se pune pe cap se 
lega peste creștet o panglică roșie, ale cărei capete atârnau până la 
poala rochiei. În afară de acestea, în dreptul cefei se lega o panglică 
galon de catifea albă sau de mătase, ale cărei capete atârnau pe 
spate, până spre talie. Panglica aceasta, brodată cu fir auriu sau 
cu mătăsuri colorate, în motive florale, se purta cu o rochie croită 
după modele vechi, din stofă gălbuie, iar peste ea mantaua neagră 
încrețită.218 Femeile s-au legat la cap cu un văl de culoare roșie, 

217. I. Băcănaru, Ioana Ștefănescu, P. Deică, D. Bugă, Molnar E., V. Tufescu, 
Contribuții la studiul clasificării funcționale a așezărilor rurale din R. S. România, 
în „Probleme de geografie”, vol. X, București, p. 30-46

218. Ibidem, p.81
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înlocuit de o scufie neagră de catifea, care era împodobită în față 
în jurul obrazului cu dantele late în formă de raze îndreptate în 
sus, cu o panglică de catifea sau mătase, brodată cu motive florale, 
la spate și alta în față, legată ca o fundă.

Cămășile bătrânești au avut mânecile largi, prinse la umăr, 
guler dublu, sub care se punea o cravată dintr-un batic subțire, 
colorat. La brâu se încingeau cu o curea lată, cu motive ștanțate 
și din curelușe colorate. În sărbători s-a purtat o manta albastră 
de postav, cu agrafe argintii pe piept, împodobită cu manșete de 
catifea roșie, ca și șnururile aplicate, de culoare verde sau galben.

5.4. Alte tipuri de porturi populare 

Costumele secuiești. Zonele în care locuiesc secuii au fost mai 
sărace și mai izolate, de aceea în port s-au păstrat mai multe 
elemente tradiționale, pe lângă cele comune cu alte zone din 
cuprinsul Transilvaniei și cele de influențe orășenești. Textilele de 
casă s-au menținut în uz până în timpuri apropiate, mai ales în 
costumele de muncă, ce s-a desfășurat în condiții mult mai grele 
decât în zonele agricole, deoarece, pe lângă cultivarea ogoarelor 
sărace, pentru asigurarea bunurilor necesare traiului, unii au fost 
nevoiți să se angajeze ca muncitori forestieri, alții au plecat în 
căutare de lucru, prin orașele și regiunile în care s-au dezvoltat 
industriile, valorificându-și iscusința meșteșugărească tradițională. 
În lipsa bărbaților, grija gospodăriilor le revenea femeilor, de aceea 
portul secuiesc este mai sărac în elemente decorative.

Costumul femeiesc a avut un mai pronunțat specific etnic, prin 
detalii structurale și ornamentale. Cămașa femeiască mai veche a 
avut mânecile prinse la umăr. Arii insulare de păstrare a acestui 
tip de cămașă, de tradiție străveche, se păstrează și în alte zone din 
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cuprinsul țării. Cămașa mai veche a fost croită din bucăți tăiate 
mai drept, spatele, ca și fața, fiind alcătuite dintr-o singură bucată, 
de formă dreptunghiulară.

În zona Odorhei, cămașa mai simplă era lucrată din trei lățimi 
(una pentru față, alta pentru spate și a treia pentru mâneci). Partea 
de dinainte, ca și cea din spate, erau realizate dintr-o singură 
bucată, care se îndoia la mijloc și în formă de T sau dreptunghiular 
i se croia gâtul. Cămașa a câștigat în frumusețe atunci când 
a început să fie croită din pânză mai lată, ori s-au întregit lații 
inițiali. Lărgimea a permis încrețirea la gât și pe umeri. În sud-
vestul zonei Odorhei interfera cu o cămașă cu un mic ciupag roșu, 
cusut pe muchea cutelor, asemănător cu al cămășilor femeiești din 
zona centrală.219

De la brâu în jos s-au purtat poale din patru lați de pânză, 
dreptunghiulari, mai ales în zona Mureșului superior, a 
Gheorghienilor și în zona Oltului superior, a Ciucului și poale 
cu clini, mai ales în zona Odorhei. Pe la finele secolului trecut 
a apărut și juponul, purtat peste ele. Se îmbrăcau și mai multe 
deodată, ca și în alte zone. Poala era bogat încrețită și avea dantelă 
pe margini. De la brâu în jos, peste poale sau jupoane s-au purtat 
rochii (rokolya). Piesele mai vechi s-au confecționat din textile 
de casă, din lână, cânepă și in, înlocuite treptat cu fire de bumbac 
colorat, procurate din comerț, în timpuri apropiate din materiale 
industriale, asemănătoare cu cele tradiționale. 

Țesăturile de casă din care s-au confecționat au fost diferit 
ornamentate. În zona Odorhei s-au folosit țesături în mai multe 
ițe, nevedite cu urzeală din fire negre și băteală roșie la fete și la 
nevestele tinere, albastru închis pentru femeile cu vârstă mijlocie și 
neagră pentru cele bătrâne. În zonele din estul munților vulcanici, 

219. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și 
rurale, în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, p.I, nr. 135, 1, XI, 
1974
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dinspre Covasna spre Gheorghieni s-au folosit țesături în două 
ițe, ornamentate cu vrâste în culori diferite, dominate de roșu și 
negru.220

Diferit a fost și croiul rochiilor. În zona Odorhei s-au făcut din 
țesături variat nevedite, se coseau din 4-6 lățimi, în formă de tablă, 
dreptunghiulare, fără înnăditură, de aceea se și numeau táblásan, 
toldás nélkül szabott rokolyák. La brâu era mărunt încrețită, iar la 
poală avea o dungă neagră, înlocuită cu o bandă de catifea neagră. 
În zonele din estul munților vulcanici, unde s-au folosit țesăturile 
cu vergi mai înguste și mai late, colorate în roșu, maro, albastru, 
verde și negru, ori numai roșu și negru, s-au făcut din două bucăți 
de material, una mai scurtă în partea superioară, unde era mai 
strâmtă și una mai lungă în partea inferioară, unde era mai largă. 
Rochia din două bucăți de material, înnădită, numită toldott 
rokolyák, két részböl szabott rokolyák, avea partea de sus din patru-
cinci coturi și era mai strâmtă, iar cea de jos din șase-șapte coturi 
și era mai largă. Avea încrețituri sau cute la brâu și la înnăditură, 
iar pe alocuri se aplicau și benzi de catifea neagră pe poale.

Peste cămașă s-a purtat o vestă, fără mâneci, răscroită la gât, 
cu croi asemănător cu al laiberelor cusute de rochii din zonele din 
centrul Transilvaniei și cu al pieptarelor femeiești din Mărginimea 
Sibiului, Munții Apuseni etc. Cele mai vechi s-au făcut din 
materiale cu țesături și ornamente asemănătoare cu ale rochiilor. 
Acestora le-au luat locul materialele industriale, catifea, mătase, 
stofe etc., ornamentate cu șnururi, cusături, nasturi etc.

În față, peste rochii, s-au purtat șorțuri. La rochiile din textile 
de casă s-au purtat șorțuri țesute ca și acestea, în dungi mai înguste 
decât ale fustei, sau sub forma dintelui de lup, ori răsucit din două 
fire de culori diferite etc. Acestea au cedat locul șorțurilor cutate 
sau plisate, din materiale industriale.

220. Ibidem, art. 5
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Femeile măritate au purtat pe cap o ceapsă (csepesz) în 
forma unei bonete, de culoare neagră, care avea partea din față 
din dantelă, încrețită și apretată. În partea de sus a Ciucului și a 
Gheorghieniului era legată cu un batic de culoare albă, evocând 
astfel căița cu maramă albă din Țara Oltului.

Iarna, femeile au purtat bundă și cojoc, ornamentate prin 
cusături aplicate cu piele, mai rar cu șnur. S-au purtat mai demult 
sumane, dar au fost înlocuite cu haine scurte de postav, cu croi 
orășenesc.

Cămașa bărbătească a avut mânecile prinse la umăr, ca și în 
alte zone. Cele de purtare erau din pânză de cânepă sau de in, 
croite strâmt, fără guler. Părțile componente s-au întregit pentru a 
fi mai comode, ceea ce a impus încrețirea lor pe umeri, la mâneci 
și la gât. Iarna, bărbații au mai purtat mânecări croșetate, din lână 
colorată, peste pumnari și partea de jos a mânecii.

Peste izmenele strâmte s-au purtat de obicei cioareci din 
pănură, deoarece verile n-au fost prea călduroase, iar iernile au 
fost mai lungi și mai geroase decât în restul Transilvaniei. În 
trecut erau cusuți de femei, dar de pe la începutul secolului s-au 
înmulțit prin sate croitorii, care au confecționat atât cioracii de zi 
cu zi, cât și cei pentru găteli sărbătorești, mai ales pentru tineret, 
ca și alte haine din pănură și postav. Zonal, se diferențiază prin 
tiviturile de postav și șnururi negre, roșii etc., pe alocuri rămase 
din echipamentul militar al organizațiilor militare, de pază a 
graniței și participare la lupte.

Peste cămașă, în anotimpurile mai călduroase, s-a purtat 
vestă fără mâneci, neagră sau albastră, pe alocuri în carouri, cu 
aplicații de șnur sau cusături. Iarna s-au purtat vestoane din 
pănură și sumane, ornamentate adeseori cu șnur. Pe alocuri s-au 
păstrat aplicațiile de șnur și postav în culoarea celor ostășești din 
vremurile de demult.
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Costumele șvăbești din Câmpia Sătmarului sunt dominate 
de piese de influență orășenească, așa cum au fost și în zonele 
de unde au venit coloniștii, piesele tradiționale au fost părăsite, 
fiind înlocuite cu haine din materiale industriale, mai practice. 
Diferențieri locale și zonale se evidențiază pe alocuri în găteala 
capului și în preferințele pentru anumite materiale și culori. 
Costumele de muncă au fost confecționate din textile de casă.

Costumele șvăbești din Banat și Câmpia Aradului erau 
confecționate din materiale mai fine, în croiuri orășenești, pentru 
gătelile sărbătorești, din materiale mai practice și mai durabile 
pentru cele de muncă. S-au diferențiat zonal sau chiar local 
prin detaliile structurale și ornamentale ale diferitelor piese 
componente.

Cămășile femeiești au avut de obicei mânecile prinse la umăr, 
ca și cele purtate în satele românești și ungurești. Au avut mâneci 
strâmte, cele sărbătorești, scurte pe alocuri. Peste ele s-au purtat 
diferite veste și jachete. Rochiile au fost lungi până la glezne, în 
cele mai multe sate albe sau în culori vii, ori estompate, la fete 
și la femeile tinere, închise sau negre la cele în vârstă. În gătelile 
sărbătorești, mai ales în Câmpia Aradului, s-au purtat și peste 
4-5 jupoane bine apretate.221 Peste rochii s-au purtat șorțuri cu 
dantelă, albe, negre etc.

În costumele bărbătești, albul cămășilor contrasta cu negrul 
vestelor și cu nasturii argintii. În vechime, cămășile se legau cu 
cheutori la gât. Vara se purtau izmene, mai strâmte decât în satele 
românești și ungurești. Iarna s-au purtat haine de postav și cojoace 
de piele.

Un pronunțat specific etnic au și costumele purtate de alte 
minorități, care au constituit grupuri locale, cum sunt cele ale 
crașovenilor, ale bulgarilor, ale sârbilor din Banat, ale ucrainenilor 

221. V. Butură, Etnografia poporului român, Cluj, 1978, p. 113-121
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sau ale rutenilor din Maramureș. Dar aceste minorități se aflau 
situate pe întinderi mici, sub formă de insule și în unele cazuri 
nici măcar nu se cunosc cu exactitate locurile din care au emigrat 
și s-au stabilit aici.
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PORTUL POPULAR

Femeie cu cosițe și cămașă cu ciupag,  
Sălciua, județul Alba
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Port popular  
de femei, Meria,  
județul Hunedoara

Port popular femeiesc, maghiar,  
Viiștea, județul Cluj
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Guri de ii cusute pe piept

Guri de ii maghiare, Calata, județul Cluj
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Port popular femeiesc de iarnă,  
Ocoliș, județul Alba

Port popular  
la tinere săsoaice

Port popular femeiesc, săsesc,  
din zona Bistriței

Port popular  
femeiesc din Munții Apuseni  
(grup de cântărețe din tulnic)
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Port popular  
la tineri maghiari, 
Stana, județul Sălaj

Port popular românesc, 
Feldru, județul  
Bistrița-Năsăud

Port popular românesc 
din Banat
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Port popular românesc, 
Chiuiești, județul Cluj

Port popular românesc,  
Toplița, județul Harghita

Port popular românesc, 
Hărnicești, județul Maramureș

Port popular săsesc,  
Berghin, județul Alba
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