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Introducere

Conferinţa de restaurare anuală, organizată de Muzeul 
Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc, de obicei, reprezintă 
şi un prilej de deschidere a unor expoziţii ale muzeului. 
Intenţia organizatorilor este, ca participanţii să aibă ocazia 
nu numai de a-şi îmbogăţi cunoştinţele legate de restau-
rarea şi conservarea obiectelor de artă, ci prin intermediul 
unor astfel de expoziţii, să aibă o perspectivă asupra tra-
diţiei materiale din Scaunul Odorhei. Pentru accentuarea 
acestui aspect – în unele cazuri – are loc şi o prelegere 
documentară legată de tematica expoziţiei. În anul 2006 
expoziţia etnografi că intitulată „Örökség” a constituit par-
te integrantă a conferinţei.1

Prin intermediul expoziţiei temporale am urmărit să 
expunem pentru cei interesaţi îndeletniciri meşteşugă-
reşti reprezentative, care încă se mai practică în unele 
aşezări din regiune. Documentarea ocupaţiilor prezen-
tate, valorifi carea specifi cităţilor locale şi reprezentarea 
acestora în forma unei expoziţii constituiau punctul de 
plecare. În scurta prelegere ţinută în cadrul conferinţei, 
prilej pentru vernisajul expoziţiei, erau prezentate acele 
principii care erau factori defi nitorii în realizarea expozi-
ţiei. Am intenţionat să prezentăm corelaţiile observate în 
timpul lucrărilor preliminare ale expoziţiei, completând 
cu date noi materialul.

Chiar dacă am avea la dispoziţie informaţii bogate, 
în cazul expunerii acestora, contextul muzeal generează 
condiţii şi constrângeri. Astfel nu este o sarcină uşoară 
reprezentarea unui segment al modului de viaţă tradiţio-
nal în aşa fel, încât să satisfacă „setea” vizitatorului, şi să 
nu ştirbească nici autenticitatea profesională. Considerăm 
importantă accentuarea acestuia, deoarece pe parcursul 
lucrărilor etnografi ce ne confruntăm permanent cu fap-
tul că orice fel de produs meşteşugăresc este învestit cu 
atributul „de artă populară”. Mai ales activitatea de acest 
gen a intelectualilor, în multe cazuri, într-adevăr ar pune 
în evidenţă importanţa patrimoniului material tradiţional, 
dar aprecierile lipsite de controlul profesional potrivit, de 
obicei autentifi că clişee neadecvate.

Şi în Odorheiu Secuiesc putem aminti un mare număr 
de iniţiative publice, care în sine par de bună-credinţă şi 
care în majoritatea cazurilor pot deveni bază de reprezen-
tare a colectivităţilor de meşteşugari. Însă ar fi  important 

1 Expoziţia a fost deschisă de Sabján Tibor muzeolog al Muzeului Etno-
grafi c de Aer Liber din Szentendre

a acorda atenţie cuvenită faptului, că există diferenţe mari 
dintre produsele prezentate şi patrimoniul material popu-
lar, canonizat de către literatura de specialitate. Uneori 
este vorba despre asocieri generate de neştiinţă, dar sunt 
mai frecvente cazurile, când târguri, expoziţii sau alte ma-
nifestări de acest gen primesc intenţionat atribute de artă 
populară. Evenimentele de acest gen – care aparent pun 
în evidenţă valorile locale – nu fac altceva decât servesc 
interese economice şi adâncesc şi mai mult abisul dintre 
valorile etnografi ce materiale reale şi produsele meşteşu-
găreşti contemporane.

Refl ectând şi asupra fenomenului sus menţionat, for-
mulăm opinia noastră legată de ocupaţiile meşteşugăreşti 
existente şi în prezent. Titlul prelegerii – Păstrarea tradi-
ţiei sau ocupaţie de nevoie? – ar fi  o semnalare, sugerând 
discrepanţa ce poate fi  sesizată în discursul opiniei publi-
ce la amintirea acestei tematici.

Meseriaşi – Meşteşugari

În comunităţile tradiţionale de agricultori, modul de 
viaţă se baza pe cultivarea plantelor şi creşterea anima-
lelor. Cercetările istorice dovedesc, că în cazul oricărei 
comunităţi ţărăneşti din regiunile intracarpatice, factorul 
fundamental de asigurarea traiului era cel al agriculturii. 
Intensitatea producţiei depindea în mare măsură de meto-
dele producţiei din diferitele epoci, de înzestrarea tehnică, 
sau de cultura economică a unei regiuni. Dar înainte de 
aceste componente de ansamblu, în primul rând, condiţi-
ile ecologice erau cele care determinau calitatea traiului, 
obiceiurile consumatorilor, şi nu în ultimul rând, tendinţa 
spre direcţiile secundare şi terţiare.

Aşadar modul de viaţă ţărănesc implica cultivarea 
pământurilor mai puţin roditoare, precum şi transmite-
rea atitudinii tradiţionale de agricultor. În devotamentul 
faţă de pământ putea fi  observat şi o atitudine idilică, prin 
care munca fi zică din agricultură era considerată ca im-
plicaţie fi rească a traiului, nu ca o povară. Prin diviziunea 
muncii în cadrul familiei încercau direcţionarea forţei de 
muncă umane asupra producţiei, dar în multe cazuri, nici 
aşa n-au reuşit acoperirea consumului familiei. Rolurile 
de producător şi de consumator se concentrau în aceeaşi 
unitate economică, şi acest lucru nu se limita numai la 
producţia agricolă, ci s-a manifestat şi în confecţionarea 
uneltelor. Modul de viaţă caracterizată prin autoaprovizi-
onare impunea cunoaşterea acestei activităţi, prin urma-
re, orice gospodar în măsura aptitudinii sale, încerca să 
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realizeze confecţionarea, asamblarea uneltelor de lucru, 
accesoriilor indispensabile într-o gospodărie. Locuitorii 
din regiunile în care pământul nu era bun pentru cultivare, 
din zonele păduroase, sau mlăştinoase erau nevoiţi să se 
apuce de însuşirea unor ocupaţii care cereau îndemânare, 
şi aduceau venit suplimentar. Acei membri ai comunităţi-
lor ţărăneşti, care aveau deprindere, talent deosebit, şi nu 
puteau asigura traiul familiei prin muncile agrare, încer-
cau să confecţioneze obiecte, care erau solicitate în forma 
cumpărării sau a schimbului de locuitorii din zonele mai 
apropiat, sau mai îndepărtat. În regiunile secuieşti cu pă-
mânturi mai puţin fertile, păduroase se poate documenta 
acest tip de trai. În ţinuturile bogate în conifere, numele 
unor sate este strâns legat de înrădăcinarea ramifi caţiilor 
de prelucrare a lemnului. Şi aici a avut prioritate agricul-
tura, dar în acelaşi timp, erau apreciate şi recunoscute 
şi deprinderile omului meşteşugar. Culegerile lui Haáz 
 Ferenc dovedesc faptul, că procesul de a deveni meşte-
şugar începea prin manifestarea afi nităţii faţă de meserie: 
„trebuie să aibă minte şi deprindere ca să ajungă maistru 
bun”; dar putea să se perfecţioneze şi motivat de constrân-
gerea situaţiei: „dacă are unealta sa, şi mintea – fi indcă 
fără aceasta nu se poate – şi puţină răbdare, atunci poate 
deveni meşteşugar bun.”2

Materiile prime oferite de mediul natural din jurul spa-
ţiului vital erau defi nitorii în privinţa ocupaţiilor înrădăci-
nate în anumite comunităţi. Deoarece regiunea Hegyalja 
din Scaunul Odorhei era un teritoriu păduros, printre lo-
cuitorii de aici s-a dezvoltat pe o scară largă tehnologia 
prelucrării lemnului. În Sóvidék din vecinătate, în schimb, 
lutul prielnic olăritului, a constituit materia primă care 
a asigurat condiţiile dezvoltării unei adevărate industrii 
a olăritului. Comunităţile săteşti utilizau la fel diferitele 
materii prime din mediul natural (papură, trestie, răchită), 
fi brele vegetale cultivate cu acest scop (pai, cânepă, in, 
sorg, pănuşă), precum şi materii organice obţinute de la 
animale (piele, lână, pene, os).

Pe parcursul formării unor unelte şi obiecte, la unii 
agricultori rurali, procesul muncii nu mai putea fi  caracte-
rizat numai prin atributele muncii gospodăreşti. Conform 
defi niţiei date de Bátky Zsigmond, pe durata procesului 
confecţionării premergătoare, materia este produsă şi pre-
lucrată de către membrii gospodăriei, pentru propriul uz 
casnic.3 Prin exemplul unor sate din Scaunul Odorhei, 
poate fi  sesizat, cum s-a transformat treptat producerea 
uneltelor iniţial de autoaprovizionare în îndeletnicire cu 
program de muncă parţial. Acesta era urmată de proce-
sul de devenire de maiştri, statut din care rezulta avantaj 
economic. Teleac, Lueta, Păuleni, Zetea, Şiclod, Vârşag 
compensau mediul agrar nefavorabil prin valorifi carea 
produselor din lemn, si pentru mulţi dintre ei prelucrarea 
lemnului constituie şi azi o sursă de venit. Meşteşugarii 

2 Haáz Ferenc: A mesterember és mestersége. Udvarhelyszéki famester-
ségek. Cluj-Napoca, 1942. 62–64.

3 Bátky Zsigmond: Mesterkedés. In: Bátky Zsigmond – Győrffy István – 
Viski Károly: A magyarság néprajza. I. Budapesta, 1933. 260–324.

din Corund erau prezenţi ca vânzători la ocaziile de târg 
din principatele române sau de pe Câmpia Maghiară chiar 
de la începutul secolului trecut. Din mediul rural secuiesc 
s-au evidenţiat treptat mai multe comunităţi, care erau 
capabile de a elabora produse peste necesităţile propriei 
gospodării, şi valorifi caru surplusul prin schimb sau vân-
zare. Acest tip de producţie poate fi  considerat aparţinând 
industriei meşteşugăreşti.4

Satisfacerea totală a nevoilor unei gospodării la nivelul 
muncii casnice a ajuns pe planul al doilea, acesta ne mai 
găsindu-se nici în practica comunităţilor rurale închise. 
În modul de viaţă ţărănesc mult timp n s-a dat importanţă 
mare banului ca factor de schimb, şi aşa s-a favorizat eco-
nomia de schimb. Chiar şi la începutul secolului al XX-
lea meşteşugarii care făceau comerţ ambulant valorifi cau 
cheresteaua, olăritul sau vasele din lemn schimbândule pe 
cereale. În unele sate secuieşti s-a format o atât de mare 
comunitate de meşteşugari, încât nevoile elementare erau 
asigurate de producţia maiştrilor locali. Exercitarea abi-
lităţilor personale a condus la formarea unor specialişti-
ţărani, care au devenit treptat nişte meşteşugari maiştri 
recunoscuţi de comunitate. Pe lângă ingeniozitatea sus 
menţionată, poate fi  considerată factor important transmi-
terea cunoştinţelor profesionale din generaţii în generaţii. 
Literatura de specialitate etnografi că a documentat astfel 
de istorii de familii cu succes, printre care una dintre cele 
mai cunoscute este aceea a familiei Sütő din Vârghiş. 5

Ingeniozitatea meşteşugarilor şi constrângerile gene-
rate de modul de viaţă au dus la valorifi carea cât mai efi -
cientă a materiilor prime. Comunităţile săteşti din jurul 
Odorheiului se străduiau să valorifi ce speciile de arbori în 
mod optim. Fagul a servit la confecţionarea lăzilor, obo-
roacelor, războaielor, bradul era folosit pentru scânduri, 
pentru şindrilă şi ca materie primă pentru diferite oale din 
lemn; din lemnulde mesteacăn se confecţiona furcă şi mă-
tură; din scoarţa cireşului sălbatic fabricau vase folosite 
la culesul fructelor, din alun s-a făcut coadă de greblă şi 
văcălia ciurului, din stejar ciopleau bulumacul sau uşo-
rul porţilor secuieşti.6 Şi această enumerare exemplifi că 
faptul, cât de variată tehnologie presupunea prelucrarea 
efi cientă a lemnului, din această cauză se pot disocia mai 
multe ocupaţii în cadrul anumitelor tipuri de materiale. 
Multitudinea materiilor prime prelucrate aducea după sine 
creşterea numărului meşteşugarilor. Un exemplu excelent 
pentru demonstrarea acestui lucru este sursa publicată de 
Gazda Jozsef: în urma culegerilor efectuate în satele tran-
silvănene – din carul meşteşugurilor tradiţionala – a oferit 
date despre mai mult de o sută de ramifi caţii.7

Etnografi a a cercetat în primul rând traiul ţărănesc şi 
componentele materiale şi spirituale ale acestuia. Prin 
 disoluţia societăţilor ţărăneşti, prin dispariţia acestui mod 

4 Vezi: Bátky.
5 Kós Károly: A vargyasi festett bútor. Cluj-Napoca, 1972.
6 Haáz Ferenc: Székely famesterségek keletkezése. In: Udvarhelyszéki fa-

mesterségek. Cluj-Napoca, 1942. 58–61.
7 Gazda József: Mindennek mestere. A falusi tudás könyve. Budapesta, 

1993.
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de viaţă specifi c, s-a schimbat şi atitudinea oamenior faţă 
de obiecte, s-au dezlegat legităţile care reglementau dife-
ritele componente. Strategiile de viaţă s-au restructurat, şi 
prin aceasta ocupaţiile meşteşugăreşti au trecut printr-o 
schimbare mai rapidă sau mai lentă. Comunităţile de agri-
cultori nu se mai limitau la folosirea produselor elabora-
te la nivel local, întregi sortimente au devenit inutile, şi 
prin urmare foarte mulţi meşteşugari nu şi-au mai putut 
fructifi ca cunoştinţele profesionale. Este vorba despre un 
proces unidirecţional care afectează toate comunităţile lo-
cale şi prin consecinţă trebuie să ţinem cont şi de efectele 
produse la nivel mental. Într-un timp relativ scurt, munca 
meşteşugarilor cu reputaţie profesională şi prestigiu so-
cial, a devenit inutilă, şi ei au ajuns simpli consumatori 
pentru familiile lor. Experienţele, cunoştinţele lor prezintă 
interes numai în ochii celor avizaţi în domeniul culturii 
materiale tardiţionale şi istoriei meşteşugăreşti, în zilele 
noastre se arată un interes minor faţă de produsele rota-
rului, funarului, scobitorului de troacă, cizmarului, croi-
torului de suman, sau ale celorlalte ocupaţii tradiţionale 
asemănătoare. De importanţa numeroaselor mici meşte-
şugării din trecut ne amintesc numai obiectele „inutile” 
găsite în jurul spaţiilor vitale rurale, şi omul contemporan 
nu conştientizează priceperea celui care l-a produs.

Este evident contrastul dintre modul de viaţă ţărăneas-
că tradiţională şi cel al satelor în proces de urbanizare, 
pentru că aspiraţiile spre realizarea confortului personal 
nu mai permit exercitarea strategiilor tradiţionale. Tra-
diţionalismul din satele agrare (secuieşti) este mai mult 
măsura lipsei potenţialului material, decât o strategie de 
viaţă aleasă conştient de locuitori. Nici folosirea graj-
durilor humuite, nici agricultura de subzistenţă cu trac-
ţiune animală nu reprezintă un mod de viaţă conştient 
naturală, ci o exemplifi care a posibilităţilor agrare ale 
regiunii. Într-un asemenea context putem discuta şi des-
pre cei care cultivă micile meşteşugării, deoarece costul 
materiei prime, precum şi al confecţionării produselor 
rareori este rentabil.

În vederea autenticităţii în continuare trebuie să nu-
anţăm comunicarea noastră despre practica producţiei 
aparţinând domeniului industriei meşteşugăreşti. Fără 
a contesta realitatea imaginii de ansamblu la care am făcut 
referire, prezentăm nişte repere de viaţă, care se bazau ex-
plicit pe o ocupaţie meşteşugărească, dar care pot fi  con-
siderate de succes. Expoziţia organizată în muzeu a fost 
realizată prin implicarea unor persoane, care au renume 
din punct de vedere profesional, şi care sunt capabile de 
confecţionarea unor obiecte reprezentative în domeniu. 
Reprezentanţii celor teri ocupaţii prezentate – confecţi-
onarea de şindrilă, împletire din pai, împletire de coşuri 
– lucrează cu diferite materii prime, produsele lor se ali-
nează la diverse cerinţe, sunt diferiţi în ceea ce priveşte 
procesul muncii, a produselor fi nale, precum şi cumpără-
torii. Dar, cum vom vedea, în cazul fi ecăruia, practicarea 
ocupaţiei în prezent se realizează ca urmare a aceloraşi/
asemănători factori de motivaţii.

Confecţionarea de şindrilă

Confecţionarea de şindrilă are tradiţie de mai multe 
secole în Ţara Secuilor, deoarece acomodându-se la con-
diţiile mediului natural, meşteşugarii din localităţile, cătu-
nele mărginite de păduri de conifere, în scopul unui venit 
suplimentar făceau şindrilă. Chiar şi plătirea de impozite 
se făcea din acele produse, în care era bogată regiunea 
respectivă. Surse istorice atestă faptul, că Zetea încă din 
epoca lui Bethlen Gábor era obligat să livreze o anumi-
tă cantitate de şindrilă.8 Importanţa şi prestigiul acordat 
meşteşugăriei menţionate în epoca aceea, este exempli-
fi cată în cartea scribului Oroszhegyi Mihály intitulată 
Az Fenyőfának..., din 1655.

Aşadar despre făurirea de şindrilă avem documente 
încă din secolul al XVII-lea, ceea ce nu exclude răspândi-
rea acestei meserii cu mult înainte de această dată. Nu i-a 
scăpat din vedere nici lui Orbán Balázs această ocupaţie 
din aşezările piemontane, şi considera remarcabilă capa-
citatea de producţie a satului Zetea lângă aceea din loca-
lităţile Vlăhiţa şi Praid: „un mare sat-fabrică, unde fi ecare 
casă este un atelier de şindrilă.”9 Molnár István a realizat 
o bibliografi e pe acestă temă, care exemplifi ca însemnă-
tatea acestei meserii prin Rapoartele Camerei de Comerţ 
şi Industrii din Târgu Mureş.10 Sabján Tibor accentuează 
faptul că, chiar dacă această meserie era socotită aparţi-
nând domeniului industriei casnice, în zonele montane 
făurirea de şindrilă căpăta proporţii industriale.11

În trecut confecţionarea şindrilei se limita la perioada 
de iarnă. Se apucau de aceasta după culegerea recoltei din 
toamnă, şi aceasta reprezenta principala îndeletnicire până 
la începerea muncilor agricole din primăvară. În zilele 
noastre acest meşteşug considerat o ocupaţie secuiască 
tradiţională, este strâns legată de numele satului piemon-
tan Vârşag, unde este generală confecţionarea şindrilei cu 
lungimea de 16 ţol (43 cm). Pentru confecţionarea aceste-
ia cel mai potrivit material este bradul bătrân, cu durabili-
tate mai lungă, poate servi ca acoperiş de şindrilă chiar şi 
30 de ani. Şindrila cu dimensiune mai mare, despicată din 
fag (draniţa) s-a păstrat numai în amintire.

Azi cererea de şindrilă asigură venitul pentru o duzi-
nă de meşteşugari locali. T. A. locuitor din partea numită 
Tálasbérce a satului, a moştenit tehnica despicării şindri-
lei ca tradiţie familială. A contribuit la cultivarea acestei 
tradiţii şi aparatul de fălţuire moştenit pe linie bărbăteas-
că, datată din 1848. Mediul agrar care înconjoară spaţiul 
vital al familiei nu făcea posibilă nici gospodăria autarhi-
că. Păşunile alpine sunt prielnice creşterii animalelor, dar 

8 Haáz Ferenc: Néhány adat az udvarhelyszéki famesterségek múltjához. 
In: Udvarhelyszéki famesterségek. Cluj-Napoca, 1942. 65–72.

9 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Történelmi, régészeti, természet-
rajzi s népismei szempontból. 1868. CD-ROM.

10 Molnár István: A hazai zsindelyfaragás térbeli-időbeli alakulásának át-
tekintése. Egykori és mai termelési sajátosságainak néhány vonása. In: 
Molnár István – Nicolae Bucur (szerk.): A székelykeresztúri múzeum 
emlékkönyve. Miercurea Ciuc, 1974. 327–354.

11 Sabján Tibor: Tetőfedések. Budapesta, 2007. 108.
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nu există posibilităţi pentru cultivarea plantelor fi broase 
sau a altor plante industriale. Nici prin eforturi mari nu 
este posibilă producerea cantităţii necesare de cereale, 
prin urmare exploatarea pădurilor şi confecţionarea şin-
drilei reprezenta sursa de venit a familiei. Prin tehnologia 
tradiţională aplicată, meşteşugarul este capabil de produ-
cerea celei mai durabile şindrile. Esenţa tehnicii constă în 
despicarea manuală a foilor de şindrilă de-a lungul fi bre-
lor bradului. Pe foile de şindrilă astfel confecţionate apa 
se scurge mai uşor, şi au avantajul că se îmbibează mai 
greu cu precipitaţii (de iarnă), ceea ce ar provoca putre-
zirea lor. Pentru înlesnirea procesului muncii, majoritatea 
meşteşugarilor (din Vârşag) fac despicarea foilor de şin-
drilă folosind strung. Prin această metodă este imposibilă 
despicarea de-a lungul fi brelor, astfel nu mai prevalează 
capacitatea naturală de drenaj a lemnului, produsul este 
mai puţin rezistent, şi se produce deteriorarea acoperişu-
lui înainte de vreme.

Cu ocazia deschiderii expoziţiei, legată de prezenta-
rea de meşteşug, căutam să demonstrăm toate momentele 
despicării manuale a şindrilei, devenind prioritară antre-
narea unui meşteşugar, cunoscător al tehnicii tradiţiona-
le (foto 1–3.).Tehnologia care necesită mai mult timp şi 
energie reprezenta o atracţie nu numai din punct de vedre 
etnografi c, pentru că, este evident, mecanizarea procesu-
lui de muncă este în detrimentul calităţii. Nici T. A. n-a 
optat pentru metoda manuală sub semnul păstrării tradi-
ţiei, ci încerca astfel să răspundă cerinţelor pieţii, şi să 
servească cumpărătorii, cunoscători ai avantajelor tehno-
logiei. În zilele noastre relaţia dintre creator şi receptor 
este modelată în primul rând de gusturile receptorului, şi 
de la acesta nu fac excepţie nici produsele de artizanat, 
nici cele meşteşugăreşti. Însă în cazurile amintite avem 
de-a face cu o reciprocitate practică, care se bazează pe 
raţionament.

Împletire din paie

Paiul considerat produs secundar în cultivarea de grâu, 
poate fi  folosit nu numai ca furaj, o altă formă de valori-
fi care raţională o constituie confecţionarea împletiturilor. 
Împletiturile din paie folosite în primul rând pentru con-
fecţionarea pălăriilor, dar şi pentru elaborarea altor obiecte 
decorative, necesit îndemânare, pricepere. Perfecţionarea 
tehnologiei poate reprezenta sursă de venit pentru între-
gi familii. În mediul tradiţional rural, acest domeniu de 
meşteşugărie reprezenta o îndeletnicire, complementară 
producţiei agricole. Firele de paie recoltate înainte de se-
ceriş erau depozitate până după terminarea sezonului agri-
col, fi ind prelucrate în timpul lunilor de iarnă. Urmând 
sortarea împletiturilor după formă şi calitate, pălăriile era 
cusute la început, cu mâna, mai târziu cu maşina de cusut, 
acestea fi ind presate în mulaje, iar în cele din urmă erau 
valorifi cate.

În zilele noastre numele satului Crişeni – situat în 
valea pârâului Küsmöd – la graniţa vestică a Scaunului 
Odorhei, a devenit inseparabil de practicarea împleti-

rii paiului. Modul de viaţă al locuitorilor acestei aşezări 
a fost determinat fundamental de producţia agricolă, însă 
pentru a-şi completa veniturile tot mai mulţi s-au apucat 
de confecţionarea şi valorifi carea produselor meşteşu-
găreşti. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pot 
fi  menţionate mărturii, care atestă clar răspândirea largă 
a activităţilor de împletire a paiului în cadrul comunităţii. 
În anul 1897 aproape o sută de familii confecţionau îm-
pletituri din paie, iar o parte minoră a dobândit şi tehno-
logia cusutului pălăriilor.12 Diferit faţă de confecţionarea 
şindrilei mai sus relatate, activitatea meşteşugărească de 
faţă nu s-a transmis în urma iniţiativelor locale, ci prin 
răspândirea cunoştinţelor unei persoane venite în sat de la 
Hajdúnánás (Ungaria). Împletirea paiului, devenită popu-
lară printre femeile din familiile mai sărace, cu moşie mai 
mică, a fost dezvoltată de unii (confecţionari de pălării) în 
„întreprinderi” la nivel de industrie casnică, iar alţii s-au 
mulţumit cu confecţionarea şi valorifi carea produselor se-
mifi nite, adică a împletiturilor din paie.13

În cadrul expoziţiei menită să prezinte activităţile tra-
diţionale meşteşugăreşti – ca şi în numeroase ocazii de 
după aceasta – ne-am bizuit pe priceperea şi pe serviabi-
litatea familiei Sz. din Crişeni (foto 4–6.). Capul familiei, 
Sz. L. a posedat deja şi în timpul CAP-ului, autorizaţie 
meşteşugărească, şi s-a străduit ca priceperea de împleti-
rea paiului a tuturor membrilor familiei să fi e valorifi cată 
efi cient. În pofi da faptului, că niciodată nu s-au lepădat 
total de economia agrară, strădaniile din anii ce au urmat 
schimbării regimului, au vizat în primul rând extinderea 
industriei meşteşugăreşti, urmată de dezvoltarea turismu-
lui rural. Muzeul Pălăriei din Paie14, inaugurat în 2001, 
este exemplifi carea extraordinară a faptului cum, prelu-
crarea paiului, având în localitate o vechime (doar) de un 
secol, printre condiţiile contemporane poate fi  mobilizată 
şi drept capital de antrepriză. Este fi resc că, dintr-o co-
munitate rurală putem relata despre puţine astfel de cari-
ere de succes. La Crişeni exclusiv capacitatea iniţiatoare 
a familiei Sz. s-a concretizat in modul amintit. Majorita-
tea femeilor mai vârstnice practică şi azi confecţionarea 
împletiturilor din paie, însă în lipsa cunoaşterii fazelor 
următoare ale tehnologiei, şi mai ales prin restrângerea 
pieţei de desfacere, furnizează produse semifi nite meşte-
şugarilor pălărieri.

În timpul lucrărilor agricole pălăria confecţionată din 
paie avea o însemnătate obligatorie. În zilele noastre cere-
rea faţă de pălăriile din paie este tot mai redusă, de aceea 
se arată o cerinţă pentru conceperea şi modernizarea noi-
lor forme şi mijloace. În urma ingeniozităţii meşteşugari-
lor de-a lungul anilor au fost confecţionate suporturi pen-

12 Jakab Ágnes: Nemzedékek és nemzetiségek Kőrispatakon. In: Pozosny 
Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság 
Évkönyve 12. Cluj-Napoca, 2004. 174–247.

13 István: A kőrispataki szalmafonás. In: Kós Károly (szerk.): Népismereti 
dolgozatok 1976. Bucureşti, 1976. 92–95.

14 P. Buzogány Árpád: A mesterséget mint élő hagyományt mutatják be. 
In: „A falut dicsőítem.” Népismereti írások. Odorheiu Secuiesc, 2003. 
57–61.
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tru oale, aşa numite „pălării de mămăligă”, brâuri, genţi, 
sacoşe, păretare, mai târziu au fost realizate, într-o gamă 
variată, obiecte decorative. Înainte de înfi inţarea CAP-
urilor arta împletirii paiului a fost răspândită în mai multe 
aşezări din apropiere (Atid, Bezid, Rava), dar agricultura 
centralizată, iar mai târziu migraţia spre oraşe au desfi -
inţat activităţile meşteşugăreşti. Iniţiativa inovativă a fa-
miliei Sz. dovedeşte efectuarea cu succes a unui proiect 
de revitalizare autofi nanţată. Meşteşugul tradiţional a fost 
adaptat în mod adecvat relaţiilor economice contempora-
ne, au asigurat un spaţiu larg pentru cunoaşterea valorilor 
locale, astfel iniţiativa personală s-a concretizat în formă 
de păstrătoare a valorilor colectivităţii.

Împletirea de nuiele

De pe teritoriul Ţinutului Secuiesc am mai putea 
menţiona îndeletniciri meşteşugăreşti, care au folosit ca 
materii prime resursele naturale din mediul înconjurător. 
În cazul împletirii de nuiele din satul Şimoneşti din valea 
Nicoului, practicat de aproape 60 de familii, nu poate fi  
vorba pur şi simplu despre exploatarea raţională a condiţi-
ilor natural-geografi ce, ci putem vorbi despre o prelucrare 
a materiilor prime aduse de altundeva, o activitate însuşită 
în urma unui proces instructiv. Este încă vie în sat memo-
ria învăţătorului Szász János, care de-a lungul celui de al 
doilea deceniu al secolului XX, în cadrul unor cursuri în 
şcoala elementară instruia tehnologia împletirii de nuiele. 
Cu un deceniu mai târziu deja au instruit învelirea ulcioa-
relor din sticlă, prin atragerea unor meşteri de la Deva.15 
Nuielele, care se găsesc în hotarul satului au constituit 
materie primă adecvată doar pentru coşurile ţărăneşti, iar 
pentru coşuri de mână, sau alte obiecte de folosinţă s-au 
folosit ca materie primă nuiele cultivate de ocolul silvic. 
Meşteşugarii producători la început exclusiv de obiecte 
de uz comun în zilele noastre utilizează numeroase mo-
dele de ornament şi motive şi produc nenumărate obiecte 
decorative. Din nuielele mai groase sunt confecţionate 
bătătoare de praf, din cele de dimensiuni mijlocii sunt re-
alizate mobilier de grădină şi coşurile, iar cele subţiri sunt 
potrivite confecţionării platourilor de fructe, obiectelor 
decorative,16 iar mai nou, jucăriilor pentru copii.

Nici satul Şimoneşti nu a scăpat de procesul de ex-
propriere a pământurilor, însă această practică a exercitat 
efect relativ mic asupra activităţilor de producţie a speci-
aliştilor în împletirea de nuiele. Principala cauză a acestui 
fapt, este că familiile de etnie romă nu se ocupau niciodată 
de agrucultură, ele practicau activitatea de împletire chiar 
şi atunci, când consătenii lor lucrau pământul. Autorităţi-
le centrale însă s-au străduit să reglementeze şi producţia 

15 Boda Csilla: A kosárfonás története Siménfalván. In: Örökségünk I/3. 
2007. 8–9.

16 P. Buzogány Árpád: Siménfalvi kosárfonókról. In: „Kihúzza a tövést az 
ember kezéből. Riportok, interjúk népi mesterekről és mesterségekről.” 
Odorheiu Secuiesc, 2005. 77–85.

meşteşugărească: pe parcursul anilor 1950 împletitorii de 
nuiele au fost grupaţi în întreprinderi de stat, apoi la sfâr-
şitul anilor `60 în cooperativă meşteşugărească. Atmosfe-
ra economică nesigură după schimbare regimului a dus la 
falimentarea cooperativei, astfel împletitorii de nuiele au 
încercat să se afi rme ca artizani sau ca întreprinzători.

Societatea meşteşugărească de la Şimoneşti în zilele 
noastre este stratifi cată pe ierarhie profesională. Putem 
distinge specialiştii împletirii de nuiele, care în cunoştin-
ţa unor tehnologii necesare pot elabora cele mai diver-
se obiecte, respectiv grupul auxiliarilor care alcătuiesc 
majoritatea acestei comunităţi, care decojesc, rindeluiesc 
nuiaua, eventual fac împletirile mai simple. Datorită în-
demânării lor, unii meşteşugari pot s-ajungă la poziţie de 
prestigiu, recunoscută de întreaga comunitate sătească. 
Mulţumită competenţelor reale de maistru, R. J. (care 
a colaborat şi cu ocazia expoziţiei din muzeu) posedă tit-
lul de maistru al artei populare (foto 7–9.). Şi în cazul lui 
putem vorbi de meşteşug moştenit din părinţi. Datorită 
practicii regulate şi iniţiativei inovative, dincolo de co-
şurile ţărăneşti şi panere este capabil de confecţionarea 
unei game largi de produse. Activitatea lui R.J. – contrar 
majorităţii meşteşugarilor – devine însemnată prin faptul 
că, exploatează posibilităţile oferite de materia primă, şi 
nu se străduieşte numai de confecţionarea formelor obiş-
nuite. Pe lângă factorul calităţii, el primordial ţine cont de 
solicitările pieţei.

Situaţia este asemănătoare şi în satul vecin, Rugăneşti 
în care se mai practică intensiv împletirea de nuiele, dar 
numai puţini meşteşugari şi-au putut perfecţiona tehnica. 
Cel mai des confecţionează coşuri de mână, suporturi sus-
pendate pentru fl ori, coşuri pentru animale, coşuri pentru 
rufe, mobilier de grădină. R.J. oferă o gamă mai variată de 
obiecte, şi – între limitele marcate de materia primă – este 
capabil de a îndeplini toate pretenţiile clientului. Jucării-
le din plastic pentru copii adeseori servesc drept modele 
pentru confecţionarea noilor produse, dar şi „fl uturaşii”, 
sau alte tipărituri pot deveni surse de idei. Majoritatea 
meşteşugarilor din Şimoneşti valorifi că produsele la pre-
ţul minim oferit de precupeţi, şi se bazează pe forţa de 
cumpărare a negustorilor din Corund. Pentru familiile de 
producători reprezintă o greutate faptul, că cererea de la 
sfârşitul lunilor de vară se epuizează, şi cu toate că în peri-
oada considerată sezon turistic, se pot aştepta la comenzi 
permanente, în perioada de iarnă nu există nici o perspec-
tivă de altă o sursă de venit. Societatea de meşteşugari, 
majoritar de etnie romă, s-a integrat sufi cient în comunita-
tea satului, şi acest lucru s-a produs prin negarea modului 
de viaţă pasiv, considerat stereotipie, precum prin activi-
tatea meşteşugărească intensivă. Fiindcă acumularea de 
bunuri materiale nu face parte din strategia lor de viaţă, 
adică nu pot regrupa venitul provenit în urma muncii de 
sezon, şi nu pot distribui cu măsură pe anumitele perioade 
ale anului, iar în perioada de iarnă se vor confrunta cu 
probleme fi nanciare în continuare.
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Concluzii

Prin ultimele trei cazuri încercăm să exemplifi căm 
faptul, că orice unitate de producţie, mai mare, sau mai 
mică – fi e individuală, de familie sau întreprindere mică 
– totdeauna a fost dirijată spre a se conforma efi cient 
cerinţelor. Acesta nici nu poate fi  altfel, deoarece bunu-
rile produse servesc în primul rând alimentaţia, bunăs-
tarea materială a persoanei respective. Vizibil, în lipsa 
unor tradiţii locale, întregi comunităţi pot însuşi o anu-
mită tehnologie meşteşugărească, dacă prin aceasta pot 
spera la un venit suplimentar. În cazul unor îndeletniciri 
tradiţionale, notabila investiţie materială şi de energie, 
devine rentabilă în cea mai mică măsură, şi are o şansă 
foarte mică a dreptului de existenţă la aceste domenii de 
îndeletniciri. Spectatorul din epoca tehnicii şi moderni-
zării are tendinţa de a vedea momentul păstrării tradiţiei 
în activitatea meşteşugărească, utilizatoare de forţă de 

muncă umană, dar putem afi rma hotărât, că această ca-
tegorie socială rareori lucrează sub semnul tradiţiona-
lismului, mai mult, îşi subordonează activitatea profesi-
onală cerinţelor pieţei. Multilateralitatea (competentă), 
caracteristică membrilor vechilor comunităţi ţărăneşti, 
ca şi meşteşugul aşezărilor rurale din zilele noastre, pro-
vine dintr-o constrângere.
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