
TRAŞCA 

GENEZĂ, EVOLUTIE ŞI IMPORTANTA ISTORICO-CULTURALĂ 

ION DRAGOESCU 

Aşa cum ne-o dovedesc mărturiile a.Theologice 1 şi izvoarele istorice 
scrise 2 principiul fierestrăului şi însăşi fierestrăul este cunoscut pe terito
riul ţării noastre din cele mai vechi timpuri, încă din Costeneac, fiind apoi 
atestat pentru toate perioadele istorice. Desigur că maxilarele unor roză
toare precum şi "fierăstraiele" din silexuri introduse în bucăţi de os,. corn 
sau lemn considerate prototipul fierestrăului riu puteau fi folosite · decît 
eventual pentru' retezatul lemnului, pietrei şi a osului şi încă nu putem 
şti de cînd începe folosirea sa şi pentru aşchiatul propriu-zis. Presupunem 
că pentru această ope1r1aţie omul s-ar fi putut folosi abi1a de fierestrăul 
din br:onz care este inevitabil mult mai rezistent şi mai potrivit pentru o 
astfel de operaţie. 

Faptul că deja în limba traco-geţilor alături de termenul "brilo" 
care înseamnă "a tăia" 3 se întîlneşte şi "delas" (?) pentru "a despica", 
"a tăia", "a ciopli cu meşteşug" 4. deci un termen comun pentru 3 operaţii 
diferite precum şi mai ales "dierna", "derna" pentru "a despica", "a 
crăpa" s ne dă posibilitatea să afirmăm cu toată certitudinea că traco
geţilor le era cunoscut principiul aşchiatului. Nu avem însă, îh:că suficiente 
dovezi pentru a şti, dacă acest aşchiat se efectua cu ajutorul toporu1ui şi 
al penelor, aşra cum se procedează de astfel şi în zilele noastre de către 
muncitorii 1a pădure operaţie care la noi apare încă din epipaleolitic nu 
cu fierestrăul. 

In sprijinul ipotezei noastre că dacii puteau cunoaşte principiul 
aşchiatului şi al obţinerii de scîndură cu ajutorul fierestrăului vine însă 
faptul că pe un · desen egiptean din anul 1450 î.e.n. 6 ca şi pe un altul 
etrUISc sau roman timpuriu 7 este prezentă folosirea unei instalaţii de 
aşchiat aidoma uneia româneşti din zilele noastre (planşa a II-a fig. 1 şi 
2 şi planşa 1 fig. 6). l!a acestea se foloseau pînze de fierestrău a care chiar 
dacă, după materialele de care dispunem, · nu erau atît de perfecţionate 
pentru a putea tăia în ambele sensuri, ci aveau dintii orientati într-o sin
gură direcţie, şi relativ deşi, fără posibilitatea de ~ e,limina În 'suficientă 
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măsură rumeguşul, fără posibilitatea de a-şi asigura o oarecare rac1re 
(planşa II, fig. 3) pinza de fierestrău dacică descoperită în compJexul de 
la Grădiştea - Muncelului prezintă o serie de perfecţiuni 9 dovedind că 
dacii cunoşteau o pînză de fierestrău mai perfecţionată, fapt care ne dă 
posibilitatea să presupunem că prelucrare'a lemnului cunoştea în lumea 
dadcă un înalt nivel, teză susţinută de altfel şi de către ultimele cercetări 
ale arheologilor 10• Pînza de fierestrău dacică (planşa II, fig. 4) după 
earacteristicile ei nu putea fi ancorată decît pe principiul celei etrusce 
de la care probabil a venit prin schimburile comerciale şi de specialişti 
dintre daci şi romani sau după care au fo.st copiate în cazul în care nu 
sintem dispuşi să admitem că acestea ar fi fost în acelaşi timp şi de inNen
ţie locală, condiţionată de aceleaşi motive pentru care putea să apară şi 
în lume:a etruscă. !n orice caz sintem mai puţin înclinaţi să ·credem că 
acestea ar fi putut veni din Orientul apropiat deşi nu este exclus oa să fi 
primit-o cumva prin intermediul grecilor. Cert este un lucru: pînza astfel 
ancorată (planşa II, fig. 5) nu putea fi folosită decît numai pentru trăscuit. 
Aşa cum de altfel şi în zilele noastre, la toate popoarele care o cunosc 
acest tip de pînză în ancorajul arătat nu este folosită decît pentru obţinerea 
de scînduri sau de dulapi. 

Aşadar pînza de fierăstrău se cunoaşte la noi cu funcţie pentru 
aşchi1at cel mai tîrziu din timpul dacilor, f,apt care poate fi consîderat că 
şi traşca prima instalaVie popu1ară de jogărit apare toomai în această 
perioadă. Această nouă perfecţionare este dictată desigur de nevoile 
mereu crescînde de material de construcţie f1asonat pentru construcţia 
anumitor părţi ale fortificaţiilor dacilor, pentru construcţia edificiilor din 
această perioadă de înHorire şi probabil pentru export. Este foarte adevă
rat că noi ştim că din Dacia s~e exporta destul de mult lemn. Nu se preci
zează însă niciodată ce fel de lemn se exporta. Presupunem că n-ar fi 
excJus ca să se fi exportat şi lemnul direct fasonat sau semi-fasonat. La 
apariţia, dezvoltarea şi desăvîrşirea meşteşugului, instalaţiei şi unelte 
respective desigur că a contribuit şi continUia tendinţă a omului de a-şi 
perfecţiona şi implicit de a-şi uşura munca. 

Pentru realizarea acestor imperative ale vremii a fost · concepută 
instalaţia cunoscută la noi mai ales sub numele de "traşcă" 11 "dopsig" 12, 

fierestrău" 13 sau J'oagăr" 14 " ,, . 
Instalaţia aceasta cunoaşte, aşa cum vom vedea o mulţime de va

riante şi sub~variante, care se întîlnesc şi în zilele noastre. Nu putem şti 
însă oare dintre formele contemporane au apărut mai înainte excepţie 
făcind cele amintite mai sus şi pentru care avem materi-al comparativ 
cu cele din cultura egipteană din anul 1450 î.e.n. şi în cultura etruscă 
sau romană timpurie. Constatăm că la noi se găsesc în prezent 7 variante, 
unele avînd subv,ariantele lor impuse de posibilităţile de amenajare, de 
U'ŞUi"are sau de protecţia muncii. Acestea în succesiunea pe care încercăm 
să o stabilim în mod ipotetic 15 se prezintă în felul următor: 

1. Traşcă dreaptă fixă pentru a cărei construcţie se folosesc şi 
crengile unui pom precum şi piloni ficşi. Această traşcă mai cunoaşte 
următoarele sub-variante : 
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1. A. Tr:aşcă dreaptă, fixă proptită lateral în peretele casei, iar 
partea exterioară cu piloni ficşi. 

1. B. Traşcă fixă amenajată pe grinzile de la podul şurii. 
A~cea.srtă variantă şi subvariantele ei nu sînt folosite decît de către 

gospodari pe;ntru a face scînduri care să servească nevoile proprii. Nu 
sînt folosite şi de către alţii. 

2. Traşcă dreaptă, fixă, amenajată în curte sau undeva în exteriorul 
gospodăriei, în unele cazuri chiar şi la pădure de unde se aduceau numai 
piesele f:asonate. Er~a folbsită şi de către vecini pentru tăiat. După termi
nare de obicei era demontată şi lemnul întrebuinţat pentru foc. 

3. Traşcă dreaptă, mobilă, amenajată pe capre mobile. Este mai 
uşor de manevrat şi de transportat. Este deja o instalaţie care prezintă 
unele perfecţiuni faţă de cele anterioare întrucît uşurează şi munca omului, 
mai ales atunci cînd este vorba de tăiat deasupra barelor transversale. 
Este folosită mai ales de trăşcari, deci de oameni specializaţi în acest 
meşteşug. Prezintă deficienţă în sensul că nu asigură, în suficientă măsură, 
securitatea muncii. 

4. Traşcă dublă, înclinată, fixată în parte de grinzile sau de pereţii 
casei. Aceasta are şi o srubvariantă. 

4. A. Traşcă dublă, înclinată, mobilă . 
.Această variantă împreună cu subvarianta sa prezintă o mare per

fecţionare faţă de cele anterioare întrucît pentru prima dată este rezolvată 
într-tin mod foarte f,avorabil problema suirii buşteanului pe traşcă. Fiind 
înclinată pentru oameni este mult mai uşor de rostogolit buşteanul dedt 
de ridicat ca pînă aoum. Este folosită, îndesebi de către trăşcari. 

5. Traşcă simplă înclinată. Este de fapt jumătate din traşca dublă 
îndinată, mobilă, fiind şi ea tot mobilă. Pe ea se pot rostogoli uşor buş
tenii şi .se poate tăia după un principiu străvechi. 

6. Traşcă dreaptă, fixă, deasupra unei gropi. Este cea mai perfec
ţionată instalaţie de pînă acum întrucît deja problema suirii buşteanului 
este definitiv rezolvată şi apare un element nou- este arătat trăşcarul care 
lucrează jos de rumeguşul antrenat de vînt. Prezintă însă o deficienţă 
destul de serioasă. Trăşcarul care lucrează jos răceşte din cauza umezelii 
pămîntului. Apoi datorită apei de infiltraţie sau apei de ploaie, care se 
stringe în groapă acest model de instalaţie devine curînd impraeticabil. 

7. A. Tr,aşcă în pantă, ou paravan de vînt. 
Această v:arianrtă, împreună cu subvarianta ei rezolvă toate defici

enţe}e de la variantele anterioare. Fixarea buşteanu1ui de tăiat se rezumă 
la simpla rostogolire aidoma variantei a 6-a, deci nu mai este nevoie de 
nici de urcat şi nici de rostogolit pe bîrnele încli:n,ate. Trăşcarul care 
lucrează jos este ferit de rumeguşul antrenat de vînt care îl împiedică sâ 
vadă la subvarianta 7 A, unde apare un paravan protector, de obicei mobil, 
care este fixat acolo unde este nevoie. · 

· ln cele de mai sus am enumerat variantele şi subvariantele cunos
cute nouă. Nu este exclus ca să mai existe şi altele pe care noi nu le 
cunoaştem. Cert este că şi cele relatate demonstrează cu prisosinţă marea 
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varietate de instalaţii. Nu putem vorbi despre o arie specifică unei variante 
de instalaţii. Nu putem vorbi despre o arie specifică unei variante sau 
a alteia. Observăm că nu există, deci, o variantă specifică unei anumite 
zone şi o altă variantă specifică altei zone. Traşca se întîlneşte pretutindeni 
în mai multe variante. Sînt cazuri cînd în acelaşi sat se întîlnesc două, 
trei variante din cele descrise ca în satul vecin să se întîlne,ască alte două, 
trei variante, iar într-un grup de cîteva sate aparţinînd aceleiaşi zone să 
fie completat tot repertoriul des,cris. Ar fi unele deosebiri zona1e în ce 
priveşte, aşa cum am anunţat şi mai înainte, terminologia. 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre specificul său naţional. Nu 
se poate vorbi despre faptul că o variantă · este specifică românilor şi alta 
este specifică uneia dintre minorităţile naţionale din zona cercetată. Toate 
variantele de care ne-am ooupat pînă în prezent se întîlnesc atît la români 
eît şi la maghiari, secui, ciangăi, saşi, şvabi, landleri, ziepţeri, ruteni, sirbi 
şi caraşoveni, se înţelege avînd unele deosebiri de limbă dar de obicei 
numindu-se tot traşcă, clopsig, joagăr sau ferestrău. 

Am considerat necesară pre:oentarea acestei străvechi instalaţii de 
industrie ţărănească nu numai pentru a umple un gol în literatura no:astră 
de specialitate. Socotim că cunoaşterea sa în acest moment în care în 
ţara noastră se renunţă definitiv la mica industrie manuală, cînd marile 
combinate pentru valorificar-ea superioară a lemnului fac ca jcigăritul 
;popular să devină obiect al etnografiei istorice, dar cind se mai găsesc 
încă asemenea relicve este posibilă o mai adîncă cunoaştere a acestora. !n 
felul acesta putem să aducem o mai valoroasă contribuţie în prezentarea 
formelor de manifestare a acestui meşteşug. 

NOTE 

1 Printre uneltele primitive ale triburilor şi populaţiilor mai înapoiate arheologii au 
stabilit "fierestrăul" din maxilarele unor rozătoare precum şi "fierestrăul" din 
oase de peşte de la tlinkiţii din Oceania. La noi "fierestrăul" cel mai vechi este 
,cel care apare în costeneacul din punctul Boful Mic, de pe dealul Dîrtului şi la 
Bistricioara, ambele puncte în zona actualului lac de acumulare al hidl"ocentralei 
de la Bicaz. Pentru neolitic, unealta sau urme ale ei ne apar în mai multe aşezări, 
şi în special la Uioara, în Transilvania ; în cultura Boian, faza Bolintineanu, din 
punotul Cernioa, unde apar lamelele d'enticulante. Pentru cultura Gumelniţa amin
tim fierestrăul din aşezărUe Căsc1oare şi Bozul Mic. Pentru cultura Cucuteni A,. 
acesta apare în aşezarea de la Hăbăşeşti, iar pentru Cucuteni B, la · Drăguşeni. 
PePtru epoca bronzului, respectiv pentru cultura Glina III, cuonsoută şi sub nu
mele de Curmătura, unealta este atestată în aşezarea de pe dealul Curmătura, iar 
pentru Glina III clasică "fierestrăul" a fost descoperit de către arheologi la Glina 
lînga Bucureşti şi la Cernica, precum şi la Guşteriţa, suburbie a oraşului Sibiu: 
Fierestraiele de la Guşteriţa, pentru valoarea lor . istorică, documentară şi tehnică 
sînt expuse atît la Muzeul Brukenthal din Sibiu cît şi la Munchen şi Budapesta. 
In sfîrşit, pentru epoca fierului unealta a fost decoperită în săpăturile arheologice 
din complexul de la Grădiştea Muncelului. 

2 Herodot, Istorii, IV, 65, în Izvoare privind istoria României, I, Editura Academiei 
R.P.R. 1964, pag. 37. 

, 3 I.I. Russu, Limba traco-dacilor, Editura Academiei R.P.R., 1959. pag. 86. 
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4 Ibidem pag. 85. 
s Idem. 
6 M. Cheruel, Dictionnaire des Antiquites Romaines et Grecques, Paris, Librairie de 

Firmin-Didot et eomp., pag. 72. 
7 Ibidem pag. 4 75. 
B A. Daicoviciu, Dacii, Editura Ştiinţifică 1965, pag. 149. 
9 Perfecţi·unile constau în aceea că dinţii sînt ascuţiţi şi orientaţi astfel ca să poată 
tăia în ambele sensuri. Ese interesant de menţionat că în caietele de desene ale lui 
Leonardo da Vinei se găsşte o schiţă din anul 1500, în care este desenată o pînză 
de fierestrău cu dinţii astfel orientaţi. 

10 A. Daicovici, op. cit. pag. 79. 
11 Numele de "traşcă" se întîlneşte cel mai des, fapt pentru care vom folosi acest 

termen în viitor. 
12 Numele de "clopsig" l-am găsit în corn. Vîrfuri, rn. Tîrgovişte, reg. Ploieşti şi ne-a 

fost semnalat de către Olga Horşia, muzeografă la Muzeul de artă populară al 
R.S.R. pentru zona Rm. Sărat. 

13 Numele de "fierestrău" se întîlneşte alături de cel de traşcă şi de joagăr în reg. 
Maramureş şi Suceava. 

t4 Numele de "joagăr" se întîlneşte alături de traşcă şi de clopsig în zona Carpaţilor 
Meridionali şi a Carpaţilor Răsăriteni. 

15 Clasificarea noastră are la bază perfecţionarea la care ajunge instalaţ a pentru a 
uşura munca omului şi a asigura o cît mai mare protecţie a muncii. 
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