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Un argument

Mihaela Murgoci

În anul 2006, în cadrul conferințelor TED, Ken Robinson a ținut un discurs în care explica pe scurt teme din prima ediție a 
cărții sale Out of Our Minds: Learning to Be Creative – discurs care are în momentul actual peste 41, 5 milioane de vizualizări1. 
Și-a intitulat atunci discursul Școlile distrug creativitatea, în fapt o pledoarie pentru creativitate, creativitate care este privită de 
multe ori ca fiind apanajul artiștilor. Ce afirmă el? “Creativitatea nu are legătură exclusiv cu arta sau cu faptul de a fi artist; eu 
cred cu tărie că nu ne dezvoltăm în interiorul creativității, ci ca un produs al ei. Adesea suntem educați în afara ei, neglijând-o. 
Creativitatea este un proces cu mai multe fațete, care presupune, pe lângă multe capacități obișnuite, și anumite abilități și 
tehnici specializate; ea poate fi încurajată prin mai multe forme de gândire și se bazează pe judecată critică, la fel de mult ca pe 
imaginație, intuiție și, adesea, pe sentimente curajoase.” (Ken Robinson, p. 70)
Într-un alt discurs, ținut de această dată pentru RSA Animate, în octombrie 2010, numit Changing Education Paradigms, Ken 
Robinson explică și mai multe despre ceea ce se întâmplă cu educația, cu studiu de caz Statele Unite ale Americii2. Conform 
pledoariei sale, actualul sistem de educație publică, conceput în cultura intelectuală a Iluminismului și în contextul economic al 
Revoluției industriale, a rămas în mare parte neschimbat. Reformele sale actuale au mers în direcția unei motivații economice 
(cum am putea construi educația pentru a răspunde viitorului), dar și culturale (cum am putea păstra identitatea culturală în 
contextul globalizării). Cu toate acestea, modelul intelectual – cel al Iluminismului – continuă să domine prin punerea accentului 
pe abilități academice și împărțind oamenii în două categorii – academici - oameni deștepți și non‑academici – oameni mai 
puțin deștepți. Școala continuă să funcționeze după modelul fabricilor – program fix, clopoțel pentru pauze, lucru individual, 
copii puși pe categorii în funcție de vârstă… Și mai ales oferă copiilor o singură perspectivă de a privi lucrurile, un răspuns 
corect, o singură cale de a ajunge la înțelegere. Iar artele sunt victime ale acestui mod de a gândi educația și sunt privite doar ca 
experiență estetică și fără rol formativ.
Poate rolul artelor însă să fie altul? Putem privi lumea din mai multe perspective? Tony Wagner, în cartea sa Formarea inovatorilor. 
Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, a încercat să refacă traseul educativ al câtorva dintre tinerii inovatori, în 

1. https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=ro#t-33720

2. https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
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principal din Statele Unite, intervievând zeci de tineri pentru a identifica de ce aceștia au devenit inovatori. Am să iau un singur 
exemplu, care are relevanță pentru subiectul nostru – educația și artele. 
”Trec printr-un coșmar împreună cu fiul meu. Are 12 ani și refuză să își facă temele, indiferent de ce ziceam eu, soția sau fiica cea 
mare. Îl pedepsim, îi luăm obiectele electronice, nu îi dăm voie să meargă la zile de naștere sau la alte evenimente sociale la care 
îi place să participe. Am încercat absolut tot, cu excepția pedepsei corporale (pe care chiar nu am de gând să o pun în practică). 
Nu contează… Nu-i pasă. Nu îl putem forța să facă ceva ce, în opinia lui, e greșit. Și drama personală e că … îmi dau seama că 
are dreptate. 
…
Ieri am insistat să își termine o temă. M-am așezat lângă el și am învățat matematica pe care nu am făcut-o în liceu sau colegiu 
(aduceți-vă aminte, fiul meu are 12 ani). Am stat împreună până la miezul nopții, l-am terorizat tot timpul, fără să mai stăpânesc 
furia. În cele din urmă, am terminat problema care ne cerea să desenăm parabola unei ecuații algebrice de gradul al doilea și să 
reducem setul de rezultate la un grafic al unui sistem de inegalități. Proiectul se concentra pe calcularea secțiunii unui râu pe 
baza unei ecuații de gradul al doilea. 
A doua zi, fiul meu s-a trezit devreme și a încercat să refacă proiectul în așa fel încât să îl intereseze. S-a folosit de personaje 
animate care explorau adâncimea râului, a desenat un rechin (căruia i-a dat numele profesorului) gata să înghită o rățușcă 
fericită (pe care a botezat-o Notele mele). A desenat și un echipament de pescar, pești, natură. Nu erau simple mâzgăleli – chiar 
a încercat să își clarifice informația care îi provoca greutăți. Desenând personajele, se ajuta pe sine să înțeleagă mesajul pe care 
îl transmitea lecția. 
Întreaga familie a rămas cu gura căscată. Nu făcuse doar ceva creativ și incitant din punct de vedere artistic, chiar ajuta la 
înțelegerea sensului proiectului. Ne-am simțit mândri în mod justificat și am așteptat cu toții, nerăbdători, reacția profesorului. 
Fiul meu s-a întors de la școală trist, târșindu-și picioarele. L-am întrebat ce se întâmplase. ‘Profesorului nu i-a plăcut proiectul 
pentru că nu l-am făcut pe formatul de hârtie cerut.’” (Wagner, pp. 312-314)

Putem explica lumea atât din perspectiva artei, cât și a științei? Sunt artele și științele separate, fără legături între ele? Trăim 
într-o lume complexă și diversă în care nu există un singur răspuns, ci răspunsuri multiple. Iar artele, cât și științele sunt produse 
ale creativității umane. De ce au fost însă separate în sistemul educativ? Nu avem un răspuns concret pentru această întrebare, 
dar avem o propunere. 
În 2015 am inițiat un proiect numit Patrimoniul muzeal – instrument de învățare. Ne-am gândit să evidențiem legătura dintre 
obiectele de muzeu și disciplinele Biologie și Chimie, să privim patrimoniul cultural material existent în muzee dintr-o altă 
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perspectivă. Au fost ținute lecții din disciplinele din aria curriculară ”Matematică și Științe ale Naturii” în patru spații muzeale: 
Muzeul Theodor Aman, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck și Palatul Suțu din cadrul Muzeului Municipiului 
București în București și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA în Sibiu. 
Experiența acelui proiect ne-a învățat: 1. Copiii au fost mai atrași de lecție decât într-o sală de clasă însă... 2. Muzeele nu au spații 
adaptate pentru a găzdui ore de școală. Dar... 3. Legătura dintre artă/patrimoniu muzeal și științe a fost firesc realizată, obiectele 
de patrimoniu fiind puse într-un context inedit.
Ora de școală la muzeu a derivat din experiența acumulată în proiectul anterior, însă am propus o altă abordare. Pornind de la 
disciplinele Fizică, Chimie şi Biologie din aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”, specialiştii în educaţie împreună cu 
muzeografii și investigatorii muzeali din patru muzee partenere au identificat obiecte de patrimoniu ale căror povești sunt 
relevante nu doar pentru informația istorică, ci și pentru cea științifică și le-au corelat cu conținuturile educative. Ora de școală la 
muzeu este un experiment la care vă invităm să participați și, plecând de la ce am realizat noi, să puteți construi noi punți între 
artă și științe, între obiecte din patrimoniul cultural material și școală. 

Bibliografie:
Robinson, Ken (2011), O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației, București, Editura Publica
Wagner, Tony (2014), Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, București, Editura Trei
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Științele și patrimoniul cultural

Angelica Mihăilescu

Utilizarea științelor (chimie, fizică, biologie) în studiul patrimoniului cultural este o consecință logică a nevoii de a cunoaște 
obiectele prin perspectiva materialelor din care sunt realizate, a metodelor și tehnicilor de prelucrare, cu consecințe în 
valorificarea lor corectă în context istoric, precum și în stabilirea condițiilor optime de expunere, depozitare, conservare și 
restaurare. Metodele de investigare utilizate de-a lungul timpului au evoluat în paralel cu dezvoltarea tehnologiei, de la simple 
teste la metode complexe, aplicarea acestora fiind în strânsă legătură și cu accesul specialiștilor din muzee la descoperirile 
științifice. La modul ideal, pentru investigarea obiectelor de patrimoniu, tehnicile utilizate trebuie să fie nedistructive - să nu 
implice prelevarea de probe, adică să fie aplicate direct pe obiect, dar să nu necesite nici manipularea obiectului de analizat în 
detrimentul conservării lui. Având în vedere că, în special în cazul materialelor organice, această cerință nu poate fi respectată, 
prelevarea de probe este permisă, dar trebuie să fie efectuată în condiții de maximă responsabilitate (nevoia de prelevare versus 
rezultate potențiale) și, în general, să se respecte condiția obținerii unui maxim de informație cu un consum minim de probă. 
În funcție de materialele analizate și de scopul investigației există o diversitate foarte mare de preocupări asociate domeniului 
investigațiilor obiectelor de patrimoniu, oglindită și prin numărul din ce în ce mai mare de studii derulate pentru cunoașterea, 
conservarea și restaurarea obiectelor de patrimoniu. Implicit, aceste preocupări conduc la apariția altor nevoi de formare 
educativă adecvate societății actuale. Cercetarea cu mijloace științifice a patrimoniului se derulează în echipe interdisciplinare, 
în care colaborează specialiști din diferite domenii: istorici, arheologi, istorici de artă, conservatori, restauratori, chimiști, fizicieni, 
biologi, geologi etc. 
Obiectivele și ariile de intervenție din exemplele următoare ilustrează complexitatea activităților derulate în cadrul acestor 
echipe de specialiști pentru identificarea coloranților naturali din textile muzeale, evaluarea nivelului de degradare a materialelor 
colagenice (piele și pergament), identificarea pigmenților din piese muzeale pictate, determinarea compoziției obiectelor 
metalice, a sticlei și a porțelanului. Exemplele prezentate impun utilizarea diferitelor tehnici de analiză: cromatografia de lichide, 
spectrometria de masă, spectrometria în infraroșu, analiza termică, spectrometria cu fluorescență de raze X. 

Creșterea aplicabilității științelor în domeniul cultural generează anumite nevoi de reglare a obiectivelor educative, astfel încât 
elevii să poată înțelege mai bine faptul că aceste domenii de cunoaștere sunt interconectate și că științele nu reprezintă un 
domeniu abstract, ci le sunt utile în viața de zi cu zi. Prin urmare, legăturile dintre disciplinele școlare „reale”, precum fizică, 
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chimie, biologie, și disciplinele „umane” ar trebui să fie, în mod clar și perseverent, avute în vedere de profesori, astfel încât să fie 
explorat cât mai bine potențialul lor formativ.

Relația dintre cultură și științe în educație
Unul dintre motivele semnificative, pentru care punerea în relație a patrimoniului cultural cu științele se dovedește justificată, 
decurge din însăși modalitatea de definire a educației din perspectiva formării competențelor în sistemul preuniversitar 
românesc. În acest demers, sunt asumate și cele opt competențe cheie europene și anume: 1. comunicarea în limba maternă; 
2.comunicarea în limbi străine; 3.matematica și competențe de bază în științe și tehnologii; 4. sociale și civice; 5. digitale; 6. „a 
învăța să înveți”; 7. inițiativă și antreprenoriat; 8. sensibilizare și exprimare culturală.
Competențele cheie sunt definite ca ansambluri de cunoștințe, aptitudini și atitudini de bază care sprijină dezvoltarea personală 
a elevului pe tot parcursul vieții, integrarea activă în viața socială și aptitudinile profesionale pentru integrarea pe piața muncii. 
Sunt avute în vedere astfel formarea capitalului cultural, social și uman.
În definiția competențelor cheie intră, de asemenea, trei condiții de reușită. Prima condiție se referă la faptul că acestea trebuie 
să fie dezvoltate pe parcursul învățământului obligatoriu, adică începând cu clasa pregătitoare până la sfârșitul clasei a X-a, în 
învățământul preuniversitar românesc. A doua condiție presupune ca aceste competențe să fie transferabile, ceea ce înseamnă 
să fie aplicabile în multe situații și contexte concrete. A treia condiție presupune ca aceste competențe  să fie multifuncționale, 
aceasta însemnând că pot fi utilizate pentru a atinge diverse obiective, pentru a rezolva diferite tipuri de probleme sau pentru a 
duce la bun sfârșit diferite tipuri de sarcini în viața de zi cu zi.
În reprezentarea competențelor ca fiind produse ale învățării reale, în măsura în care sunt transferabile și multifuncționale se 
află, în mod firesc, și relația dintre cultură și științe. „Obligațiile” disciplinelor școlare constau în contribuția lor la formarea tuturor 
competențelor cheie, chiar dacă nu în același grad. Prin urmare, disciplinele dedicate științelor cuprind multiple posibilități 
de întâlnire cu arta, cultura și patrimoniul, în momentul în care se discută despre aplicabilitatea științelor în cunoașterea și 
conservarea valorilor culturale naționale și internaționale. Întâlnirea dintre ofertele venite dinspre zona de educație nonformală 
și nevoile identificate în zona de educație formală produce, astfel, o comunicare care se dovedește nu doar necesară, ci și firească.
În cadrul acestui ghid am avut în vedere, în principal, competențele de bază în științe și tehnologii și competența sensibilizare 
și exprimare culturală descrise în documentul european Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key 
competences for lifelong learning, 18 Dec. 2006, 2006/962/EC (traducere accesibilă la adresa http://www.ise.ro/wp-content/
uplpads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf) și asumate prin Legea educației naționale nr.1/2011. 
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Structura ghidului
Materialul de față își propune să ofere informații utile pentru profesorii și educatorii culturali care doresc să organizeze activități 
educative în context nonformal și presupune o triplă abordare: culturală, științifică și educativă.

Domeniul cultural cuprinde o listă a obiectelor din muzee care pot fi prezentate copiilor, însoțite de imagini. Aceste obiecte 
sunt descrise din perspectiva valorii lor culturale și cuprind informații accesibile privind: 
• descrierea obiectului: din ce este făcut, valoarea culturală/de patrimoniu, context istoric, funcția pe care a îndeplinit‑o, din ce 
perioadă datează, alte particularități etc.;
• proveniența obiectului (locul în care a fost descoperit, momentul, persoane implicate);
• diferite „povești” legate de o operă de artă (din trecut sau din prezent).
Selecția obiectelor este realizată în funcție de patrimoniul muzeal care constituie resursele unui oraș, fiind accesibil în mod 
direct copiilor. Completarea informațiilor poate fi realizată de către profesor prin activități de învățare ulterioare, care explorează 
resursele digitale.

Domeniul științific cuprinde câteva descrieri ale proceselor științifice, chimice, fizice, biologice, precum și ale metodelor și 
tehnicilor utilizate pentru rezolvarea problemelor generate de nevoile de cunoaștere, restaurare și conservare a obiectelor de 
patrimoniu. Aceste exemple sunt corelate cu obiectele relevante existente în patrimoniul muzeal. 

Selecția informațiilor științifice este realizată în relație cu conținuturile de învățare cuprinse în programele școlare din 
învățământul preuniversitar, iar aceste teme sunt expuse prin intermediul unor studii de caz. Sunt prezentate, de exemplu, 
procese științifice referitoare la:
• aplicații ale cromatografiei în domeniul obiectelor muzeale;
• identificarea coloranților naturali din piese textile; 
• analiza compușilor organici prin spectroscopie;
• realizarea pergamentului;
• analiza degradării pergamentului și soluții de restaurare;
• identificarea surselor biologice care duc la degradarea obiectelor (rolul microscopului); mijloace de eliminare a surselor de 
degradare etc.
Domeniul educativ cuprinde informații succinte privind modul în care organizatorii unor programe educative dedicate copiilor 
– profesori sau educatori muzeali – se pot raporta la nevoile de învățare ale elevilor. Din programele școlare, sunt selectate 
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conținuturile de învățare care pot fi abordate integrator atât din perspectiva relației dintre științe și patrimoniu cultural, cât și din 
perspectiva competențelor cheie și a metodelor educative care integrează dimensiunea formală și cea nonformală a educației. 
Sunt prezentate câteva exemple de fișe de lucru care oferă sugestii de structurare și de dezvoltare ale unor unități de învățare:
• tematica;
• competențele cheie care pot fi dezvoltate;
• conținuturile de învățare din programele școlare;
• resurse/informații culturale și științifice utile (dosarul științific și dosarul cultural);
• proiecte și activități de învățare de tip investigativ;
• resurse informative suplimentare.

Printre temele dezvoltate în fișele de lucru se află: introducerea în studiul chimiei; săruri: carbonatul de calciu;  separarea 
substanțelor din amestecuri; coloranți naturali etc.

În realizarea acestui material/ghid s-a ținut cont de faptul că, în acest moment, a fost încheiat procesul de structurare a 
curriculumului școlar românesc din perspectiva integrării competențelor la nivelul învățământului primar și că acest proces va 
fi continuat și pentru învățământul gimnazial și liceal. 

Referirea constantă la competențele cheie europene este justificată atât din perspectiva acestor schimbări la nivelul 
învățământului preuniversitar românesc, cât și din perspectiva consecințelor acestei schimbări în plan metodologic. Aceasta 
înseamnă, în primul rând, implicarea copiilor în mod activ în procese de cunoaștere care pun împreună dimensiunea investigativă, 
reflexivă și evaluativă a învățării. În acest scop, în cadrul acestui ghid, ne-am propus să oferim un exemplu de unitate de învățare 
bazată pe integrarea competențelor axat pe derularea unui proiect de  cercetare pentru investigarea și evaluarea stadiului de 
conservare a obiectelor din pergament. 

Pentru cei care doresc să dezvolte o programă de curriculum la decizia școlii, materialul de față cuprinde câteva repere de 
proiectare curriculară, din perspectiva integrării competențelor de bază în științe și tehnologii, a competenței cheie sensibilizare 
și exprimare culturală și a competențelor de comunicare. 

Proiectul de programă abordează științele și patrimoniul cultural la nivelul gimnaziului și propune următoarea structură a 
competențe generale și a competenețelor specifice:
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1. Identificarea modalităților de interacțiune între științe și patrimoniul cultural
1.1. Analiza informațiilor cu conținut științific asociate cu un obiect de artă
1.2. Recunoașterea unor metode de investigație utilizate în analiza unui obiect cultural
1.3. Conștientizarea faptului că obiectele utilizate în științe și tehnologii reflectă principii estetice în viața cotidiană
2. Înțelegerea importanței cunoștințelor științifice necesare în luarea unor decizii și rezolvarea unor probleme privind păstrarea 
patrimoniului cultural local
2.1. Observarea implicațiilor științelor în plan ambiental, social și cultural
2.2. Argumentarea unui punct de vedere prin utilizarea datelor științifice

Ghidul de față poate fi utilizat pentru dezvoltarea unor parteneriate între instituții din zona de educație formală și din zona de 
educație non-formală. Fișele și proiectele de unități de învățare prezentate în acest ghid pot constitui resurse didactice pentru 
dezvoltarea acestei programe.
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Obiecte-vedetă
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Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA
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Fântână cu hecnă, județul Prahova
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului:

Fizică
- Fenomene mecanice – densitatea, forța, măsurarea forței
- Echilibrul mecanic al corpurilor, studiul scripeților

Chimie:
- Amestecuri omogene și eterogene, separarea substanțelor din amestecuri
- Combustibili
- Medicamente
- Compuși organici, Acțiunea compușilor organici asupra mediului

Date tehnice:  Fântâna este construită din lemn de stejar, lemn de esenţă tare ce poate fi găsit pe întreg ţinutul judeţului 
Prahova.  

Datare și locul de proveniență:
Întins între Munţii Carpaţi și Câmpia Română, în apropiere de București, dar și de Transilvania și Moldova, judeţul Prahova este 
un ţinut cu o istorie bogată. Poziţia geografică favorabilă, relieful deosebit de variat și în special bogăţia solului, zăcăminte de 
petrol, gaze naturale, sare și alte minereuri, au făcut ca această zonă să fie un important centru minier atât în trecut, cât și în 
prezent.
Fântâna cu hecnă a fost adusă în muzeu în anul 2006 fiind donată muzeului de către Primăria comunei Dumbrăvești. Monumentul 
a fost construit în anul 1710 de către familia Mălăiescu și amplasat în mijlocul satului Mălăieștii de sus, judeţul Prahova.

Povestea obiectului:
Fântâna cu hecnă reprezintă cel mai simplu si mai vechi sistem de extragere a apei sau a păcurii din subsol.  În căutările lor 
pentru apă, fântânarii au fost primii care au descoperit păcura din subsol.
Păcura, materia primă extrasă din zăcămintele de petrol, este un lichid vâscos negru, care este apoi prelucrat pentru a 
produce carburant, vopsele și alte produse pe care le folosim zi de zi. Păcura a fost descoperită în urmă cu mii de ani, în 
zonele calcaroase. Ea se acumulează la suprafață deoarece are densitatea mai mică decât apa sărată. Pe teritoriul României, 
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dovezile arheologice atestă faptul că păcura era folosită încă de pe vremea cetăților dacice la ungerea carelor, la confecționarea 
bijuteriilor, la iluminare sau chiar ca și medicament universal miraculos. În trecut păcura era folosită pentru tratarea rănilor, a 
reumatismului, durerilor articulare, în oprirea sângerărilor, dezinfectarea și cicatrizarea plăgilor, tratarea hepatitei. Multiplele 
întrebuințări ale petrolului, precum și greutatea cu care se extrăgea, au făcut ca încă din cele mai vechi timpuri oamenii să 
realizeze valoarea deosebită a acestei resurse, petrolul rămânând până în prezent, alături de aur, una dintre cele mai valoroase 
resurse ale planetei. În jurul meseriei de păcurar s-a dezvoltat o întreagă industrie, s-au căutat permanent noi metode de a 
extrage păcura de la adâncimi tot mai mari, cu mijloace și cheltuieli cât mai reduse. Fântâna cu hecnă  deţine recordul de 
adâncime în extragerea păcurei, având in vedere simplitatea  sistemului.

Condiția donării monumentului către muzeu a fost realizarea unei replici funcționale a fântânii cu hecnă, amplasată și astăzi în 
mijlocul satului Mălăieștii de Sus, comuna Dumbrăvești, fiind folosită de localnici în condiții de secetă.

Principiul de funcţionare se bazează pe scripeţi. Scripetele este o instalaţie simplă de tipul pârghiei, care constă într-un disc 
metalic ce se poate roti în jurul axei proprii, prevăzut la periferie cu un șanţ prin care trece un cablu. Scripetele permite realizarea 
unei economii de forță  sau schimbă sensul acesteia pentru echilibrarea unei forţe rezistente. Fântâna cu hecnă  are un dispozitiv 
cilindric format din scânduri dispuse una lângă cealaltă și legate între ele asemănător unui teasc. 

Acest dispozitiv este fixat pe un ax de lemn vertical ce are la bază două mânere. Împingând mânerele putem mișca cilindrul în 
ambele sensuri. Pe acest cilindru sunt înfășurate două frânghii în sensuri opuse. Mișcarea circulară realizată de cilindru înfășoară 
o frânghie și o desfășoară pe cealaltă. Frânghiile sunt apoi conduse în puţ de doi scripeţi. De capătul fiecărei frânghii este atașată 
câte o găleată, astfel se realizează concomitent ridicarea unei găleţi și coborârea celeilalte folosind aceeași forţă și aceeași 
mișcare de rotaţie a cilindrului.

Monumentul se află astăzi  în cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA - Grupa minerit.

Referent: Anda Crețu / Pedagog muzeal: Raluca Andrei

Bibliografie:
1. Arhiva științifică a CNM ASTRA. Dosar monument: Fântâna cu hecnă Dumbrăvești, Prahova, Nr. 73D
2. Bucur, Corneliu Ioan. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA. Catalog. Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2007
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Moara de vânt căciulată, Beştepe, județul Tulcea
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului:

Fizică:
- Fenomene mecanice – măsurarea lungimilor, determinarea ariei unei suprafețe plane, studiul mișcării mecanice 

a corpurilor
- Lucrul mecanic și energia mecanică - lucrul mecanic / puterea / randamentul /energia cinetică, energia potențială

Date tehnice: construcție fixă din lemn cu acoperiș mobil (căciulă mobilă), ale cărei aripi se mișcă în funcție de direcția vântului. 
Două pârghii de lemn (sub formă de bușteni), lungi de 15 m, prinse de căciula mobilă, fac posibilă mișcarea cadranului. Moara are 
formă de trunchi de piramidă cu opt muchii și este așezată pe o fundaţie din piatră de un metru adâncime. Întreaga construcție 
măsoară aproximativ 10 m.

Datare și locul de proveniență:  Localitatea Beștepe, Nordul Dobrogei, jud. Tulcea.

Pământ de trecere și de colonizare, Dobrogea a fost locuită în trecut de diverse popoare, de la geți și romani la huni sau otomani, 
fiecare dintre aceste popoare lăsând urme și influențe ale ocupării lor, dând ținutului un aer aparte faţă de întreaga ţară.

Dobrogea este denumită și ţara vânturilor sau ţara morilor de vânt, deoarece în această zonă măcinatul grânelor se făcea cu 
ajutorul forţei eoliene prin intermediul morilor de vânt. În anul 1901 erau atestate în acest ținut 639 de mori de vânt, în timp ce 
astăzi în Dobrogea acest tip de instalații a devenit foarte rar. 

Localitatea Beștepe, de unde provine moara căciulată, se găsește în Nordul Dobrogei, în județul Tulcea. Denumirea localității 
Beștepe vine din turcă și se traduce ,,Cinci Dealuri” sau localitatea celor cinci dealuri.

Povestea obiectului:
Structura hidrografică din Dobrogea nu a permis dezvoltarea morilor de apă din cauza numărului redus de râuri ce străbat acest 
teritoriu, dar și din cauza calității solului, care nu a permis amenajările necesare morilor de apă. Singura sursă de energie pe 
care o puteau folosi oamenii din aceste locuri a rămas energia eoliană. 
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Deși morile de vânt au cunoscut o puternică răspândire în aceste locuri, moara „căciulată” a fost folosită în nordul Dobrogei și 
mai puțin în alte zone. Motivul principal pentru care această moara de tip olandez a fost atât de puțin răspândită este faptul că 
ea a apărut târziu, fiind ulterior repede înlocuită de instalații electrice.

Moara căciulată din Muzeul ASTRA are o poveste interesantă deoarece la momentul construirii sale în muzeu nu mai existau 
niciunde în ţară astfel de instalaţii, ultima moară căciulată fiind demontată în anul 1963. Instalaţia a fost reconstruită din piese 
autentice  găsite în gospodăriile foștilor propietari de astfel de mori, adunate din mai multe localităţi și îmbinate pe baza unui 
plan original al unei mori din localitatea Beștepe. Lucrările de reconstrucție a monumentului au fost conduse de ultimii doi 
meșteri de mori rotunde din ţară, fraţii Panait Moraru din Frecăţei și Dobre Alexe din Babadag.

Specialiștii muzeului nu au întotdeauna șansa de a găsi pe teren monumente în stare bună de conservare sau în stare de 
funcţionare și cu atât mai necesară a fost reconstruirea acestui monument cu cât, odată cu dispariţia meșterilor, acest tip de 
instalație s-ar fi pierdut. Raritatea acestei instalaţii, dar și ingeniozitatea tehnică sporesc valoarea monumentului găzduit de 
muzeu.

Pentru a capta energia cinetică a vântului s-au folosit 4 aripi (palete) căptușite cu scândură. Aripile sunt prinse pe un fus de 
lemn, ce transmite această mișcare unei roţi dinţate verticale cu 44 de dinţi de lemn dispuși în partea interioară. Această roată 
este conectată la rândul ei de o roată cu 25 de bolţuri așezată orizontal. Mișcarea se transmite astfel din plan vertical în plan 
orizontal, roata cu bolţuri transmiţând mișcarea unui fus masiv din lemn ce străbate întreaga construcție până la subsol, unde 
găsim cel de-al doilea angrenaj de roţi dinţate. Cea de-a doua roată dinţată aflată la baza fusului de lemn, în subsolul clădirii, 
are un număr de 64 de dinţi de lemn dispuși pe exteriorul ei. Acești dinţi de lemn transmit apoi mișcarea la alte două roţi cu 
bolţuri, câte 16 pe fiecare roată, denumite și felinare, iar acestea din urmă transmit apoi mișcarea la mecanismele de măcinat. 
Diferența dintre numărul de dinţi și numărul de bolţuri produce o accelerare a mișcării, roata cu bolţuri fiind mai mică decât 
roata cu dinţi este învârtită mai repede.

Mecanismul de măcinat este format din două pietre de dimensiuni mari așezate una peste alta. La fel ca și la celelalte mori, 
piatra de deasupra este prinsă de un fus și mișcată de acesta, de aceea ea se numește și piatră alergătoare, în timp ce piatra 
de dedesubt este fixă, denumită și piatră stătătoare. Grăunțele de cereale cad între pietre printr-un orificiu central în piatra 
alergătoare denumit  “guriţă”,  mișcarea celor două pietre una peste alta transformând cerealele în făină. Produsul  măcinat este 
împins de mișcarea pietrelor (forța centrifugă) pe suportul pietrei fixe sau direct în lada de făină.
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În prezent, Moara Căciulată poate fi vizitată în cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale - Grupa Morărit.

Referent: Anda Crețu / Pedagog muzeal: Raluca Andrei

Bibliografie: 
1. Bucur, Corneliu Ioan. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA. Catalog. Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2007 
2. Rușdea,  Hedwig Ulrike. Morile de vânt din Dobrogea. În memoria etnomuzeologiei românesti, Editura ASTRA Museum, 

Sibiu, 2012 
3. Arhiva științifică a CNM ASTRA. Dosar monument: Moara de vânt căciulată Beștepe, Tulcea, nr 67
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Moara cu ciutură şi admisie prin butoni,  Sviniţa, Mehedinţi, regiunea Banat
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului:

Fizică
- Lucrul mecanic și energia mecanică - lucrul mecanic / puterea / randamentul /energia cinetică, energia potențială
- Mecanica fluidelor – presiunea în fluide

Date tehnice: 
Construcția morii este realizată din piatră de râu. Moara din Sviniţa a fost prima instalaţie din această zonă ce a folosit zidărie 
de piatră și nu bârne de lemn dispuse orizontal, motiv pentru care denumirea dată de localnici acestei mori a fost “Novana” sau 
moara nouă. Instalaţia adăpostește două camere, o cameră de odihnă și o camera de măcinat.
Moara din Sviniţa este o moară hidraulică, folosind energia apei pe care o transformă în energie mecanică. Moara cu ciutură 
reprezintă cel mai simplu tip de instalație hidraulică, fiind denumită popular “râșniţă”.

Datare și locul de proveniență:
Sviniţa este o localitate din vestul ţării, regiunea Banat, judeţul Mehedinţi, limitată în vest de Dunăre și de Serbia. Moara cu 
ciutură și butoni a funcționat în trecut pe cursul râului Elișova, care se varsă în Dunăre la 12 km de localitatea Sviniţa. Pe acest 
râu acţionau în acea perioadă un număr de șase mori, număr impresionant având în vedere debitul scăzut al râului.
La momentul în care muzeul a dorit achiziționarea acestei instalații, în anul 1967, moara era folosită de toate cele 72 familii, iar 
condiția cedării ei a fost reconstruirea de către muzeu a unei replici funcționale a morii Novana.

Povestea obiectului
Roata hidraulică poate fi considerată o invenție fundamentală, ea datând de pe vremea în care oamenii erau convinși că zeii au 
trimis forța apei cu scopul de a-i sluji.  Primele atestări ale acestor tipuri de instalații apar încă de pe vremea Greciei Antice, iar pe 
teritoriul nostru de pe vremea dacilor. Ca multe alte invenţii, și roata hidraulică a apărut aproape pe neobservate, parcurgând 
un drum extrem de lent înspre maturizare. Astfel, în secolele al XII-lea și al XIII-lea, călugării cistercieni readuc pe acest teritoriu 
ideea de energie hidraulică, dar și modele de construcţie a morilor.  
Într-un spațiu în care ocupația principală era agricultura, în special cultivarea cerealelor, aceste instalații au cunoscut un 
mediu excelent de dezvoltare. La început, morile hidraulice s-au răspândit pe domeniile nobiliare fiind în proprietatea marilor 
deținători de terenuri, pentru ca mai apoi ele să devină proprietăți rurale, deținute de asociații sau de grupuri de oameni. 
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Numărul proprietarilor unei astfel de instalații însuma de obicei 20-30 de familii. Acestea aveau atât dreptul de a folosi moara, 
cât și obligația de a suporta cheltuielile de administrare a acesteia.

De-a lungul a peste cinci decenii de existență, moara Novana, cum se numea în trecut,  a ajuns la un număr de proprietari ce 
însumau 72 de familii, prin transmiterea dreptului de “rântaș” din generație în generație.  Numărul mare de proprietari a făcut 
ca dreptul fiecăruia dintre ei de a folosi moara să fie extreme de redus, însemnând chiar o jumătate de oră pe săptămână sau 
mai puțin. Moara era folosită doar pentru uzul gospodăriei. Deși pare puțin timpul de măcinat alocat fiecărui proprietar în parte, 
producția morii era suficientă pentru nevoile gospodăriei. De aceea acest tip de instalații continuă să existe și să funcționeze 
până în prezent.

Un fapt interesant îl constituie modul de folosire a morii. Deseori 
dreptul de „rântaș” era cedat altor persoane, fie în schimbul 
produselor , fie în schimbul banilor, devenind un altfel de 
monedă de schimb.

Moara cu ciutură reprezintă cel mai simplu tip de 
instalaţie hidraulică. Forța apei este transformată în lucru 
mecanic și transmisă de la roata cu ciutură la piatra de 
măcinat în mod direct. Așa cum îi spune și denumirea, 
reprezentativ pentru acest tip de instalație este prezența 
ciuturei (roată de lemn cu palete curbate sau scobite 
dispuse radial). Acestea sunt lovite direct de jetul de apă. 
Mișcarea ciuturei este transmisă apoi printr-un  axul vertical 
pietrelor de măcinat. 

Mecanismul de măcinat este compus din două pietre, puse una 
peste alta, care prin frecare mărunțesc cerealele. Piatra de jos 
este mereu fixă, denumită și piatră stătătoare, în timp ce piatra 
de sus este fixată de axul vertical care îi transmite mișcarea de 
rotație de la roata cu ciutură. Grăunțele de cereale cad între 
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Instalaţia generală de funcţionare a unei mori cu roată 
orizontală: 

1-coș, 2-postăviţă, 3-fiulare, 4-pană, 5-titirez, 6-piatra de sus 
(alergătoare), 7-ocolul pietrelor, 8-jugul coșului, 9-făinar, 
10-podul pietrelor, 11-gura, 12-lada de făină, 13-gâsca, 14-pană, 
15-ridicătorul pietrelor, 16-crăcană, 17-posada, 18-fusul ciuturii, 
19-căpăţâna ciuturii, 20-aripile ciuturii, 21-călcâiul ciuturii, 
22-broasca, 23-scoc, 24-ridicătorul scocului, 25-gâsca de la 
ridicătorul scocului, 26-stavilă, 27-podul morii
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pietre printr-un orificiu central în piatra alergătoare denumit  “guriţă”, iar făina măcinată este împinsă de mișcarea pietrelor 
direct în lada de făină.

Apa a cărei energie este utilizată la mori este captată din râu sau pârâu, printr-un baraj și direcționată înspre moară printr-un 
canal artificial. Uneori, morile erau construite la distanțe mari de albia râului, canalul de aducțiune (transportarea apei de la 
râu la moară) ajungând în unele cazuri și la peste 200 m lungime. Apa este apoi dirijată înspre roată print-un trunchi de copac 
scobit, denumit popular ”buton”, care este puternic înclinat, până la 600. La capătul dinspre roată,  butonul este înfundat cu un 
dop de lemn, scobit în interior, denumit și “găleţea”, cu rolul de a aduna apa și de a mări presiunea apei care cade pe roată. Atât 
pietrele alergătoare, cât și dopurile de lemn sunt mai multe la număr și se înlocuiesc în funcție de debitul apei. Instalația poate 
funcționa datorită diferitelor dopuri și pietre de măcinat atât vara, când sunt mai puţine precipitații și scade debitul apei, cât și 
toamna sau primăvara când sunt precipitații abundente.

O moară cu ciutură poate produce între 6 și 15 kilograme de făină pe oră, depinzând în mare parte de debitul și viteza apei 
care lovește ciutura. Datorită acestei capacități reduse de măcinare au existat permanent încercări de a eficientiza sau de a 
spori producţia unei astfel de mori. Acesta este și cazul morii din Sviniţa care, prin sistemul de admisie a apei la roata hidraulică, 
reușește să mărească viteza apei, implicit presiunea apei, crescând randamentul instalației.

Moara cu ciutură și admisie prin butoni din Sviniţa poate fi vizitată în cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale 
- Grupa Morărit.

Referent: Anda Crețu / Pedagog muzeal: Raluca Andrei

Bibliografie: 
1. Bucur, Corneliu Ioan. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA. Catalog. Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2007
2. Păucean, Ștefan. Ilustrarea instalațiilor cu roată hidraulică verticală pentru măcinat cereale, din cadrul Muzeului Civilizației 

Populare Tradiționale ASTRA. Aspecte tehnico‑funcționale, în ”Cibinium”, Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2013
3. Păucean, Ștefan. Considerații istorice asupra morilor plutitoare de pe cursul Someșului. Moara din Lucăcești, județul 

Maramureș - studiu de caz, în Cibinium 2006-2008, Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2009
4. Țeicu, Dumitru. Moara de apă din Banat (www.academia.edu)
5. Arhivă științifică a CNM ASTRA. Dosar monument: moara cu ciutură și admisie prin butoni Svinița, Mehedinți, NR.  dosar 53
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Povarnă cu roată hidraulică, Sârbeşti, judeţul Gorj
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului:

Fizică:
- Fenomene termice: încălzire, răcire, stare de încălzire, schimbarea stării de agregare, temperatură, condensarea
- Mecanica fluidelor: presiunea

Date tehnice: 
Construcţia are formă patrulateră, construită din grinzi masive de stejar și fag, având următoarele dimensiuni:  lungime 8 m, 
lăţime 6.2 m, înălţime 2.6 m. Povarna se aseamănă foarte mult cu o casă tradiţională de lemn, principala diferență fiind  intrarea, 
largă de 2 metri, construită special pentru a permite manevrarea cu ușurinţă a vaselor de mari dimensiuni.
Amplasată la o distanță de aproximativ 10 m de povarnă, găsim și roata hidraulică, cu un diametru de 6,2 m, ce transportă apa 
de la râu la instalaţia de distilat printr-un jgheab.

Datare și zona din care provine: 
Povarna a fost construită în anul 1935 de către Belu Petre și a acţionat în trecut pe râul Olteţ , în ograda gospodăriei lui Ciungulete 
Maria din satul Sârbești, la 10 km de cheile Olteţului.
Satul Sârbești face parte din Județul Gorj fiind amplasat în partea sud-vestică a României, pe cursul râului Jiu. Este limitat de 
județele: Dolj (sud-est), Mehedinți (sud-vest), Caraș-Severin (nord-vest), Hunedoara (nord) și Vâlcea (est).

Povestea obiectului:
Povarna este o clădire tradiţională specializată în prepararea băuturilor alcoolice (ţuică) specifică zonelor pomicole din România. 
Clădirea adăpostește toate uneltele și instalaţiile necesare producerii ţuicii.  
O caracteristică a zonei din care provine această povarnă o reprezintă importanţa acordată lemnului ca material de construcţie. 
Abundenţa pădurilor din Subcarpaţii Olteniei a făcut ca acest material să fie cel mai ieftin și mai ușor de procurat pentru locuitorii 
din zonă. 

Strămoșul tăriei, miedul, băutură slab alcoolizată realizată prin fermentarea mierii, era folosită încă din antichitate. Într-o lume în 
care oamenii credeau în zei, efectele euforice ale alcoolului, băutura miraculoasă,  le permite acestora o legătură magică cu zeii 
în care credeau. Nu se știe cu precizie care a fost principalul motiv pentru care oamenii au început sa consume alcoolul, văzut ca 
băutură magică, dătătoare de nemurire, ca aliment ce reușea să aducă un aport important de vitamine și minerale în dietă sau 
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ca medicament universal, fiind considerat unul dintre cele mai vechi remedii sau stimulenţi. Din cele mai vechi timpuri alcoolul a 
reprezentat o resursă importantă ce a stârnit interesul a numeroși cercetători. Tehnologia de distilare era cunoscută de egipteni, 
chinezi, greci și romani și era folosită în scopul obținerii unor produse medicinale. Numeroși alchimiști, dar și nume importante 
ale istoriei - Leonardo Da Vinci, Louis Pasteur și alții - au studiat alcoolul și procedeul de distilare. Pe teritoriul României, de la 
dacii, care foloseau miedul sau vinul, până în prezent, consumul de alcool a devenit parte a meselor tradiționale. 

În viaţa țăranului român, pe lângă alte ocupați – agricultură sau creșterea animalelor - pomicultura are un rol important, în 
special cultivarea prunilor. Cei mai mulţi ţărani au avut în trecut în cadrul gospodăriei instalații de distilat ţuica, de capacități 
reduse, improvizate, montate doar în perioada de sezon, în ogradă. Distilarea ţuicii s-a practicat sub diferite forme, evoluând de 
la cele mai simple instalații improvizate, până la povernele cu roţi hidraulice ce rămâneau instalate tot anul. 

Povarna a fost reconstruită în muzeu în anul 1966 cu scopul de a ilustra o îndeletnicire tradițională, dar și de a completa sectorul 
pomicol din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA. Utilajele auxiliare, dar și componentele instalației de 
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distilat au fost achiziționate din diferite gospodării din zonă, transformând această instalație în una dintre cele mai mari și mai 
complexe instalații de acest gen din ţară.

Putină de răcire
Fabricarea tăriei începea cu culesul prunelor, care se făcea doar când fructele erau perfect coapte. După recoltare, fructele erau 
pregătite pentru fermentare, se spălau, se  îndepărtau sâmburii și se zdrobeau fructele.
Prunele erau apoi puse la fermentat în vase mari de lemn adăpostite pentru o perioadă de 2-6 săptămâni, depinzând în special 
de temperatura la care sunt adăpostite. Următorul proces era fierberea prunelor fermentate (borhotul). Pentru a fierbe borhotul 
se folosea cazanul de distilat realizat din aramă. Sub acest cazan se făcea focul, care încălzea borhotul. Prin fierbere se degajau 
vapori de alcool care erau conduși prin intermediul unei ţevi montate în vârful cazanului înspre o putină cu apă rece. Ţevile 
treceau prin această putină, apa răcind ţevile și producând transformarea din stare gazoasă în stare lichidă, prin condens, a 
vaporilor de alcool. Apa din putina de răcire era continuu schimbată pentru a-și menține temperatura scăzută cu ajutorul unei 
roți hidraulice. Montată la o distanță de 10 m de povarnă, roata hidraulică scotea apa din râu cu ajutorul unor cupe mari de lemn 
pe care le golea apoi, prin mișcarea circulară, pe jgheab, de unde curgea apoi înspre putina de răcire. 

În prezent, monumentul se află astăzi  în cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA - Grupa pomicultură.

Referent: Anda Crețu / Pedagog muzeal: Raluca Andrei

Bibliografie: 
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Muzeul Civilizației Transilvane ASTRA
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Cămașă femeiască cu poale
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Regnul plante – plante tehnice: bumbacul 
- Rolul inflorescenței 
- Înmulțirea plantelor

Date tehnice: bumbac, arnici; vopsit, ţesut în două iţe, croit, tăiat, cusut, tivit, încreţit, ajur, brodat, perforat, broderie spartă în 
„tablă” (tehnică specială de broderie, în care se perforează pânza în câmpuri mici, pătrate și apoi se coase), ciupag (tehnică de 
broderie peste pliuri foarte mici și dese de pânză); lungime cămașă: 55 cm; lungime poale: 89 cm; lățime cămașă: 78 cm; lățime 
poale: 99 cm; lungime mânecă: 75 cm; lungime mânecă: 32 cm; diametrul gurii cămășii: 17,5 cm.

Datare și zona din care provine: ultimul sfert al secolului al XIX-lea, Zona loc. Timișoara, jud.Timiș, zona etnografică: Câmpia 
Timișului, Banat.
Etnie: români
Lucrat în: gospodărie

Obiectele fac parte din Colecția ASTRA, veche colecţie a Muzeului „Asociaţiunii Transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului român”, primul muzeu “naţional” al românilor din Transilvania, inaugurat la 19 august 1905 la Sibiu și desfiinţat din 
considerente ideologice în anul 1950. Astăzi, Colecția ASTRA este parte integrantă a Colecției de Port, Textile, Broderii a Muzeului 
Civilizației Transilvane ASTRA. Obiectele care fac parte din această colecție mai poartă încă numerele de inventar de pe vremea 
aceea, sub forma unui nasture ceramic inscripționat, în cazul nostru cu numărul 784 A(stra). Numărul de inventar este un indiciu 
semnificativ în identificarea ordinii în care obiectele au intrat într-o anumită colecție.

Povestea obiectului:
Cele două piese au fost realizate într-o gospodărie dintr-una din satele vecine orașului Timișoara, destinate portului de sărbătoare 
femeiesc din Banat. Cămașa și poalele sunt țesute în două iţe din pânză de bumbac. 

Cămașa este croită la baza gâtului, are mâneci largi prinse la încheietură, apoi fodori (volane). Gura cămășii este crestată în față și 
se închide cu două baiere din fir de bumbac împletit, cu câte doi ciucuri. Beata (fâșie dreptunghiulară, lungă de material cusută 
peste pliurile de la gura cămășii) este brodată cu arnici (fir bumbac), iar pe creții de sub aceasta avem ciupagul (broderie peste 
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pliuri). Ciupag avem și la brățara mânecii (locul în care este 
încrețită mâneca, la încheietură), iar fodorii au colțisori tăiaţi în 
pânză, broderie peste fire (broderie clasică) și broderie spartă 
(perforată).

Decorul, sub formă de broderie, este dispus în câmpuri 
decorative compacte dreptunghiulare la gât, pe beată, ciucuri, 
lateralele crestăturii frontale pe piept, fodori și brăţara mânecii.

Poalele sunt strânse în talie, apoi pornesc foarte larg. Decorul 
este dispus pe lungime în laterale sub formă de broderie 
peste fire și broderie „spartă” în „tablă”. La baza poalelor, de jur 
împrejur, avem colţi tăiaţi în pânză cu broderie peste fire și 
broderie spartă în „tablă”. 

Broderia măruntă, complexă, realizată cu fir de culoare albă și 
neagră pe fond alb scoate în evidență frumusețea motivelor 
geometrice (triunghi, romb, pătrat), religioase (cruce, prescură), 
scheomorfe (inspirate din unelte, ustensile folosite de oameni la 
muncile de zi cu zi, aici: „zăluţa“, cârligul) și zoomorfe (inspirate 
din lumea animală, aici: coarnele berbecului).

Astfel de piese aveau o valoare materială enormă la acea vreme, 
fiind realizate de femei probabil la comandă, exclusiv pentru 
mirese sau doamne foarte înstărite. Statutul social al purtătoarei 
este dat firește și de calitatea materialelor din compoziție. Ca 
parte integrantă a costumului tradițional de Banat, aceste piese 
erau moștenite, alături de celelalte componente ale portului, 
din generație în generație. Rolul tuturor motivelor decorative și 
al cromaticii este acela de protecție împotriva răului din lume.
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Costumul este fotografiat într-o carte poștală de epocă, din arhiva de fotografie veche a Complexului Naţional Muzeal ASTRA, 
cu explicaţia: ”Perseda Domaneanţiu din Ohaba – Mutnic - 1905. Costum original premiat cu premiul prim la adunarea generală 
a Asociaţiunii în Băile Herculane”. “Miss Herculane”, Perseda Domaneanţiu din Lugoj, oferă muzeului costumul cu care a câștigat 
premiul I din anul 1900. Din această donaţie testamentară (executor Syliok Zoltan) se mai păstrează în Complexul Naţional 
Muzeal ASTRA câteva piese strălucitoare cândva, așa cum se văd ele în fotografia colorată de mână, realizată de Naschitz Laszlo 
din Lugoj.

Prin factorul unicitate, această cămașă cu poale este una dintre cele mai valoroase piese intrate în Colecţia ASTRA, colecție care 
stă la baza Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA. Ambele piese fac parte din tezaurul național al României.

Astăzi, cămașa poate fi admirată într-una dintre vitrinele Expoziției Atelier. Cale. Târg, în Pavilionul Muzeal Multicultural, unde 
întregește imaginea de ansamblu a costumului de sărbătoare femeiesc din Banatul de Câmpie. Poalele se găsesc în depozitul 
Colecției Port, Textile, Broderii al Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA. Ambele locații sunt în Muzeul Civilizației Populare 
Tradiționale ASTRA (Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului), parte integrantă a Complexului Național Muzeal ASTRA. 

Muzeograf:  Mihaela Mondoc
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Baier cu bani/Salbă de bani
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme
- Importanţa medicinală, ornamentală

Chimie:
- Identificarea elementelor chimice, metalelor prețioase, prelucrare, utilizare.

Date tehnice:  sârmă alamă „zale cu lacăt”, lână, bani argint și metal „sute”; răsucit cu clește, tăiat, bătut, argintat, perforat, înșirat; 
lungime: 88 cm; lățime: 20 cm; lungime baier: 50,5 cm; diametru monedă: 1,9 cm - 2,2 cm.

Datare și zona din care provine: 1920, Sat Poienița Voinii, comuna Cerbăl, jud. Hunedoara, zona etnografică: Ținutul Pădurenilor, 
Transilvania.
Etnie: români
Lucrat în: atelier rural, de către meșterul Mircea I.
Obiectul deține un număr mai vechi 5857, numărul nou fiind 1537 P(ort). Numărul de inventar este un indiciu semnificativ în 
identificarea ordinii în care obiectele au intrat într-o anumită colecție.

Denumire populară: Baier cu bani

Povestea obiectului:
Baierul cu bani este destinat portului femeiesc de sărbătoare/nuntă din Ținutul Pădurenilor și se poartă la gât, atârnând pe 
piept. Salba de monede de argint (probabil aliaj), în formă de semicerc atunci când este purtată, este structurată pe cinci șiruri 
de „zale cu lacăt” (zale în formă de arcuri) de culoare arămie din sârmă de alamă. Toate cinci se unesc în același punct pe laterală, 
de unde pornește un baier (șnur de agățat) de lână. Șirurile sunt tot mai largi în partea inferioară. 

Monedele, șaizeci și două la număr, numite popular și „sute”, de formă circulară și dimensiuni mici, sunt perforate și prinse de 
zale. Sunt dispuse pe șiruri după cum urmează: unsprezece, opt, opt, cincisprezece, douăzeci.
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Toți „banii” din salbă au valoare monetară, ceea ce sugerează faptul că la un moment dat au circulat pe piață. Avem astfel 
coroană, filler și para, „1 KORONA”,”10 Filler” și „10 Para”, care datează, în ordine cronologică din anii 1893, 1894, 1895, 1908, 
1909, 1912, 1913, 1915, 1916. Pe revers găsim ilustrată stema/blazonul Casei Imperiale Austro-Ungare, coroana Sfântului Ștefan, 
stema regatului sârb - muntenegrean. Avem și incripțiile aferente monedelor în limbile caracteristice vremii, maghiară și sârbo-
croată: avers Filler „MAGYAR KIRALYI VALTOPENZ”; avers coroană „FERENCZ JOSZEF I-KA-CS-ES  M-H-S-D-O-AP-KIR”; revers para 
„KRAJEVNIA TRNA GORA”.

Monedele argintii alternează cu zalele arămii și baierul colorat. Decorate cu motive vegetale (frunză de stejar), zoomorfe/
mitologice (vultur bicefal) și regale/religioase (coroana Sfântului Ștefan) într-o cromatică elegantă și strălucitoare (argintiu, 
arămiu, roz, roșu, crem, albastru, mov), această podoabă superbă atrage atenția din toate punctele de vedere. 

Alternanța cromatică și decorativă scoate în evidență strălucirea acestei piese masive pe fondul puternic colorat al portului 
tradițional din zonă. În această carte am tratat încă două piese din această zonă, un „cojoc cu lună” fără mâneci (vestă femeiască 
din piele de oaie) și un lanț cu chei și inele. 

O astfel de piesă avea o valoare materială foarte mare la acea vreme, se purta de către femeile tinere la ocazii speciale, sărbătoare 
și nuntă. Menționăm că monedele nu mai aveau totuși aceeași valoare, pentru că au fost prinse în salbă după ieșirea lor din uz, 
deci prețiozitatea lor rămâne cea dată de metalul superior din care sunt confecționate și valoarea sentimentală al unor puteri 
imperiale deja apuse. 

Meșterul care executa astfel de lucrări se numește drotar, el confecționa diferite piese din ceea ce în acele vremuri se numea 
drot, sârmă din diferite metale, mai mult sau mai puțin prețioase. De la prelucrarea brută și până la finețurile aferente meseriei, 
el era cel care le executa pe toate. Monedele, în schimb, după cum am menționat și mai sus, sunt reminiscențe ale trezoreriilor 
imperiale.

Acest element trebuia să fie în inventarul fiecărui costum de port tradițional din acea zonă atunci când tânăra era „de măritat” și 
la nunta propriu-zisă. El face parte din categoriile excepționale care se pot împrumuta ocazional. Statutul social al purtătoarei 
este dat firește și de bogăția de chei și inele agățate de lanț. Ca parte integrantă a costumului tradițional de Pădureni, era 
moștenit alături de celelalte componente ale portului din generație în generație.

Această piesă a fost achiziționată în anul 1958 cu suma de 60 lei, de către muzeografi, în cadrul unei deplasări pe teren în 
acea zonă etnografică, de la proprietara Mircea Maria din sat Poienița Voinii, comuna Cerbăl, jud. Hunedoara. Ea face parte din 
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Colecția de Port, Textile, Broderii a Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA la secțiunea Podoabe și totodată din tezaurul național 
al României.

Astăzi, lanțul poate fi admirat într-una dintre vitrinele Expoziției Atelier. Cale. Târg, în Pavilionul Muzeal Multicultural din Muzeul 
Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului), parte integrantă a Complexului Național 
Muzeal ASTRA. 

Scurt Istoric:
Istoria ne arată că Ținutul  Pădurenilor a fost, din cele mai vechi timpuri, unul din leagănele metalurgiei fierului de pe teritoriul 
României. Podoabele sunt de cele mai multe ori confecționate din cositor, bronz și alamă.
Dacii erau pricepuți în prelucrarea metalelor. „Geţii dezvoltau o artă proprie a aurului ale cărei produse umpleau tot Centrul și 
Nordul Europei, concurând cu arta etruscă a bronzului și a argintului”, relata istoricul Vasile Pârvan. În afara aurului, meșterii daci 
lucrau fierul, argintul și bronzul, din care confecţionau fibule, inele, brăţări, aplici, lanţuri ornamentale și alte obiecte decorative. 
„În timpul lui Decebal existau la Sarmizegetusa cele mai mari ateliere metalurgice din Europa acelor timpuri. Aurul transilvan 
conţine 25-26 la sută argint, are o culoare deschisă ușor verzuie, ușor de recunoscut. În atelierele argintarilor daci erau utilizate 
mici nicovale, dălţi, pile, ciocănașe. Aici se executau coliere, brăţări, inele, broșe, catarame și piese de harnașament. Însă ceea ce 
îi încântă este împodobirea trupului cu brăţări, colane, inele și găteala hainelor cu tot felul de aplice, nasturi și pandantive fixate 
pe stofe. Cei mai bogaţi au toate aceste podoabe de aur pur, precum tot de aur erau și vasele lor de zile mari.” În cazul nostru 
acest lanț replica practic genul acesta de bijuterii, dar realizate din materiale mai puțin pretențioase.

Muzeograf:  Mihaela Mondoc
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Vestă femeiască/Cojoc femeiesc cu lună
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme
- Alcătuirea unui mamifer. Organele de simț - pielea. Adaptări la mediu – blană, lână, lanolină (împotriva 

paraziților, impermeabilizare)

Chimie:
- Vopsirea
- Corp – substanță – amestec
- Substanțe compuse: acizi, săruri
- Proprietăți fizice ale unor oxizi, acizi, baze, săruri

Date tehnice:  Piele cu blană de oaie, fir lână, fir bumbac, meșină „pojiţă” (fâșie foarte îngustă de piele de obicei colorată); argăsit, 
tăbăcit, vopsit, croit, tăiat, brodat după model, aplicat, găitan (șnur aplicat prin coasere pe alt material), ciucuri, cusut; lungime: 
42 cm; lățime: 50 cm.

Datare și zona din care provine: 1925, Sat Poienița Voinii, jud. Hunedoara, zona etnografică: Ținutul Pădurenilor
Etnie: români
Lucrat în: atelier rural, de către meșterul Borca Ilie, născut în 1893 în satul Ilia, jud. Hunedoara

Obiectul deține un număr mai vechi 5860, numărul nou fiind 1586 P(ort). Numărul de inventar este un indiciu semnificativ în 
identificarea ordinii în care obiectele au intrat într-o anumită colecție.

Denumire populară: Cojoc femeiesc cu lună
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Povestea obiectului:
Cojocul cu lună este destinat portului femeiesc de sărbătoare/nuntă din Banat și are funcționalitatea unei veste, îmbracă torso-ul.

Cojocul din piele de oaie cu blană este despicat în faţă și se încheie cu ciucuri și gaică de meșină (piele de oaie tăbăcită). Pielea 
de oaie este tăbăcită și argăsită (procedee de prelucrare ale pielii, prin care aceasta devine curată, maleabilă și se poate decora 
ulterior) și îi este păstrată blana pe interior. Peste aceasta se aplică (cos) bucăţi mari de piele „pojiţă”. Se coase și o fâșie lată din 
blană neagră de oaie peste piele, la bază și la despicătură. Ornarea cojocului se face prin aplicarea găitanului, meșinei și prin 
broderia cu fir de lână colorată, pe partea frontală și dorsală.  

Este bogat ornamentat pe toată suprafaţa, cu excepţia porţiunii de pe centrul spatelui, denumită popular „ghiara albă”, în forma 
a două semiluni, poziţionate spate în spate, de unde vine și denumirea de cojoc cu lună. 

Dacă la interior blana este albă, la exterior, pe fondul alb al pielii, avem o multitudine de culori, toate din același registru cromatic 
obținut cu pigmenți naturali din plante: roșu, negru, roz-roșu, vișiniu, verde, albastru, bleu, alb, galben, mov. Simbolistica 
motivelor geometrice (punct, linie, cerc „roate”), floral-vegetale (lalea „tulipan”) și astrale (luna, „urzar cu stele”, „roată umplută cu 
steauă”) denotă invocarea celestului pentru protejarea și bunăstarea purtătoarei .

Compoziția atât de densă și cromatica multicoloră dictează trăsăturile întregului port tradițional al femeii din Ținutul Pădurenilor. 

Cojocul avea o valoare materială foarte mare la acea vreme, fiind realizat la comandă, pe măsurile clientei, pentru a fi purtat la 
ocazii speciale, sărbătoare și/sau nuntă. Acest element trebuia să fie în inventarul fiecărui costum de port tradițional din acea 
zonă, nu face parte din categoriile excepționale care se pot împrumuta ocazional. Statutul social al purtătoarei este dat firește și 
de calitatea pieii de oaie, lânii pentru broderie etc. Ca parte integrantă a costumului tradițional de Pădureni, era moștenit alături 
de celelalte componente ale portului din generație în generație.

Meșterul care confecționează acest tip de piesă vestimentară poartă numele de cojocar (cel care  confecționează cojoace cu sau 
fără mâneci, în cazul nostru, fără). Acesta se ocupa de prelucrarea pieii de oaie pe care o cumpăra de la ciobani, iar fâșiile înguste 
de piele (meșină) le vopsea personal. De obicei, achiziționa și lâna deja vopsită din târguri, dar broderia o executa el însuși. 
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Această piesă a fost achiziționată în anul 1958 cu suma de 850 lei, de către muzeografi, în cadrul unei deplasări pe teren în 
acea zonă etnografică, dintr-un târg din Hunedoara. Herbert Hoffmann (unul dintre cei care au pus bazele Muzeului ASTRA) și 
Secoșan Elena au cumpărat-o de la proprietara Lăscuș Cosana, născută în Cerbăl, alt sat din jud. Hunedoara. 

Astăzi piesa se găsește în depozitul Colecției Port, Textile, Broderii a Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, în Muzeul Civilizației 
Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului), parte integrantă a Complexului Național Muzeal 
ASTRA.

Muzeograf:  Mihaela Mondoc

Bibliografie:
1. Fișa de obiect nr. 1586, Colecția Port, Textile, Broderii, Muzeul Civilizației Transilvane ASTRA
2. Vuia, Romulus. Portul popular al Pădurenilor din Regiunea Hunedoara, în Caiete de Artă Populară, Ed. De Stat pentru Literatură 

și Artă.
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Pălărie bărbătească / Clop cu mărgele
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:

- Alcătuirea unui mamifer. Organele de simț - pielea. Adaptări la mediu – blană, lână, lanolină (împotriva 
paraziților, impermeabilizare).

Chimie:
- Vopsirea
- Corp – substanță – amestec
- Substanțe compuse: acizi, săruri
- Proprietăți fizice ale unor oxizi, acizi, baze, săruri

Fizică:
- Rezistența mecanică a firelor folosite 
- Tipul de material de bază/suport de coasere folosit. 
- Caracteristici fizice: rezistența mecanică, gradul de elasticitate, izolarea fonică, izolarea termică.

Date tehnice: două pălării suprapuse, fetru, pânză tip industrial, piele, catifea, mărgele; împâslit, dat la piuă, întins pe calapod, 
cusut, tivit, brodat, zgardă annodată (cu firele înnodate); diametru gură: 18 cm; diametru bază: 32,8 cm; înălțime: 12 cm; lățime 
bor: 6 cm.

Datare și zona din care provine: primul sfert al secolului al XX-lea, Comuna Salva, jud. Bistrița-Năsăud, zona etnografică: 
Transilvania, Bistrița
Etnie: români
Lucrat în: atelier rural

Obiectul face parte din Colecția de Port, Textile, Broderii a Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, parte integrantă a Complexului 
Național Muzeal ASTRA. Numărul de inventar este un indiciu semnificativ în identificarea ordinii în care obiectele au intrat într-o 
anumită colecție.
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Denumire populară: Clop cu mărgele

Povestea obiectului:
Piesa a fost realizată într-un atelier rural din comuna Salva, jud. Bistrița-Năsăud și este destinată portului tradițional de bărbătesc 
de sărbătoare/nuntă din zona Bistriței. Această pălărie este de fapt suportul pentru alt obiect tratat în această carte, tot din 
aceeași zonă, roata din pene de păun (“păunul” cum se numește el popular). Păunul se poartă atașat cu ajutorul unui suport 
special de pălărie, întotdeauna pe laterala dreaptă a purtătorului. 

O astfel de pălărie este formată, de fapt, din două pălării suprapuse, pentru a echilibra greutatea roții din pene, iar pe exterior 
este împodobită cu aplicații de mărgele. Cele două pălării rotunde cu bor îngust, identice, suprapuse sunt cusute una de cealaltă 
și tivite. Căptușeala este confecționată din pânză industrială, iar pe interiorul calotei este aplicată o bandă din piele. La baza 
calotei, pe exterior este aplicată o bandă lată de catifea cu broderie de mărgele, iar dedesubt, pe partea dintre calotă și bor, avem 
zgardă în colți de mărgele (coliere late din mărgele mici, inițial de sticlă/ceramică, pe care femeile le purtau la gât, iar bărbații pe 
pălării). Motivele geometrice (linie, zig-zag) și floral-vegetale, precum și cromatica (fondul negru pe care culorile verde, albastru, 
roșu, alb, galben, portocaliu, roz, argintiu au efect de pop-up) ne duc cu gândul la simbolistica pomului vieții, izvor continuu și 
nesecat al vitalității, tinereții, frumuseții, motiv adânc înrădăcinat în tradiție, care se dezvoltă perpetuu și al cărui rod e speranța.

Purtat doar de bărbați, clopul invocă puterea, masculinitatea, măreția celui care va trece de la stadiul de flăcău, la cel de bărbat. 
Pălăria este, asemeni coroanei, un atu exclusiv bărbătesc. Piesa este indispensabilă în portul tradițional bărbătesc năsăudean, 
cel mai adesea încununată cu păunul de nuntă, dar și la sărbători, într-o formă redusă din punct de vedere al decorului. O astfel 
de piesă avea o valoare materială mare la acea vreme, fiind realizată la comandă și lăsată moștenire din tată în fiu. 

Această piesă a fost achiziționată în anul 1959 cu suma de 1000 lei, de muzeografi în cadrul unei deplasări pe teren în acea zonă 
etnografică. Pe fișa de evidență de la data colectării figurează o observație interesantă ”Clopul cu mărgele este făcut din două 
pălării pentru a putea susține roata de păun. Lateral se pun două ațe pentru a fixa păunul. Între pălărie și păun se pune o cunună 
din flori de hârtie, denumită ”cununiță din dosul păunului”. Clopul de păun se poartă de feciori în zilele de sărbătoare și la joc. 
Este obligatoriu în portul mirelui. La Salva a apărut în jurul anului 1900.”
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Piesa se află astăzi în depozitul de Port, Textile, Broderii al Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, localizat în Muzeul Civilizației 
Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului), parte integrantă a Complexului Național Muzeal 
ASTRA. 

Pâsla:
Vom vedea în cele ce urmează procesul prin care ia ființă cel mai simplu material: pâsla. Spunem “simplu”, pentru că face parte 
din categoria netoarselor și nețesutelor din fire de păr animal, înzestrate cu extraordinare proprietăți chimice și fizice. 
Dicționarul Explicativ al Limbii Române ne oferă definițiile și expresiile uzuale ale cuvântului:

Un fel de stofă făcută din păr îndesat și nețesut:  pălărie de 
pâslă. – Barb. fetru și feotru (după fr.). FÉTRU s. n. Pâslă fină și 
deasă, din lână sau din păr de animal, folosită la confecționarea 
pălăriilor. – Din fr. feutre. 

Toate fibrele naturale animale (în cazul nostru părul/blana) 
poartă denumirea generică de fibre proteice, din simplul 
motiv că au în structura lor proteine. Lâna/părul/blana, în 
calitatea ei de proteină cheratinică (alături de unghii, copite, 
pene, coarne etc.), are rolul de a susține și proteja organismul. 
Acest tip de scleroproteine (spre deosebire de proteinele 
din categoria fibroină, unde includem colagenul din piele 
și elastina din tendoane) prezintă o ridicată rezistență, fiind 
insolubile la factori ca: apă, soluții apoase de acizi sau alcali, 
ele putând fi dizolvate doar în soluții foarte concentrate acide 
sau bazice, la temperaturi ridicate. Părul de capră, cămilă, bou, 
cal, lamă, iepure, chinchilla, chiar câine sau pisică, dar mai ales 
cel de oaie se folosește în industria textilă a lumii. Prin tuns, 
spălat, scărmănat, ales în funcție de calitate, împâslit sau tors 
și apoi țesut, omul a descoperit potențialul acestei materii 
prime. 
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Datorită ușurinței în prelucrare, lâna este superioară tuturor celorlalte categorii de fibre animale produse de epidermă și tuturor 
fibrelor artificiale. Ea reprezintă peste 90% din părul animal care se folosește în industria textilă. Fibra de lână, indiferent cărei 
rase aparține are aceeași structură. Ea este un produs al pielii animalului și creste fiind hrănită de substanțele din organismul 
animalului, de aceea, mai subliniem încă o dată, cel mai important factor este  alimentația. Aceasta dă în ultimă instanță calitatea 
și proprietățile extraordinare ale fibrei de lână: elasticitatea și  higroscopicitatea ridicată, bun izolator termic, plăcută la atingere, 
ușor de obținut, prelucrat, vopsit, rezistentă (la purtare) etc. Pentru cei care urmăresc țeserea cu fir tors de lână, anumite 
proprietăți pot fi un dezavantaj, posibil de ameliorat prin supunerea materialului la anumite procedee și finisări chimice, pentru 
neutralizarea alcalilor. 

Pentru împâslit însă este cu atât mai indicată. Un real avantaj este reacția fibrei la numiți produși chimici: rezistența scăzută la 
agenții alcalini. Două dintre produsele care se folosesc în prelucrarea pâslei sunt apa cât mai dură și săpunul, mai ales cel obținut 
în gospodărie (soda caustică cum se spune popular), iar aceasta abundă de agenți alcalini, care în final înăspresc fibra, stimulând 
solzii firului de păr și practic încâlcesc firele ireversibil (dacă procedeul este realizat cum trebuie). Solid, lichid sau sub formă de 
cremă, săpunul este practic o emulsie care prin caracteristicile sale chimice, care datorită alcalinității sale (dată în principal de 
fabricarea lui cu o bază puternică: NaOH -  cu PH maxim alcalin de 14), dizolvă grăsimea și implicit toate impuritățile “agățate” de 
fibră. Săpunul este de fapt o sare de sodiu. Exact același lucru se întâmplă și la operațiunile de dat la pivă a textilelor și țesăturilor 
mari.

Pentru a înțelege rezistența la agenți chimici, comportarea sa în procesele de finisare, trebuie să cunoaștem structura morfologică 
a straturilor arhitecturale componente ale fibrei, care influențează  proprietățile ei fizica-mecanice.

Un fir de păr de oaie se compune din două părți: rădăcină și tulpină. Rădăcina, partea care se găsește sub epidermă, este formată 
din celule vii, care printr-un proces de cheratinizare progresivă se diferențiază și pe măsură ce se apropie de suprafața pielii, mor, 
transformându-se într-o materie cornoasă, cheratinică.  Tulpina este partea exterioară a fibrei, ea este de fapt cea care dă lânii 
valoarea deosebită prin proprietățile mecanice, fizice și chimice particulare. De fapt, tulpina este fibra de lână propriu-zisă. 

În componența fibrei de lână se găsesc trei zone structurale principale sau trei straturi celulare, distincte între ele: stratul cuticular 
(cuticula), care se găsește la suprafața fibrei și are un aspect exterior solzos, stratul cortical (cortexul), partea care constituie 
corpul propriu-zis al fibrei de lână și stratul medular (medula), aflat în interiorul fibrei sau, în cazul fibrelor fine, poate lipsi.
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Stratul cuticular are o structură solzoasă și constituie o teacă protectoare a cortexului de care este strâns legat. Acest strat 
înconjoară fibra pe întreaga sa lungime și este alcătuit în general dintr-un singur strat de celule aplatizate, lipsite de nucleu.

Studiile efectuate cu ajutorul microscopului optic arată că celulele solzoase ale lânii nu sunt omogene, ci constau din părți mai 
puțin ordonate, spatii goale, bastonașe, pori, umflături, fisuri longitudinale. Ele se suprapun parțial una peste alta, asemănător 
țiglelor de pe un acoperiș, formând un înveliș cu aspect solzos pe suprafața fibrei. Solzii se pot îndepărta pe cale mecanică și/
sau parțial pe cale biochimică. Dacă animalul se îmbolnăvește sau este rău întreținut, stratul de solzi poate chiar să lipsească. 
Prezența solzilor prelungește durata de purtare a confecțiilor din lână și este tocmai motivul pentru care lâna se folosește la 
împâslit.

Membrana celulară constituie zona intermediară care separă cortexul fibrei de lână de stratul cuticular. Aceasta este mai rezistentă 
și din punct de vedere mecanic și poate fi considerată un înveliș de protecție, care înconjoară partea principală a fibrei, respectiv 
cortexul. Din toate componentele histologice ale fibrei de lână membrana subcuticulară este cea mai greu solubilă.

Cortexul reprezintă circa 90% din masa fibrei și îi determină aproape exclusiv proprietățile fizice (elasticitate, rezistentă mecanică 
etc.), chimice și tehnologice. Stratul cortical este compus din celule alungite, cu secțiune neregulata, poligonală. Astfel, la 
folosirea de coloranți bazici se observă că partea exterioară a ondulației fibrei se colorează mai intens, iar în mediu alcalin se 
umfla mai mult. 

Stratul medular, medula  sau canalul medular, cum se mai numește, apare numai la fibrele de grosime mijlocie și mare. 
Este format din celule uscate care conțin aer și pigmenți (majoritatea pigmenților fibrei se găsesc în această zonă). 
Prezența medulei protejează animalul contra  variațiilor excesive de temperatură din mediul exterior, fapt care se explică 
tocmai prin proprietatea termoizolatoare a acestor canale pline cu aer, dar este totodată și o insuficiență a fibrei, pentru că o 
face vulnerabilă la alți factori externi. 

Proprietățile generale, geometrice, fizice, mecanice și chimice ale lânii, sunt determinate nu numai de structura chimică, ci și 
de structura supramoleculară cu particularitățile ei morfologice. În procesele de prelucrare tehnologică a lânii, factorii fizico-
chimici cu care ea vine în contact modifică într-o anumită măsură anumite proprietăți ale fibrei.
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Lungimea fibrei depinde de natura hranei administrată animalului, de rasă, de sex, de timpul dintre două recoltări consecutive 
ale lânii. Nu se cunosc diferențe privind lungimea fibrei în funcție de vârstă. Luând drept criteriu lungimea medie a fibrelor, lâna 
se clasifica în 3 categorii: scurta (3-6 cm), mijlocie (6-10 cm) și lungă (depășește 10 cm și poate ajunge la 30-40 cm.). 

Grosimea sau finețea  fibrei, caracteristică de mare importanță tehnologică este influențată de hrană, climă, sex, rasă și de vârsta 
animalului. Totdeauna lâna de calitate superioară are diametrul fibrei mai mic.

Gradul de ondulare a fibrei se exprimă prin raportul dintre lungimea naturală și lungimea reală. Ondulația conferă lânii elasticitate, 
proprietăți termoizolante, rezistență la uzură și proprietatea de a reveni după șifonare. Cu cât ondulațiile sunt mai mici și mai 
numeroase, cu atât lâna e mai calitativă (lâna de bună calitate prezintă 12-13 ondulații pe cm, lâna de mijloc numai 7-8, iar cea 
inferioară doar 1-4 ondulații pe cm). Această proprietate a fibrei de lână depinde în primul rând de rasa oi.

Culoarea fibrei, proprietate fizică importantă, este generată de pigmenții care se găsesc în fibră. Pigmentul localizat în stratul 
cortical, cum am văzut în cele anterioare, pare să existe și în stratul solzos și în canalul medular, dar nu în aceleași proporții. Cea 
mai frecventă este culoarea albă, apoi neagră și brună. Se cunosc și rase de oi cafenii și chiar roșcate. Lâna de calitate superioară, 
cum este merinos, are aproape totdeauna culoarea albă.

Luciul este dat de fenomenul de reflectare a luminii care lovește fibrele de lână. Cu cât sunt mai netede și mai uniforme, cu 
atât aspectul lor este mai lucios. Luciul este influențat de solzi, de stratul cortical precum și de starea de pigmentare a fibrei. 
Lucirea lânii pe corpul animalului este influențată și de prezența usucului (substanță unsuroasă, albă-gălbuie, secretată de 
glandele sebacee și sudoripare ale ovinelor care protejează fibrele de lână, menținându-le rezistența și elasticitatea), deoarece 
aceasta favorizează reflectarea luminii. Un astfel de luciu dispare după spălarea lânii. Luciul se diferențiază după caracteristicile 
pe care le are: fibra fină și semifină prezintă luciu mătăsos, argintiu (merinos și țigaie), în timp ce grosiera, aspră la atingere, se 
caracterizează prin luciu foarte slab sau absent.

Higroscopicitatea este proprietatea lânii de a absorbi apa/umiditatea din mediul înconjurător. Cantitatea de apă pe care lâna o 
reține într-o atmosfera de umiditate relativă de 65% este de 15-16 %. Fibrele cu canal medular mai dezvoltat sunt mai higroscopice. 
În comparație cu alte fibre textile, fibra de lână absoarbe o cantitate mai mare de apă (fenomen explicabil prin structura chimică 
a cheratinei, care are un număr mare de punți de hidrogen.). Procentul de apă reținut de lână crește proporțional cu umiditatea 
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din atmosferă. Lâna nespălată absoarbe în mai mică măsura apa din atmosferă (datorită sebumului), pe când cea spălată este 
mai higroscopică.

Dintre proprietățile mecanice ale fibrei de lână cele mai importante două sunt rezistența și elasticitatea. De ele depinde 
durata de folosire a materialelor din lână. Ambele apar în cursul formării și creșterii fibrei. Sunt defavorizate de condițiile 
necorespunzătoare de hrană și întreținere a oilor, precum și de depozitarea lânii în condiții improprii. 

Rezistența mecanică a fibrei de lână este determinată de stratul cortical al fibrei și reprezintă proprietatea acesteia de a suporta 
anumite solicitări exterioare. Rezistența la rupere a fibrei depinde de diametrul său (lâna fină are rezistența mai ridicată decât 
lână grosieră, cu diametrul mai mare). Diametrul fibrei de lână variază pe lungimea fibrei întregi, aceste variații explicându-se 
prin modificarea condițiilor de viață ale animalului, în timpul creșterii firului de păr. Rezistența la rupere depinde și de umiditate. 
Cu cât umiditatea este mai mare, cu atât rezistența la tracțiune descrește. 

Elasticitatea conferă lânii, rezistență și moliciune în timpul utilizării ei. Prin elasticitate la întindere se înțelege proprietatea fibrei 
de lână de a-și schimba lungimea sub influența unei tracțiuni ce se exercită în sensul axei fibrei și de a reveni la lungimea 
naturală, dupa încetarea acesteia. 

Proprietățile chimice ale fibrei sunt determinate de structura chimică și supramoleculară a cheratinei. Dintre factorii cei mai 
importanți care influențează această proprietate fac parte: lumina, căldura, agenții alcani și acizii, agenții oxidanți și reducători. 
Fibra de lână este o substanță reactivă și se poate combina fără dificultăți cu substanțele cu caracter acid, cu caracter bazic și cu 
un număr mare de coloranți. Cu compușii din coloranți poate forma reacții și legături chimice covalente, ceea ce înseamnă că 
fixarea culorii în lână este trainică. Mecanismul de vopsire este diferit, în funcție de clasa de coloranți, pentru care se optează, 
astfel că în condițiile în care fiecare vopsire înseamnă un proces chimic complex și factorii (temperatură, umiditate, lumină) 
vor varia, pentru a optimiza procedeul. Acest gen de vopsire cu substanțe chimice se practică mai ales în ramura industrială a 
confecționării pâslei. Vopsirea este practic un dublu tratament. O dată impregnează culoarea dorită, iar apoi imprimă lânii, în 
cazul nostru pâslei rezultate, anumite proprietăți fizice și chimice necesare materialului finit (rezistență la anumiți factori, de 
exemplu ignifugare). 

În prezența acizilor, proprietățile chimice și fizice ale lânii se modifică în funcție de calitate, concentrație, temperatură, durata 
tratamentului, prezența unor săruri neutre, dar în general, lâna scade în greutate, își pierde rezistența fizico-mecanică și 
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elasticitatea (din cauza legăturilor dintre compuși care sunt distruse de acizi). Sărurile alcaline trebuie administrate foarte 
controlat pentru ca sunt mai agresive decât acizii, dar se folosesc în diferite etape de prelucrare a lânii.

Împâslirea este capacitatea fibrei de a se încâlci, datorită prezentei solzilor pe suprafața fibrei. Țesăturile de lână și amestec cu 
lână se contractă, dar esențial este să se țină seama că există două tipuri de contracție: prin relaxare și prin împâslire. 

Prima apare la țesăturile produse din toate tipurile de fibre, la vaporizare, la presare, cât și după controlul final în baloturi 
depozitate în magazii și se datorează relaxării fibrelor care sunt întinse în timpul prelucrării lor sub formă de fire și țesături. 
Finalitatea contracției prin relaxare se produce în timpul primului tratament de spălare la care sunt supuse materialele sau 
confecțiile și se deosebește esențial de natura nelimitată a contracției prin împâslire.

Contracția prin împâslire se realizează premeditat, în procesele tehnologice de finisare, sau nedorit, în condiții improprii de 
spălare a materialelor și confecțiilor, producându-se o structură compactă, încurcată, ireversibilă. Din cercetările făcute în acest 
sens s-a constatat că apariția împâslirii este datorată mediului de umiditate, temperaturii și efectului de fricțiune la care sunt 
expuse țesăturile.

Împâslirea este premeditată când dorim să mărim capacitatea termoizolatoare și aspectul suprafeței materialului. Practic aceste 
efecte se obțin prin procedeul de introducere la pivă, care se bazează pe proprietățile structurii solzoase a lânii, care în prezența 
anumitor agenți chimici și mecanici externi, generează o frecare direcționată a fibrelor în sensul longitudinal, facilitând ancorarea 
acestora, unele de altele.

Factorii principali care influențează și creează posibilitatea obținerii pâslei și postavurilor sunt structura suprafeței și elasticitatea 
(longitudinală și transversală) a fibrelor cheratinice, lungimea, finețea și ondulațiile fibrelor, conținutul de grăsimi și ceruri, dar și 
factori externi (temperatura, proprietățile chimice ale aburului, valoarea pH-ului, umiditatea etc.). Structura solzoasă a suprafeței 
fibrelor și elasticitatea acestora, creează principiul de împâslire, iar lungimea și finețea fibrelor influențează cu precădere 
calitatea (densitatea, rezistența, permeabilitatea la lichide, elasticitatea etc.). Structura condiționează reacția materialului la 
frecare. Aceasta e mai intensă dinspre vârf spre rădăcină decât în direcție inversă, efect numit în literatura de specialitate frecare 
direcțională. 

Împâslirea este nedorită când influențează negativ stabilitatea dimensiunilor piesei finite. Prin anumite reacții chimice și de 
umidificare, posibilitatea de împâslire poate să scadă sensibil, fără ca proprietățile elastice longitudinale, precum și frecarea 
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direcțională să fie schimbate în mod deosebit. Important de menționat în procesul de împâslire sunt și forțele elastice 
transversale din constituția fibrelor, pentru că și ele acționează alături de elasticitatea de alungire. Prin tratări corespunzătoare 
cu substanțe emoliente, se potolește tendința de împâslire, scade tendința de migrare și crește maleabilitatea. Cu cât o fibră 
este mai ondulată (ondulații cât mai mari) și cu cât această ondulație este înspre permanent, cu atât este mai mică posibilitatea 
de împâslire. 

Prin analiza celor mai importanți factori și a influenței lor în tehnologia de împâslire, ne dăm seama că aceasta începe în 
momentul în care fiecare fibră este acționată într-o mișcare (de migrare) una față de alta, datorită unor forțe externe care creează 
această  apropiere. Apoi, în mod preferențial, vârfurile fibrelor mai sensibile, cu capacitate mai mare de gonflare și de deformare 
în prezența căldurii și umidității, capătă o ancorare mai mare sau mai mică, în funcție de valorile fiecărui factor în parte.

Confecționarea practică a unui obiect simplu, un papuc de pâslă

Doamna Schneider ne-a demonstrat practic tot procesul de confecționare al unui obiect simplu: un papuc de casă din pâslă. 
Meșterul a folosit următoarele: lână naturală de oaie (100 %), apă fierbinte, săpun de casă, o jaluzea mare de bambus (pentru 
a putea confecționa și obiecte mai mari), o bucată de linoleum decupată în formă de talpă (tipar), o perdea (pentru a stoarce 
excesul de apă), o bucată dintr-o pungă de plastic (cu care se umple papucul, pentru a-și păstra forma). 

Lâna de culoare naturală (300-400 grame) și vopsită (pentru decorare) este materialul din care se realizează pantoful. Este 
doar tunsă, curățată și pieptănată/scărmănată. “Pe un covor de bambus se așează 10-12 straturi de lână sub și peste tiparul de 
linoleum”, ne explică meșterul. Tiparul are forma și mărimea dorită, în funcție de obiectul finit, în cazul nostru, imită talpa stângă 
și dreaptă a pantofilor. Peste bucata de linoleum se mototolește o pungă de plastic, pentru a da forma labei piciorului. Cu cât 
jaluzeaua din ramuri subțiri de bambus este de mai mari dimensiuni, cu atât obiectele realizate pot fi mai voluminoase. Toate 
aceste materiale (covorașul de bambus, perdeaua, linoleumul și punga de plastic din PVC) sunt impermeabile și rezistente la 
apă fierbinte.

 “Caier de bună calitate, cu fir mai lung!” observă meșterul. “Se dă forma dorită prin frecare circulară cu săpun și apă fierbinte.” 
Într-o găleată de metal se încălzește apă aproape până la temperatura de fierbere, apoi se rade pe răzătoare săpun de casă 
(calup în formă de cub cu latura de 10-15 cm) și se amestecă până când acesta se dizolvă.  Lâna se presează prin apăsare cu mâna 
udă de apă fierbinte, plină cu clăbuc de săpun. 
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Dacă se observă că pereții pantofului sunt prea subțiri se mai poate adăuga lână, în straturi și pe o parte și pe alta. Acum este 
momentul când se adaugă și lâna colorată, cu efect decorativ, în stratul cel mai superficial. După ce lâna se mulează pe suportul 
din interior, se “taie codița, pentru a scoate forma din interior”, cum ne povestește meșterul, în timp ce lucrează cu sârguință mai 
departe. După ce se decupează partea de sus, pe unde se va introduce mai târziu piciorul, când vor fi încălțați, se freacă pantoful 
cu mâna plină de clăbuc, până prinde o formă mai stabilă.

Muzeograf: Mihaela Mondoc 
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Păun/Roată cu pene de păun
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul subiectului:

Biologie:
- Medii de viață, comportament, adaptări, importanță
- Regnul animal – vertebrate: Păunul, pana de păun, proprietăți, utilizare, estetică
- Elemente de biodiversitate 

Date tehnice: pene de păun, lemn, ceară, catifea, mărgele, bumbac; cusut, brodat, croșetat, lipit; lungime: 57 cm; înălțime: 42 
cm; nr. de pene de păun conținute: 270-280.

Datare și zona din care provine: primul sfert al secolului al XX-lea, Comuna Salva, jud. Bistrița-Năsăud, zona etnografică: 
Transilvania.
Etnie: români.
Lucrat în: atelier rural.

Obiectul face parte din Colecția de Port, Textile, Broderii a Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, parte integrantă a Complexului 
Național Muzeal ASTRA. 

Denumire populară: Păun

Povestea obiectului:
Piesa a fost realizată într-o gospodărie din comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud și este destinată portului tradițional bărbătesc 
de sărbătoare/nuntă din zona Bistriței. Se poartă atașat cu ajutorul unui suport special de pălărie, întotdeauna pe laterala 
dreaptă a purtătorului. O astfel de pălărie, cu aplicații de zgărdane de mărgele (coliere late țesute din mărgele mici, inițial de 
sticlă/ceramică, astăzi plastic, pe care femeile le purtau la gât, iar bărbații pe pălării), este și ea ilustrată în această carte.

Păunul are forma unui semicerc format din cinci șiruri duble de ”ochiuri” (pene) fixate cu ceară în partea inferioară, de o parte și 
de alta a unei bucăți de lemn de mici dimensiuni; sunt aproximativ 137 de pene pe o singură faţă; partea de ceară este mascată 
înspre exterior cu o ”tăbliță de păun” (bucată semicirculară de catifea croșetată pe marginea superioară și brodată cu mărgele). 
Broderia cu mărgele multicolore cu motive floral-vegetale (floare încadrată într-un chenar în formă de semicerc de flori) ne duce 
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cu gândul la simbolistica pomului vieții, izvor continuu și nesecat al vitalității, tinereții, frumuseții, motiv adânc înrădăcinat în 
tradiție, care se dezvoltă perpetuu și al cărui rod e speranța.

Cromatica în nuanțe de verde, albastru, negru, roșu, alb, galben, bleu, nu face decât să pună în valoare și mai bine maiestuozitatea 
acestei piese. 

Purtat doar de bărbați, la aceste dimensiuni, prin însuși numele său, păunul invocă puterea, masculinitatea, măreția celui care 
va trece de la stadiul de flăcău, la cel de bărbat. Piesă indispensabilă în portul tradițional năsăudean, cel mai adesea de nuntă, 
dar și la sărbători, într-o formă redusă ca mărime, o astfel de piesă avea o valoare materială enormă la acea vreme, fiind realizată 
la comandă și lăsată moștenire din tată în fiu, poate chiar și împrumutată contra cost. Ca fapt divers, menționăm că și femeile 
din zona Bistriței poartă pene de păun, sub forma a ceea ce ele numesc “păunițe”, practic 2 păuni de dimensiuni reduse (aprox. 
o jumătate de palmă), montați pe o cunună, pe lateralele capului, unul într-o parte, unul în cealaltă.

Această piesă a fost achiziționată în anul 1959 cu suma de 1000 lei, de către muzeografi, în cadrul unei deplasări pe teren în acea 
zonă etnografică. Pe fișa de evidență de la data colectării figurează o observație interesantă ”când penele încep să se rărească, 
se spune că păunul e păscut” (regionalism).

Este o piesă de tezaur, datorită unicității ei, care astăzi se află în depozitul de Port, Textile, Broderii al Muzeului Civilizației 
Transilvane ASTRA, localizat în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului), 
parte integrantă a Complexului Național Muzeal ASTRA. 

Muzeograf: Mihaela Mondoc

Bibliografie:
1. Fișa de obiect nr. 3053, Colecția Port, Textile, Broderii, Muzeul Civilizației Tradiționale ASTRA
2. Stoica, Georgeta. Podoabe populare românești. Ed. Meridiane, București, 1976
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Maramă
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Viermii de mătase, firul de mătase, proprietăți, utilizare, estetică
- Medii de viață
- Diversitatea lumii animale / clasa insecte
- Ecologie: Relații interspecifice – Dud. Rețele trofice, introducerea de noi specii

Date tehnice:  Borangic, bumbac, fir metalic - „fir galben” (aurit); ţesut în două iţe; ales cu speteaza, alesătură spartă (dantelată), 
ciucuri din urzeală; Lungime: 396 cm; lățime: 53 cm. 

Datare și zona din care provine: primul sfert al secolului al XX-lea, Sat Nămăești, comuna Valea Mare Pravăț, jud. Argeș, zona 
etnografică: Muntenia.
Etnie: români.
Lucrat în: atelier rural.

Obiectul face parte din Colecția de Port, Textile, Broderii a Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, parte integrantă a Complexului 
Național Muzeal ASTRA. Numărul de inventar este un indiciu semnificativ în identificarea ordinii în care obiectele au intrat într-o 
anumită colecție.

Povestea obiectului:
Piesa a fost realizată într-un atelier din satul Nămăești, comuna Valea Mare Pravăț, jud. Argeș și este destinată portului tradițional 
femeiesc de sărbătoare/nuntă din Muntenia, se poartă într-o vălitură pe cap (modalitate specifică, tradițională de a aranja un 
obiect de port destinat acoperirii/învelirii capului). 

Marama din mătase naturală este ţesută la război, în două iţe, cu alesături din bumbac (fire de „coton” inserate și ridicate peste 
celelalte pe alocuri pentru a forma un model) și fir metalic aurit („fir auriu”). Astfel rezultă un decor geometric dispus pe toată 
suprafaţa ţesăturii, sub formă de șiruri de motive geometrice (linie, romb) și florale în alternanţă cromatică, crem (mat și lucios) 
și auriu/arămiu. Pentru rezistență și estetică, pe laterale observăm câte un șir de urzeală din bumbac. La capete, pe laterala cea 
îngustă a formei dreptunghiulare avem ciucuri lăsaţi liberi din urzeală. 
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Culoarea firelor folosite, de origine vegetală și animală este cea naturală. 

Procedeul de obținere a firului de mătase este unul complex și necesită în paralel existența unei „ferme” de viermi de mătase. 
De obicei, în cadrul atelierelor de țesere a obiectelor de port sau textilelor din mătase naturală, exista și o adevărată crescătorie 
de viermi de mătase. Toate acestea implicau desigur și existența duzilor (pomi) în grădina apropiată, a căror frunze constituie 
hrana acestor vietăți. Aparent atât de fragil, firul de mătase se extrage din coconii viermilor. El este prelucrat foarte asemănător 
lânii, dar este net superior acesteia. Gradul ridicat de rezistență, flexibilitate, finețe și estetică a făcut ca mătasea să devină, pe 
parcursul timpului, extrem de scumpă, de râvnită și folosită. Eleganța pe care mătasea o conferă purtătoarei este încă neegalată 
în lumea țesăturilor.

Încetul cu încetul, din marama de mătase tradițională, purtată de femei nu numai la nuntă, s-a ajuns la voalul de mireasă, realizat 
din alte materiale, mult mai ieftine. Dimensiunile mari ale maramelor se justifică prin funcționalitatea lor (lungimea acestora 
poate ajunge și la 4-5 metri). Acestea erau menite, în primul rând, să acopere părul și capul în mod ritualic și social. Din punct de 
vedere estetic nici un alt gen de acoperământ, fie el batic, năframă, cârpă, bonetă etc, nu conferă atât de multă frumusețe, finețe 
și feminitate purtătoarei. Modul de aranjare a maramei se realizează în funcție de vârsta și statutul social al femeii.

O astfel de piesă avea o valoare materială enormă la acea vreme, fiind realizată de femei probabil la comandă. Statutul social al 
purtătoarei este dat firește și de materialele prețioase din compoziție. Ca parte integrantă a costumului tradițional de Muntenia, 
era moștenit alături de celelalte componente ale portului din generație în generație. Rolul tuturor motivelor decorative și al 
cromaticii este acela de protecție împotriva a tot răul din lume.

Această piesă a fost achiziționată în anul 1960 cu suma de 300 lei, de către muzeografi, în cadrul unei deplasări pe teren în acea 
zonă etnografică. Astăzi piesa se află în depozitul de Port, Textile, Broderii al Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, localizat 
în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului), parte integrantă a Complexului 
Național Muzeal ASTRA. 

Muzeograf: Mihaela Mondoc

Bibliografie:
1. Fișa de obiect nr. 3858, Colecția Port, Textile, Broderii, Muzeul Civilizației Tradiționale ASTRA
2. Marian, Carmen. Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, Tehnopress, Iași, 2001
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Zgardă scumpă / Colier cu coral
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Medii de viață. Diversitatea lumii animale
- Regnul animal – Nevertebrate. Antozoare.

Date tehnice: mărgele coral, sticlă, metal, medalioane metalice, alamă, fir industrial cânepă; tăiat, șlefuit, turnat, înșirat, înnodat, 
răsucit; lungime: 26-74 cm; lățime: 33 cm.

Datare și zona din care provine: a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea, Comuna Călinești, 
jud. Maramureș, zona etnografică: Maramureș.
Etnie: români.
Lucrat în: atelier rural.

Această podoabă face parte din Colecția de Port, Textile, Broderii a Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, parte integrantă a 
Complexului Național Muzeal ASTRA. 

Denumire populară: Zgardă scumpă. 

Povestea obiectului:
Piesa este destinată portului tradițional al fetelor tinere de sărbătoare/nuntă din zona Călinești, jud. Maramureș. Se poartă la gât 
și atârnă pe piept.

Zgardă în formă de semicerc alungit, formată din optsprezece șiraguri de mărgele, de lungimi diferite, legate în capete în același 
punct. Din acest punct în mod normal porneau două baiere (șnururi) care se legau la spate, dar în cazul nostru acestea lipsesc. 

Înșirate pe fir industrial de cânepă avem: mărgele de coral roșii, rotunde și tubular-ovoidale; mărgele fațetate sferice și romboidale 
de sticlă; mărgele tubulare/cilindrice stil „fluturi” de sticlă roșcat-arămie; mărgele metalice arămii-argintii turnate, ovoidale; trei 
medalioane metalice, o iconiță argintie (posibil din cositor) ilustrând-o pe „Maria cu Pruncul Iisus” și două arămii, ilustrând o 
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potcoavă cu trifoi cu patru foi și un medalion cu chipul regelui Mihai I. Acesta din urmă conține și o inscripție în limba română 
„M.S. MARELE VOEVOD MIHAI I”. 

Zgarda scumpă/colierul de coral subliniază frumusețea, eleganța, dinamismul și veselia tinereții purtătoarei. Este un tip de 
podoabă care se poartă și în ziua de astăzi, mai mult sau mai puțin stilizat. Cei care confecționau aceste colane cu materiale 
cumpărate din târgurile vremii, fie le vindeau, fie le închiriau. Prețul mare nu justifica perioada scurtă în care se purta, la sărbători 
(simbol al statutului social pentru cele care își permiteau) pentru a fi remarcate și pețite și apoi la nunta propriu-zisă. Totuși, din 
cauza rezistenței în timp a coralului calcifiat și a multora dintre materialele componente (sticlă de Murano, monede, mărgele de 
metal etc.), zgarda scumpă este rar găsită în ziua de astăzi, dar încă mai există. 

Nu se cunoaște cu exactitate anul în care a fost achiziționată această piesă, cu suma de 400 lei, de către muzeografi, în cadrul 
unei deplasări pe teren în acea zonă etnografică. 

Astăzi se află la secțiunea Podoabe, în depozitul de Port, Textile, Broderii al Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, localizat în 
Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului), parte integrantă a Complexului 
Național Muzeal ASTRA. 

CORALUL
Mărgeanul (coralul) a fost importat în ţara noastră sub formă brută din Sudul Mediteranean. El provenea de la negustorii care 
frecventau ruta comercială care lega Marea Nordului de Marea Mediterană, numită popular “de la varegi la greci”. Meșterii români 
l-au finisat în formă rămuroasă (mai ieftină și mai lesne de obţinut, dar rar întâlnită în Nordul ţării) sau nodulară. Cea din urmă 
necesită mai multă îndemânare și o prelucrare avansată (tăiere, șlefuire, găurire și uneori gravare suplimentară) și costisitoare 
a materiei brute. Rezultatul finit al acestei munci laborioase, frumoasele coliere ale “poamelor mării”, au pătruns pe lângă alte 
regiuni (Sudul Carpaților Meridionali, în Oltenia), în mod accentuat, paradoxal, chiar în Nordul ţării, până în Oaș. În secolul al 
XVIII-lea “coralii”, cum se numeau aceste coliere, erau întotdeauna alcătuite dintr-un număr impar de rânduri (până la 35), pe care 
se găseau mărgele tubulare, ovoidale de mărgean. Aceste “zgarde scumpe” au fost adoptate atât de păturile ţarănești românești 
înstărite, cât și de cele minoritare. Fiind de calitate superioară și având un preţ considerabil, acestea erau confecţionate din 
nuclee de coral, spre deosebire de “șipariile de mărgean” (coliere cu un singur rând de mărgele de coral), din material de calitate 
mult inferioară celor dintâi. Uneori, mărgeanul era intercalat cu mărgele veneţiene. Din cauza valorii lor materiale foarte ridicate, 
aceste șiraguri de coral se dădeau ca zestre fetelor, contravaloarea unui colier fiind un animal domestic mare.
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În general, colierele au servit, în forma lor elementară, ca suport pentru unele piese pectorale de port tradițional, cu semnificație 
străveche magică (amulete, talismane, simboluri, engolpioane). Cu timpul însă, ele își pierd această sacralitate, devenind 
“simple” ornamente auxiliare de port, piese decorative propriu-zise, legate ombilical de întregul costum, pentru a cărui întregire 
artistică au fost de fapt și create. Ca efect secundar al acestui aspect avem o diminuare numerică a amuletelor, talismanelor 
și engolpioanelor. Farmecul acestor piese adăugate ulterior stă în amprenta de fapt, lăsată de fiecare purtătoare a acestei 
podoabe. Fiecare a adăugat unei piese, deja incredibil de frumoase, un element suplimentar, o iconiță, poate o monedă sau un 
mic talisman care i-a fost aproape de suflet. 

În asta constă de fapt valoarea culturală a pieselor de port, fiecare este individualizată, din generație în generație, de către fiecare 
purtătoare. Chiar dacă schimbarea este una aproape nesesizabilă de către ochiul liber, neantrenat, ea există și este marcantă 
din punct de vedere al etnografului.

Legendă/ Proprietăți mistice/ terapeutice
În vechile timpuri, era considerat purtător de puteri talismanice, chiar fără adăugarea inscripțiilor sau semnelor simbolice 
caracteristice talismanelor. Era folosit pentru vrăji împotriva focului și naufragiului. Vechii egipteni puneau bucatele de coral 
în mormintele celor dragi ca o formă de protecție împotriva spiritelor rele pentru că în credința lor, fiecare bucățică  de piatră 
semiprețioasă cuprindea cu adevărat o picătura de sânge divin. Și la greci, mitologia amintește de Perseu, care în lupta sa cu 
Medusa i-ar fi tăiat capul, iar sângele scurs în mare s-ar fi solidificat sub formă de coral. Și multe alte culturi au menționat sau 
folosit coralul în activitățile lor culturale ori religioase. Ba chiar există scrieri conform cărora se credea în vechime cum că și 
planeta Marte, datorită texturii și coloritului ei, ar fi fost alcătuită tot din coral. Coralul roșu era considerat de indienii Pueblo 
drept piatra unuia dintre cele patru elemente. Printre triburile Hopi și Zuni drumul vieții este simbolizat de cele patru „elemente” 
printre care se numără și coralul.

Despre Coral se mai spune și că unește misticul cu umanul, creând o punte care să lege cele două universuri, permițând 
oamenilor să acceadă dincolo de propria lor stare.

Coralul simbolizează viața și energia sângelui. Coralul roșu închis a fost, și uneori este încă, folosit pentru încălzirea și stimularea 
fluxului sanguin, în timp ce varietățile roz ajută la readucerea armoniei în inimă.
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Formele albe sau roșii de coral erau considerate în trecut ca excelente adjuvante în tratarea bolilor mentale, dar și a anemiei. 
Aceasta este, de altfel, și o piatra care poate fi folosită pentru regenerarea țesuturilor și pentru întărirea sistemului circulator.

Având capacitatea de a recepta energie, coralul a fost de-a lungul timpului o piatră semiprețioasă asociată cu zeități precum 
Isis sau Venus. De asemenea, se crede că are puteri de vindecare și reglare, poate asigura culturi bogate, oferă protecție, pace și 
înțelepciune.

De-a lungul întregii istorii, coralul a fost folosit în nenumărate ritualuri magice într-un număr semnificativ de culturi și temple 
care erau adesea ridicate folosind, printre altele, și acest material. Totuși, a existat și o anumită opoziție în a folosi coralul în 
ritualuri pentru că acesta nu este nici plantă și nici mineral.

Dar practicanții magiei au o perspectivă unică asupra acestei probleme, considerând că un material organic, adus de valuri pe 
mal, nu a rănit pe nimeni și nimic, deci este pur din punct de vedere magic. 

Altfel, piatra semiprețioasă a devenit și un fel de amuletă protectoare împotriva demonilor, furiilor și a altor creaturi invizibile. Iar 
unii cred chiar că poate proteja împotriva accidentelor, actelor de violență, otrăvirii, furturilor sau sterilității.

Muzeograf: Mihaela Mondoc

Bibliografie:
1. Fișa de obiect nr. 10059, Colecția Port, Textile, Broderii, Muzeul Civilizației Tradiționale ASTRA
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3. Florea, Bobu, Florescu, Paul, Petrescu, Romulus, Vulcănescu, Arta Populară  Românească, Ed. Academiei Republicii Socialiste 
România, București, 1969
5. http://www.mamicamea.ro/bijuterii/coralul-rosu-piatra-din-gradina-oceanului.html#ixzz4OI52Tk6p
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Compartimentul de Etnografie Săsească 
“Emil Sigerus”
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Dulap de perete
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Conţinuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme
- Importanţa alimentară, medicinală, ornamentală, meliferă, tehnică

Date tehnice: lemn de brad, metal; feronerie, tăiat, traforat, asamblat, vopsit, pictat; lățime: 52 cm; înălțime: 83 cm.

Datare și zona de proveniență: 1803, Valea Hârtibaciului, Transilvania.
Etnie: sași. 
Obiectul face parte din Colecţia Lemn-Os- Fier, Muzeul Civilizației Transilvane ASTRA.
Piesa a fost donată în anul 2007.

Denumire populară: Armăroaie (germană Nischenschrank; dialect săsesc. Almerei). Armăroaia ilustrează o importantă piesă 
de interior a locuinţei săsești. Înainte nu exista casă săsească fără cel puţin o armăroaie, deseori erau chiar mai multe, care  
împodobeau camera.

Povestea obiectului:
Obiectul a fost realizat într-un atelier rural. Este o piesă rar întâlnită datorită structurii acesteia, prevăzută cu cele două rânduri 
de zăbrele din lemn. Piesa are formă dreptunghiulară, formată dintr-o ramă simplă și ușă; partea centrală prezintă o ușă prinsă în 
balamale metalice, cu deschidere spre stânga care facilita accesul la spaţiul de depozitare în nișa din perete; deasupra ușii apare, 
prin pictare cu alb, iniţialele proprietarului M.K. și anul confecţionării -1803. În partea superioară sunt dispuse, în două rânduri, 
zăbrele din lemn, marginea superioară fiind prevăzută cu o stinghie de culoare roșie.

Pe obiect sunt pictate motive florale: floarea soarelui, garofiţa, bujorul; iar cromatica este maro, roșu, verde, alb, albastru. 
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Piesa a fost folosită pentru a acoperi nișa din perete în care erau depozitate alimente precum uleiul, zahărul dar și ţuica; aceasta a 
evoluat de-a lungul timpului, ajungând o piesă decorativă, o adevărată podoabă a interiorului săsesc. Armăroaia își are locul ei în 
casa ţărănească, fiind așezată fie între cele două ferestre dispuse spre stradă ale „camerei bune”, fie pe peretii laterali ai camerei.

Bujorul de grădină - Paenonia officinalis L.
•	 crește în grădini fiind una dintre florile de primăvară cele mai îndrăgite și cultivate în majoritatea gospodăriilor săsești
•	 numele în limba germană Pfingstrose se referă la perioada de înflorire - perioada Rusaliilor
•	 simbol al frumuseţii
•	 recunoscut pentru acţiunile sale terapeutice în artrită și astm
•	 seminţele negre înșirate pe aţă precum perlele, se pun la copiii mici în jurul gâtului în perioada în care le cresc dinţii
•	 provine din China și Japonia, fiind trimisă în Europa (secolul al XVIII-lea) de către botanistul englez Sir Joseph Banks 

Garofiţa (Garoafa) – Dianthus sp. delicatete
•	 cultivată în curţi și grădini
•	 plantă decorativă întâlnită printre motivele specifice artei populare săsești
•	 redată iniţial ca motiv floral pe mobilierul pictat sub denumirea de garoafă turcească (model preferat în cultura islamică, 

pătruns, odată cu dominaţia turcească în Europa, în arta populară transilvană)
•	  în broderii, garoafa a fost înlocuită, treptat, cu garofiţa, întâlnită mai des lângă gospodăria tradiţională, model de 

inspiraţie, la îndemână pentru femei

Floarea soarelui – Heliantus annuus
•	 utilizată în alimentație și ca floare ornamentală
•	 din floarea soarelui se produce ulei - utilizat in alimentație, margarine, conserve, lecitină etc.
•	 florile din mijlocul pălăriei secretă nectar, iar perioada cea mai productivă corespunde cu 

momentul în care anterele sunt pline cu polen. Mierea este puțin aromată și are un gust acrișor 

Dulapul de perete se află  în depozitul PaMM din Muzeul în aer liber și a fost expus în expoziţia Unelte și culoare. Mobilier pictat 
transilvănean 2012, Casa Artelor, Sibiu 

Muzeograf: Simona Maria Malearov
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Ladă de vecinătate
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Conţinuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu.
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme
- Importanţa medicinală, ornamental
- Zoologie sistematică. Moluște – caractere generale, adaptări

Date tehnice: lemn brad, metal, fasonat, sculptat, îmbinare tâmplărească, vopsit, pictat,  inscripţionat: L: 77; l: 40; Î: 65.

Datare și zona din care provine: 1802, Zona Brașov, Transilvania. 
Etnie: sași.

Piesa a fost achiziționată de către Muzeul Naţional Brukenthal prin Iulius Bielz în anul 1951, iar momentan se află în colecţia 
Lemn-Os-Fier, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, Complexul Naţional Muzeul  ASTRA Sibiu.

Povestea obiectului:
Lada de vecinătate are formă paralelipipedică; partea frontală prezintă două casete, încastrate în ancadramente sculptate, cu 
profilatură în relief, formate din linii frânte închise; lateral, de-o parte și de alta a feţei principale, în micile suprafeţe create prin 
aplatizarea colţurilor, sunt dispuși doi pilaști strunjiţi cu rol decorative. Interiorul casetelor prezintă buchete florale și elemente 
renascentiste; casetele sunt încadrate de „motivul scoicii” și motive florale: floarea soarelui, floarea de acant, bujor, garofiţă, 
lăcrimioara, margareta, cârcei viţă de vie. 

Părţile laterale prezintă câte un chenar în cadrul căruia sunt motive florale stilizate de culoare galben și negru. Capacul prezintă, 
pe partea exterioară, un chenar în interiorul căruia sunt prezente motive florale printre care laleaua deschisă și laleaua în formă 
de boboc.  Partea frontală prezintă central o încuietoare metalică, iar cheia lipsește; interiorul capacului prezintă o inscripţie în 
limba germană GEOR WEINHOLDT 1802 (numele proprietarului și anul confecționării) și o casetă cu capac, apărând motive 
florale; laleaua deschisă și laleaua în formă de boboc.  
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Aceasta îndeplinește un rol utilitar, dar dispune și de multiple simboluri fiind confecționată pentru Tatăl de Vecinătate. Lada 
reprezenta o emblemă a Vecinătăţii care era păstrată cu sfinţenie în casa Tatălui de Vecinătate adăpostind semnul de Vecinătate, 
statutele Vecinătăţii, lista cu membrii Vecinătăţii și registrele în care erau scrise amenzile membrilor Vecinătăţii. 

Vecinătatea este o asociere între vecini, cuprinzand toţi locuitorii majori ai unei străzi. Rânduiala din interiorul comunităţilor a 
fost reglementată prin Vecinătăţi conduse de un Tată de vecinătate, care se ocupa de organizarea și de ajutorarea membrilor. 
Scopul lăzii de Vecinătate era de a păstra statutele vecinătăţii și registrele cu toţi membrii respectivei Vecinătăţi. 

Margareta - Leucanthemum vulgare L.
•	 plantă de câmp asociată culturilor de cereale 
•	 întâlnită frecvent pe pășuni și pajiști 
•	 originară din Europa și din zonele temperate ale Asiei
•	 numele românesc margaretă corespunde cu cel francez (marguerite) și german (Margareten)
•	 popular se mai spune mărgărită, ochiul-boului, romaniță-mare

Garofiţa (Garoafa) – Dianthus sp. delicatete
•	 cultivată în curţi și grădini
•	 plantă decorativă întâlnită printre motivele specifice artei populare săsești
•	 redată inițial, ca motiv floral, pe mobilierul pictat sub denumirea de garoafă turcească (model preferat în cultura islamică, 

pătruns, odată cu dominaţia turcească în Europa, în arta populară transilvană)
•	 în broderii, garoafa a fost înlocuită, treptat, cu garofiţa, întâlnită mai des lângă gospodăria tradiţională, model de inspiraţie 

la îndemână pentru femei

Lăcrămioara (Mărgăritar) - Convallaria majalis L. 
•	 crește în grădini și în livezi, în locuri umbroase
•	 simbol al purităţii și al umilinţei
•	 din frunzele ţinute în calc se obţine o culoare intensă de verde, iar din flori se prepară un extract pentru afecţiuni cardiace
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Laleaua - Tulipa L.
•	 floare decorativă preferată printre motivele artei populare săsești
•	 prima lalea adusă din Constantinopol în Europa Centrală a înflorit în anul 1559 în Augsburg 
•	 în Transilvania, motivul lalelei apare în secolul al XVII-lea ca model decorativ pe țesături 
•	 în broderie, laleaua este reprezentată în două variante: laleaua occidentală mai naturală în conturul petalelor și cromatică 

și laleaua orientală mai simplă, mai stilizată, cu desen plat, cu trei sau mai multe petale dispuse în formă de liră, apare 
frecvent în Transilvania, în secolele XVII-XVIII

•	 simbolizează mândrie, putere, ospitalitate și bucurie

Cochilia scoicii
•	 pentru afecţiunile dermatologice se folosește praful obţinut din cochiliile scoicilor 
•	 acestea se spală bine, frecându-se chiar cu ajutorul unei periuţe, apoi se limpezesc sub jet de apă și se lasă la uscat într-o 

încăpere bine ventilată; după 24 de ore, se zdrobește cât mai mărunt fiecare carapace, după care se macină cu ajutorul 
unei râșniţe; pulberea astfel obţinută se depozitează în recipiente de sticlă, păstrându-se cel mult 10 zile

•	 în afecţiunile dermatologice, praful de scoici se aplică extern, tamponându-se pe zonele afectate până la calmarea 
definitivă a mâncărimii; tot cu pulbere din cochilii se tratează și carenţele de vitamina B12, dar și carențele de minerale 
precum calciu, magneziu și potasiu

•	 un tratament de 30 de zile cu praf de scoici ajută sistemul osos, dar în același timp susţine și elasticitatea tendoanelor și 
a ligamentelor 

Muzeograf: Simona Maria Malearov

Bibliografie: 
1. Fișa de obiect nr. inventar 1324 L
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3. Thorsten Albrecht, Truhen, Kisten, Laden, Michael Imhof Verlag, Petersberg, 1997
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Tăblie de pat
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Conţinuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme
- Importanţa alimentară, medicinal, ornamentală

Date tehnice: Piesă confecționată din lemn de brad, tăiat, traforat, rindeluit, fasonat, asamblat, îmbinare tâmplăreasă, decorat 
prin vopsire și pictare, inscripționat; lățime: 93 cm; înălțime: 136 cm.

Datare și zona din care provine: 1896, Zona Târnavelor, Transilvania.
Etnie: sași. 

Obiectul a aparţinut colecţiei Societății Carpatine Transilvane SKV şi Muzeului Naţional Brukenthal. În anul 1990 piesa a intrat în 
cadrul colecţiei Lemn-Os-Fier, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA din cadrul Muzeului ASTRA.

Povestea obiectului:
Obiectul a fost realizat într-un atelier rural. Este o piesă rar întâlnită datorită structurii acesteia, asemenea piese fiind tot mai rare 
în gospodării, deoarece sunt masive și au devenit oarecum incomode. Tăblia de pat este formată din 2 piese - partea superioară 
- căpătâi și partea inferioară prevăzută cu cele două picioare. Căpătâiul prezintă o formă conică, iar marginile căpătâiului şi a 
picioarelor sunt decorate prin traforare. Partea inferioară prezintă datarea ANNO 1896. 

Suprafața lemnului  este  decorată prin pictare cu pensula, cu motive florale – Garofiţa, Laleaua, Bujorul, Cerceii Doamnei;  
vegetale – Dovleacul şi fitomorfe – Pomul vieţii;  cromatica: fond albastru închis; roșu, alb, ocru, galben.

Cerceii Doamnei - Dicentra spectabilis L.
•	 plantă perenă cu flori în formă de inimă, înșirate ca mărgelele
•	 în locuri semiumbrite şi răcoroase se poate menţine mulţi ani
•	 este simbolul efemerităţii, dar și al dragostei de mamă după denumirea germană „Mutterherz” 
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Bujorul de grădină - Paenonia officinalis L.
•	 crește în grădini fiind una dintre florile de primăvară cele mai îndrăgite și cultivate în majoritatea gospodăriilor săsești
•	 numele în limba germană Pfingstrose se referă la perioada de înflorire - perioada Rusaliilor
•	 simbol al frumuseţii
•	 recunoscut pentru acţiunile sale terapeutice în artrită și astm
•	  seminţele negre înșirate pe aţă precum perlele se pun la copiii mici în jurul gâtului în perioada în care le cresc dinţii.
•	 provine din China și Japonia, fiind trimisă în Europa (secolul al XVIII-lea) de către botanistul englez Sir Joseph Banks

Garofiţa (Garoafa) – Dianthus sp. delicatete
•	 cultivată în curţi și grădini
•	 plantă decorativă întâlnită printre motivele specifice artei populare săsești
•	 redată iniţial, ca motiv floral, pe mobilierul pictat sub denumirea de garoafă turcească (model preferat în cultura islamică, 

pătruns odată cu dominaţia turcească în Europa în arta populară transilvană)
•	 în broderii, garoafa a fost înlocuită, treptat, cu garofiţa, întâlnită mai des lângă gospodăria tradiţională, model de inspiraţie 

la îndemână pentru femei

Dovleacul – Cucurbita maxima
•	 seminţele au puterea de a elimina viermii intestinali și pot fi decisive în vindecarea prostatei; se recomandă mai ales 

copiilor pentru că nu afectează organismele în creștere și nu sunt toxice
•	 strămoșii noștri se vindecau de gută și își diminuau durerile de articulaţii cu așa numitul lapte de bostan: 2 linguri de 

seminţe decojite (cu pieliţa verde păstrată), la care adăugau 1 pahar cu apă caldă; după ce seminţele sunt lăsate (pe timp 
de noapte) în apă pentru a se umfla, se trec prin mașina de tocat și se amestecă cu apa în care au stat peste noapte până 
se transformă într-o pastă omogenă; cura durează, de obicei, între 10 și 15 zile, timp în care trebuie excluse din dieta 
zilnică mâncarea sărată, iute sau condimentată și alcoolul.

•	 seminţele infuzate, pisate, fierte pot fi considerate o binecuvântare și pentru optimizarea digestiei și lactaţiei 
•	 toate trăsăturile terapeutice sunt, de fapt, meritele compoziţiei bogate în magneziu, fier, potasiu, calciu, siliciu, fosfor, 

vitamine, carotenoizi, acizi, zaharuri, lecitină, rezine şi enzime cu rol antihelmintice
•	 uleiul extras din seminţele de dovleac este cunoscut și pentru reglarea activităţii nervoase si a celei hormonale, fiind 

vermifug și detoxifiant natural
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•	 datorită conţinutului scăzut de calorii pe care îl conţine, dovleacul este un adevărat aliat pentru cura de slăbire, consumat 
ca și gustare sau ca și masă principală 

Pomul vieţii
•	 element decorativ central al casetelor și medalioanelor pictate pe mobilierul săsesc
•	 redat sub forma unui copac sau a unui buchet de flori stilizat compus din diverse motive florale cum ar fi garoafe, bujori, 

trandafiri, lalele, lăcrimioare, margarete
•	 rădăcinile pomului vieţii pornesc dintr-un vas sau dintr-o inimă

Tăblia de pat se află  în depozitul PAMM din cadrul Muzeului în aer liber şi a fost expusă în expoziţia Mobilier pictat transilvănean 
2007, Casa Artelor, Sibiu.

Muzeograf: Simona Maria Malearov

Bibliografie: 
1. Fișa de obiect nr. 1304 L
2. Capesius, Roswith, Siebenbürgisch‑sächsische Schreinermalerei, Kriterion Verlag, Bukarest, 1983
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Ştergar de culme
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Țesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme

Chimie:
- Vopsirea
- Corp – substanță – amestec
- Substanțe compuse: acizi, săruri
- Proprietăți fizice ale unor oxizi, acizi, baze, săruri

Date tehnice: materialul utilizat - cânepă, lână. 
Tehnica de realizare:  ţesut în două iţe, brodat pe fire numărate în cruce, în pleată, în urma acului, tivit la capete; firele folosite 
la brodat sunt vopsite în culori naturale (cărămiziu și roșu). L: 45 cm l: 52 cm

Datare și zona din care provine: Obiectul datează din anul 1634, loc. Ungurei, judeţul Alba.

Povestea obiectului:
Ștergar de formă dreptunghiulară, cu decor geometric (zig-zag, linie dreaptă) dispus la un capăt, intercalată de motive 
geometrice sub formă de rozetă; motivul cocoșului orientat spre dreapta este redat într-o manieră simplificată. 
Ștergarul de culme întregește ansamblul patului de paradă (folosit pentru etalarea pernelor decorative și a cuverturii de pat – 
lepedeu, având rol decorativ) așezat în camera cea bună.
Culmea este friza textilă expusă în partea superioară a încăperii, pe unul sau mai mulţi pereţi. Peste o bârnă de lemn se expuneau 
ștergarele așezate orizontal, de la unul până la trei, fixate deasupra patului de paradă. Este piesa cea mai veche din colecția de 
textile a Muzeului ASTRA atestând tehnica de broderie în urma acului introdusă în Transilvania la începutul secolului al XVII-lea.

Utilizarea cânepii în gospodăriile săsești
Cânepa era cultivată în trecut în zonele de șes si de deal din Transilvania alături de alte culturi, pe suprafețe semnificative și 
reprezenta principala plantă utilizată pentru confecționarea țesăturilor. Cantitatea de cânepă cultivată anual acoperea tot 
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necesarul de îmbrăcăminte al unei familii și necesarul pentru confecționarea obiectelor folosite în casă și gospodărie. Țesăturile 
din cânepă erau incluse în zestrea fetelor. 

Cultivarea și prelucrarea cânepii
Cânepa este o plantă anuală din familia Moraceelor, tipică zonelor de climă temperată. Planta se seamănă în aprilie dezvoltând 
o tulpină înaltă de 1,5- 2 m, uneori depășind 3 m dacă este semănată rar. Frunzele cânepii sunt mici, de culoare alb – verzui, 
grupate în mănunchiuri pe lângă tulpină. În aceeași cultură cresc, în cantități egale, plante masculine  - cânepa de vară și plante 
feminine - cânepa de toamnă. Chimic, cânepa este compusă din 77,07 % celuloză, 9,31 % lignin și corpuri pectinice, 8,76 % 
apă, 4,40% corpuri extractive și 0,82% cenușă. Cantitatea mare de lignină existentă în cânepă dă asprimea caracteristică fibrei 
distingând-o de cea de in.

Recoltarea cânepii
Cânepa de vară se recolta în iulie sau început de august, iar cea de toamnă la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie 
(asigura sămânța pentru viitoarea cultură). Metoda de recoltare se realiza prin smulgerea și gruparea plantelor în mânuși 
(cantitatea egală de plante cuprinsă în ambele palme).

Pregătirea cânepii pentru topit 
După recoltare, cânepa se punea la soare pentru trei sau patru zile, se așeza în mănunchi,  rezemate de un gard sau orice alt loc 
care le păstra verticalitatea. (De bătut, se bătea doar cânepa de toamnă pentru a scoate sămânța). Urma apoi procesul de topire, 
care dura două săptămâni. Apoi  se scotea, se spăla, se puneau la uscat și se întindeau la soare . 
Fibrele de cânepă ca și toate fibrele liberiene se caracterizează prin rigiditate și culoare bej – gri. Pentru a obţine culoarea 
tradiţională albă (înălbitul) fibrele umede se decolorau prin expunere la lumină și căldură solară. Pânza era desfășurată pe iarbă, 
lângă o apă curgătoare în care se putea uda periodic. 

Vopsitul 
Culoarea maro se obținea din decoct de frunze de nuc, ceapă, muguri de brad și mușchi. Culoarea roșie se obţinea din roibă, 
rădăcini de drăgaică sau coajă de arin care se fierbeau împreună în apă cu cenușă. Albastru era obţinut din drobușor și indigo 
fiert în soluţie de urină. Verdele se obţinea din frunze de ferigă.

Muzeograf: Camelia Ștefan
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Cilindru (borten) cu panglici 
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Conţinuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Adaptări la mediu. Buxusul, iasomia – toxice pentru insecte și animale.

Date tehnice: carton, catifea, mătase, panglici, dantelă industrială, ace metalice, asamblat, lipit, cusut.

Dimensiuni cilindru: Î: 15 cm; D: 16 cm, panglică roșie: L: 64 cm; l: 4 cm, panglică colorată: L: 151 cm; l: 6 cm

Datare și zona din care provine: a doua jumătate a secolului al XX-lea, zona Sibiului, sat Amnaș, judeţul Sibiu. Obiectul face 
parte din portul popular săsesc de sărbătoare. 
Etnie – sași.

Povestea obiectului: Cilindrul de catifea (germană Borten), încadrat tipologic în categoria pieselor de port de sărbătoare este 
purtat pe cap de către fetele tinere confirmate până în ziua nunţii. Borten‑ul este scos în evidență de panglicile colorate, ce 
atârnă pe spate până la tivul rochiei. 

Piesa de formă cilindrică folosită ca podoabă a capului este confecționată dintr-o bucată de carton îmbrăcată în catifea neagră. 
Interiorul piesei este compus din trei registre decorative:  în partea de sus este aplicată o fâșie de dantelă albă croșetată, urmată 
de o fâșie mai lată confecţionată din mătase industrială albastră decorată cu imprimeuri florale (bucheţele de trandafiri), urmată 
de o fâșie îngustă confecţionată din mătase industrială de culoare roșie cu imprimeuri florale (margarete).  În partea din spate a 
borten‑ului sunt fixate două ace decorative pentru prinderea panglicilor ţesute industrial în tehnica jacard, cu imprimeuri florale 
pe fond portocaliu care atârnau până la glezne și a altor două panglici roșii ale căror capetele atârnă pe spate.  

Borten-ul este menţionat pentru prima ora în regulamentul de îmbrăcăminte orășenească din anul 1569 ca podoabă a virginităţii. 
În portul popular de sărbătoare borten‑ul  a fost preluat abia la sfârșitul secolului al XIX-lea, reprezentând elementul important 
al identităţii etnice a costumului de confirmare. Borten‑ul era purtat de către tinerele fete confirmate doar la biserică, până în 
ziua nunţii, reprezentând un simbol al purităţii și al inocenţei.
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Borten-ul  de mireasă este considerat cel mai frumos ornament al miresei purtat la biserică din ziua logodnei până în cea a 
nunţii, când este scos și înlocuit cu vălitura. În partea din spate se prindea o cunună confecţionată din flori artificiale și mătase, 
ornamentate diferit de la o zonă la alta. De obicei se foloseau boboci de trandafiri, lăcrămioare, iasomie, floare de nu mă uita și 
se adăugau rămurele de buxus verde. În ziua nunţii, mireasa purta Borten‑ul pentru ultima oară, fiind semnul inocenţei ei. Acesta 
face parte din port și după cununie, iar mireasa dansează cu el până la miezul nopţii. Apoi, obiectul este scos sub cântecele 
prietenelor necăsătorite, din al căror cerc se desprinde acum. Scoaterea festivă a cununei miresei în noaptea nunţii este o tradiţie 
continuată din Evul mediu. 

Cilindrul este lucrat în atelier urban, iar panglicile sunt aplicate în gospodărie. Pe piaţa actuală românească acest tip de obiect 
se găsește la preţuri cuprinse între 200 și 400 lei și poate fi găsit în magazinele de antichităţi sau în târguri. Obiectul este căutat 
în special de sașii stabiliţi în Germania. În prezent, în România nu mai există persoane care confecționează acest tip de piesă. 

Obiectul face parte din colecţia port-textile, Compartimentul de Etnografie Săsească “Emil Sigerus”, C.N.M. ASTRA.

Iasomia  - L. Jasminus communis
•	 Iasomia este un arbust cu flori albe, roze, galbene sau purpurii, cu un parfum puternic diafan, originar din Caucaz, zona 

munţilor Himalaya, din Persia si Kashmir, venerată și considerată o plantă sacră, floare sfântă a zeului hindus al dragostei, 
Kama

•	 numele de iasomie vine de la cuvântul persan „yasmin” care înseamnă „dar al Domnului” 
•	 simbolizează delicatețea feminină
•	 împletita în cununi în ceremoniile de nuntă prevestește viitorului cuplu dragoste eternă
•	 în scop terapeutic a fost folosită din cele mai vechi timpuri pentru calmarea sistemului nervos și îmbunătăţirea circulaţiei, 

pentru destinderea mușchilor contractaţi și calmarea durerilor musculare 

Buxus - L. Buxus sempervirens
•	 cunoscut și sub denumirea de cimișiu, bănuleţ, iederă, lemnul domnului, merișor turcesc sau verdeaţă, este un arbust 

decorativ toxic, înalt, până la 5-6 m, cultivat în grădini sau parcuri ca plantă ornamentală 
•	 este foarte pretențios în ceea ce privește solul. Tulpina sa este formată dintr-un lemn foarte dens și omogen fiind foarte 

ramificată, iar coroana foarte densă. Frunzele sunt opuse, mici, pieloase, eliptice sau ovate. La vârfuri ele sunt optuze sau 
emarginate, pe faţa superioară lucioase (verde-închis), iar pe cea dorsală mate (verzi-gălbui)
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•	 în medicina populară este folosit pentru bolile de piele (eczeme pustuloase), gută, reumatism (artrite reumatoide, 
reumatism cronic), hiperuricemie, parazitoze intestinale, insuficienţă hepato-biliară, veruci, seboree, plăgi infectate, icter.

•	 buxusul era folosit în ornarea pălăriilor și a coroanelor în special în anotimpul rece 

Nu-mă-uita– L. Myosotis scorpioides 
•	 crește în locuri umbroase și umede sub formă sălbatică și decorativă
•	 simbol al dragostei adevărate și al amintirilor
•	 numele îi vine din spaţiul german, unde mulţi bărbaţi aveau ochii de culoare albastră, iar femeile purtau la piept aceste 

flori, în amintirea iubiţilor. 

Muzeograf: Camelia Ștefan

Bibliografie:
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3. Rose Schmidt. Kirchen und Fesstagskleidung der Siebenbürger Sachsen
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Cojoc femeiesc săsesc
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Conţinuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 

- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme
- Alcătuirea unui mamifer. Organele de simț - pielea. Adapări la mediu – blană, lână, lanolină (împotriva 

paraziților, impermeabilizare)

Chimie:
- Vopsirea
- Corp – substanță – amestec
- Substanțe compuse: acizi, săruri
- Proprietăți fizice ale unor oxizi, acizi, baze, săruri

Date tehnice: Cojoc confecționat din blană de oaie, jder și capră, meșină colorată, mătase; nasturi și bride  îmbrăcate în piele, 
tăbăcit, tăiat, găurit, ștanţat, broderie pe după desen, aplicaţii de meșină colorată. Lungime: 106 cm; Lăţime: 211 cm  Lungimea 
mânecii: 72 cm

Datare și zona de proveniență: Obiectul datează din anul 1897, loc. Satu Nou, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Povestea obiectului:
Cojocul, piesă de îmbrăcăminte pentru sezonul rece, se purta în zilele de sărbătoare, mai ales la biserică, fiind unul din veșmintele 
de mare valoare estetică, având și conotaţii rituale, de vârstă, de stare economică etc. Fetele tinere primeau cojocul din partea 
părinţilor în ziua confirmării, pe care îl purtau doar la biserică. 

Cojocul săsesc din zona Bistriţei se diferențiază de cel din zona Sibiului prin elementele decorative aplicate și brodate, dar și prin 
ciucurii de mătase coloraţi de influenţă românească.

O caracteristică a cojoacelor o reprezintă datarea și brodarea inițialelor proprietarului cojocului  în partea din față, sus la piept:  
K.M. – 1897. Bordura decorativă din blană a cojocului lucrată din diferite piei de animale – constituie o marcă distinctivă de stare 
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materială a purtătorului de rang, de importanță socială. Cele mai modeste aveau borduri din blană de iepure, iar cele cu blană 
de jder, urs sau capră erau destinate celor bogaţi.

Cojoc lung femeiesc  lucrat în atelier de cojocar, confecţionat  din piele de oaie tăbăcită,  alcătuit din două aripi (părţi) laterale și 
spate, cu mâneci lungi și drepte, desfăcut în faţă  (se încheie cu patru nasturi îmbrăcaţi în piele și încheietori). Pe piepţi, la guler, 
manșete, buzunare și poale sunt aplicate bucăţi alternative din blană de iepure și capră de culoare neagră.

Decorul geometric și floral stilizat este dispus pe piepţi, spate, umeri, poale și mâneci. Piepţii sunt decoraţi cu două motive 
simetrice reprezentând un buchet policrom floral, ce se repetă la buzunare și în colţurile de jos.  Peste cusături sunt aplicate fâșii 
de meșină maro ștanţate. Cromatica: alb, roșu, verde, albastru, negru, galben.

Tăbăcirea
Prelucrarea pieilor începe prin tratarea acestora cu sare. Acest lucru se poate face prin presărarea cu sare umedă pe piei și apoi 
legarea acestora în pachete și lăsarea lor timp de 30 de zile sau prin introducerea pieilor în saramură timp de 16 ore după care 
se scot, se clătesc cu apă și se introduc într-o soluție de var care are rolul de a face pielea mai fină. După aceasta, se îndepărtează 
părul de pe suprafața pieilor cu ajutorul unor mașini de tuns sau cuțite. În funcție de tipul pielii, acestea se pot trata cu diferite 
enzime pentru a deveni mai moi. În ultima fază, pieile sunt curățate de resturile de carne, grăsimi și piele, se lasă în apă o 
perioadă cuprinsă între 6 ore și 2 zile și pentru a le feri de distrugere prin creșterea unor culturi de bacterii pe suprafața acestora 
se tratează cu biocizi precum pentaclorofenol.

Tăbăcirea se poate realiza cu substanțe vegetale sau minerale. În tăbăcirea cu substanțe vegetale se folosește taninul. Taninul 
se extrage din scoarța unor copaci precum castan, stejar, cireș etc. Pieile se întind pe rame din lemn care apoi se scufundă într-o 
soluție de tanin. Pielea tăbăcită cu ajutorului taninului devine foarte moale și pentru aceasta este folosită în realizarea genților 
sau în tapițarea mobilei.

În tăbăcirea minerală se folosește cromul. Tăbăcirea cu crom este mai rapidă decât cea vegetală și pieile brute tratate cu crom 
sunt albastre. Procesul de tăbăcire minerală durează mai puțin de o zi, iar pielea astfel obținută este ideală pentru realizarea 
îmbrăcămintei din piele. Depinzând de scopul final, pielea poate fi ceruită, lubricată, injectată cu ulei, tunsă sau vopsită.

Muzeograf: Camelia Ștefan 
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Furcă de tors
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Ţesuturi vegetale, organele plantei. Planta – organism viu
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme
- Importanța medicinală, ornamentală

Date tehnice: lemn de brad, crestat, strunjit, asamblat, vopsit, pictat; înălţime: 191 cm. 

Datare și zona din care provine: 1888, zona Sibiu, Transilvania. 
Etnie: sași.

Piesa a fost donată în anul 1988, iar momentan se află în colecţia Lemn-Os-Fier, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, 
Complexul Naţional Muzeul  ASTRA Sibiu.

Povestea obiectului:
Obiectul a fost lucrat în gospodărie și este format dintr-o tijă cilindrică și scăunel. Tija este decorată prin pictare pe toată 
suprafaţa, mai pronunţat în jumătatea superioară. Sunt dispuse pe verticală registre decorative sub forma unui vrej meandric 
spiralat compus din motive florale: garofiţa, margareta, iar în zona mediană sunt prevăzute două medalioane de forma unei 
coroniţe. În centrul unui medalion apar iniţialele S.M (numele proprietarului). Obiectul dispune de un ornament sculptat ce are 
formă rotundă și vârf, sub care apare  inscripţia ANDENKEN (rom. amintire) și anul confecţionării 1888. Partea inferioară este 
prevăzută cu scăunel rotund cu trei piciorușe.

Furca de tors este o unealtă auxiliară utilizată în industria casnică textilă, cu ajutorul ei obținând-se firele de cânepă și in. Cânepa 
și inul erau folosite de către femeile săsoaice la ţesutul pânzei, utilizată apoi pentru confecționarea și brodarea textilelor de 
interior (feţe de pernă, feţe de masă, lepedee, ștergare). Sacii folosiţi în gospodărie erau confecţionaţi din firul de cânepă tors 
într-un mod mai grosier.

Aceasta îndeplinește un  rol utilitar, dar dispune și de multiple simboluri: era confecționată de obicei de către  iubit și oferită 
cadou fetei ca semn al dragostei pe care acesta o arăta viitoarei logodnice. Furca era decorată prin pictare cu multă măiestrie și 
sensibilitate și reprezenta o emblemă a femeii măritate care o păstra cu sfințenie în camera cea bună din ziua nunţii.
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Margareta - Leucanthemum vulgare L.
•	 plantă de câmp asociată culturilor de cereale 
•	 întâlnită frecvent pe pășuni și pajiști 
•	 originară din Europa și din zonele temperate ale Asiei
•	 numele românesc margaretă corespunde cu cel francez (marguerite) și german (Margareten)
•	 popular se mai spune mărgărită, ochiul-boului, romaniță-mare

Garofiţa (Garoafa) – Dianthus sp. delicatete
•	 cultivată în curţi și grădini
•	 plantă decorativă întâlnită printre motivele specifice artei populare săsești
•	 redată iniţial, ca motiv floral, pe mobilierul pictat sub denumirea de garoafă turcească (model preferat în cultura islamică, 

pătruns, odată cu dominaţia turcească în Europa, în arta populară transilvană)
•	 în broderii, garoafa a fost înlocuită, treptat, cu garofiţa, întâlnită mai des lângă gospodăria tradiţională, model de inspiraţie 

la îndemână pentru femei

Muzeograf: Simona Maria Malearov
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Muzeul de Etnografie Universală “Franz Binder”
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Bici din piele de hipopotam
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului:

Biologie: 
- Medii de viață. Diversitatea lumii animale – Caractere generale morfofuncţionale, comportament, 

adaptări importanță
- Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanță ale unor grupe de 

vieţuitoare
- Diversitatea lumii vii: Noţiuni introductive : taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie) 

nomenclatură binară, procariot, eucariot
Fizică: 

- Transformări ale energiei mecanice în sunet

Date tehnice: Piele de hipopotam; modelare, îndoire; L: 136 cm.

Zona din care provine: originar din Africa de Sud, achiziționat din Cairo.

Povestea obiectului:
Se mai numește sjambok și este confecționat din piele groasă de hipopotam sau rinocer. Acest tip de bici are întrebuințări 
diverse, cea mai cunoscută fiind mânatul vitelor chiar și în zilele noastre. Mai sunt folosite pentru apărare iar în trecut erau 
utilizate de poliția din Africa de Sud la controlul maselor din timpul revoltelor. Obiectul face parte din categoria obiecte de uz 
gospodăresc aparținând colecției Carl Jickeli; donație. 
Hipopotamul face parte din regnul animal, Eumetazoare, Bilaterale, Deuterostomiene, Chordate, Craniate, Vertebrate, 
Gnathostomate, Eutelostomiene, Sarcopterygii, Tetrapode, Amniote, Synapside, Mamifere, Eutheriene, Cetariodactyle, 
Artiodactyle, Hippopotamide, Hippopotamus, Hippopotamus amphibius. Denumirea de Hipopotam provine din Grecia 
Antică și se traduce prin „Cal de râu”. Secretă prin piele o substanță uleioasă de culoare roșiatică, părând că transpiră 
sânge. Această substanță ajută de fapt la hidratarea pielii sale, protejând-o totodată de razele solare, dar și de microbi. 
Un hipopotam adult trebuie să revină la suprafața apei la fiecare 3-5 minute pentru a respira. Acest proces este unul 
automat, pe care îl fac și atunci când dorm sub apă, ei revenind la suprafață să respire fără să se trezească. Reproducerea 
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și nașterea au loc în apă, iar puiul de hipopotam ce cântărește la naștere în jur de 45 kg poate suge de la mamă și în apă, 
prin închiderea nărilor și urechilor. 

În ciuda formei corpului și a picioarelor scurte, un hipopotam poate alerga mai repede decât un om, iar pe distanțe scurte 
ajunge chiar și la 30 km/h. Aceștia se deplasează pe uscat chiar și pe distanțe ce pot atinge 10 km pentru a se hrăni. Petrec 
în jur de 5 ore la păscut putând să mănânce chiar și 70 de kg de iarbă pe noapte. 

Hipopotamul este unul din cele mai agresive animale din lume. Acesta este al treilea cel mai mare mamifer de uscat, 
după elefant și rinocerul alb. Petrec mare parte din timp în apă pentru că asta îi ajută să își mențină temperatura corpului 
scăzută. Masculul hipopotam este numit „taur”, femela este numită „vacă”, iar puiul „vițel” deși cea mai apropiată legătură o 
au cu cetaceele (delfinii și balenele). Își poate deschide gura într-un unghi de 180 grade. Este animalul cu cea mai groasă 
piele, ce măsoară aproape 5 cm grosime. Laptele de hipopotam este de culoare roz-deschis și este foarte bogat în calorii, 
astfel puii cresc foarte repede. Poate ajunge la o greutate de 3.200 kg. Proteza lui George Washington, primul președinte 
al SUA, a fost confecționată din dinți de hipopotam. Aceste animale trăiesc în jur de 45 de ani.

În prezent obiectul se află în depozitul Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” – Complexul Național 
Muzeal ASTRA, poate fi vizitat la cerere, cu solicitare prealabilă.

Analiza solicitată: identificare substanțe cu care a fost tratată/ prelucrată pielea.

Muzeograf: Crina Mareș

Bibliografie selectivă: www.animaldiversity.org; www.gokids.ro
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Broboadă din mătase vopsită negru
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare
- Diversitatea lumii vii: Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie) 

nomenclatură binară, procariot, eucariot

Date tehnice: mătase naturală neagră imprimată manual cu motive vegetale și conuri stilizate; L: 133 cm, l: 122 cm.

Zona din care provine: Iran

Povestea obiectului:
Originea modelului imprimat, denumit boteh, se pare că se află în Babylonul antic, actualul teritoriu al Irakului. Alte surse susțin 
că originea acestui model ar fi în orașul Iraniain Yazd. Simbolul poate fi cel mai bine descris ca o lacrimă răsucită, dar poate fi la 
fel de bine o interpretare a simbolului chinezesc antic Yin-Yang. Simbolul este larg întâlnit în numeroase culturi cu reprezentări 
diferite cum ar fi un fruct de caju, de mango sau un lăstar de palmier – simbolul fertilității la indieni. 
Obiectul face parte din categoria etnografie exotică aparținând colecției Wetterstadt - donație.

Mătasea e produsă de viermii de mătase, sau omizile fluturelui de mătase. Există sute de soiuri de viermi de mătase, însă cel ce 
produce firul cel mai fin este denumit ştiinţific Bombyx mori. Viermele de mătase face parte din regnul animal, Eumetazoare, 
Bilaterale, Protostomiene, Ecdysozoare, Arthropode, Hexapode, Insecte, Lepidoptere, Bombycoidee, Bombycide, genul 
Bombyx.  Întrucât e nevoie de mulţi viermi pentru obţinerea firului, creşterea viermilor de mătase s-a dezvoltat şi a căpătat 
numele de sericicultură. Femela viermelui de mătase depune în jur de 500 de ouă, fiecare de mărimea unei gămălii. După circa 
20 de zile, micile larve ies din ouă și încep să se hrănească cu frunze de dud. După doar 18 zile, viermii de mătase au crescut deja 
de 70 de ori, timp în care și-au lepădat de patru ori pielea. Când este pe deplin dezvoltat, viermele devine transparent, semn că 
e gata să se apuce de treabă, căutând-și un loc în care să-și ţeasă gogoașa. Între timp, corpul viermelui de mătase se schimbă 
radical. Frunzele de dud digerate s-au transformat în fibroină, proteină stocată într-o pereche de glande ce străbat întregul corp 
al omizii. Pe măsură ce este împinsă spre exterior prin aceste glande, fibroina se căptușește cu o substanţă gumoasă numită 
sericină. Înainte de a ieși prin orificiul special al glandelor din zona gurii, sericina unește două fire de fibroină. În contact cu aerul, 



106

această mătase lichidă se solidifică, formând un singur filament. După ce începe să producă mătase, viermele nu se mai oprește. 
El toarce cu o viteză de 30–40 cm de fir pe minut, rotindu-și mereu capul. Potrivit unei surse, până să termine gogoașa, viermele 
și-a rotit capul de circa 150 000 de ori. Firul produs în două zile și două nopţi are cam 1 500 m lungime, de patru ori înălţimea 
unui zgârie-nori!

În prezent, obiectul se găsește în depozitul Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” – Complexul Național 
Muzeal ASTRA, poate fi vizitat la cerere, cu solicitare prealabilă.

Muzeograf: Crina Mareș

Bibliografie selectivă: www.animaldiversity.org, www.wol.jw.org
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Cutiuță cu praf de dinți
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Sistemul digestiv și digestia: - Alimentele și importanţa lor - Alcătuirea sistemului digestiv – Fiziologia 

sistemului digestiv - Elementele generale de igienă
- Particularităţi structurale și funcţionale ale sistemului digestiv la vertebrate

Date tehnice: lemn, praf de culoare roz, L: 5,7 cm, l: 3 cm, î: 3,4 cm

Zona din care provine: Hong Kong, China, Asia

Obiectul face parte din categorie obiecte de uz personal aparținând colecției Sachsenheim - donație.

Povestea obiectului
Praful de dinți este considerat precursorul pastei de dinți moderne. Ingredientele din pasta de dinți antică erau foarte diverse, 
incluzând pulbere din copite de bou, cenușă și coji de ou arse combinate cu piatra ponce. Grecii și romanii au făcut-o mai abrazivă, 
adăugând oase zdrobite și coji de stridii. Romanii au mai adăugat arome pentru îndepărtarea respirației urât mirositoare precum 
și pulbere de cărbune și scoarță de copac. 

Smalțul este substanța cea mai solidă și cea mai mineralizată din corp, fiind compusă din 96% substanță minerală, 4% apă și 
materie organică, iar principalul mineral din compoziție se numește hidroxiapatită. Smalțul reprezintă stratul de la suprafața 
tuturor dinților având o duritate mare care să permită incizia și triturarea (mestecarea) tuturor tipurilor de alimente consumate 
de om însă, cu toate că este cea mai dură este și cea mai fragilă dintre toate structurile dentare, fiind de asemenea foarte 
casantă. Oamenii au 2 tipuri de dentiție, dinții temporari și cei permanenți, însă există anumite animale care au mai multe serii 
de dinți. Rechinii, de exemplu, schimbă dentiția cu o alta nouă la fiecare 2 săptămâni înlocuind astfel dinții uzați. Crocodilii tineri 
înlocuiesc dinții cu unii mai mari în fiecare lună și ritmul devine mai lent pe măsură ce se apropie de vârsta adultă. La oameni, 
dinții sunt atașați pe maxilar și pe mandibulă însa la pești sau reptile pot fi găsiți în palat, ramul mandibulei sau chiar în planșeul 
bucal. Fiecare dentiție este unică. Dentiția diferă de la o persoană la alta, ca și amprentele digitale. Chiar dacă diferențele sunt 
de fracțiuni de milimetru, fiecare are o formă și o dimensiune particulară, un anumit tip de amplasare pe arcadă, o anumită 
distanță față de dinții vecini, ceea ce îi face unici. Dintele este singurul tip de structură care nu se poate repara de la sine. În mod 
contrar, alte tipuri de organe se pot vindeca singure prin substituirea defectelor minore, nu este însă și cazul dinților. Stratul 
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mineral extern este un țesut non-viu astfel încât nu se poate reface singur. Dinții se pot repara și vindeca într-o mică măsură 
și numai la nivelul țesuturilor profunde. În absența celulelor reparatoare, dinții nu au nicio șansă în fața cariilor, infecțiilor sau 
traumatismelor.

În prezent, obiectul să află în depozitul Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” – Complexul Național Muzeal 
ASTRA, poate fi vizitat la cerere, cu solicitare prealabilă

Muzeograf: Crina Mareș

Bibliografie selectivă: www.dentosmile.ro
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Scarabeu
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Medii de viaţă. Diversitatea lumii animale Elemente generale de etologie
- Diversitatea lumii vii: Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie) 

nomenclatură binară, procariot, eucariot
- Principalele organe de simţ (alcătuire, funcţii)
- Ecologie: ecosistem, rolul detritivorilor

Date tehnice: piatră sculptată, L: 7,5 cm, l: 5,8 cm, î: 2,2 cm

Zona din care provine: Luxor, Egipt, Asia.

Povestea obiectului:
Date fiind dimensiunile obiectului, cel mai probabil acesta a fost scarabeu de inimă (se așază în dreptul inimii corpului mumificat), 
dimensiunile acestuia atingând 7,5 cm. 

În Egiptul Antic, Scarabaeus sacer a fost un simbol al zeului Khepri, una din reprezentările Soarelui - astrul la răsărit și zeu al 
reînvierii, care este simbolizat ca un scarabeu cu aripile deschise. Egiptenii credeau că soarele, exact ca și gogoașa de bălegar 
(care este hrana gândacului), este rostogolit pe cer de scarabei care nu se văd și seara dispare în pământ. Analogia provine de la 
faptul că în lunile de primăvară scarabeul sacru este activ ziua, iar noaptea se ascunde în galerii. 

Scarabeul era cea mai ieftină și mai comună formă de amuletă pe care și-o putea permite oricine, având ca rol de îndepărtare a 
spiritelor rele și de protecție a celui care îl purta atât pe durata vieții, cât și după moarte. 

Obiectul face parte din categoria antichități egiptene aparținând colecției Franz Binder; donație.

În deplasările sale, scarabeul se ghidează după stele. Scarabeul folosește o formă primitivă de navigație celestă pentru a se ghida 
înapoi spre casă după o zi întreagă de adunat provizii. Această funcționalitate a insectei era documentată de specialiști, dar nu 
tocmai înțeleasă. Acum, un nou studiu pare să fi descifrat „codul scarabeului” și se pare că este destul de impresionat, deoarece 
gândacul face o fotografie mentală a bolții cerești nocturne și se folosește de ea pentru orientare. Descoperirea a fost făcută 
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de o echipă de la Universitatea Lund, din Suedia, care a plasat mai mulți scarabei într-un mediu controlat unde cercetătorii au 
creat o simulare a cerului nocturn. Au aflat astfel că gândacii derulează un soi de dans pe suprafața bilelor de excremente, dans 
în timpul căruia fac o înregistrare mentală a poziției curente a stelelor, a lunii și a soarelui. Odată ce „fotografia” este memorată 
complet, insecta își vede de drum. Dacă se întâmplă să se rătăcească, atunci scarabeul rememorează „harta astrală” și navighează 
înapoi acasă cu ajutorul ei, suprapunând imaginea stocată în creier peste mediul prezent. Practic, scarabeul își poate aminti 
și calcula poziția exactă pe baza poziției astrelor, lucru remarcabil dat fiind că vorbim despre o insectă simplă care nici nu are 
noțiunea de stea. Pentru a testa și mai riguros comportamentul scarabeului, cercetătorii au folosit bolta artificială pentru a 
verifica modul în care acesta își schimbă traseul în funcție de proiecția de deasupra sa. Astfel, au descoperit că gândacul poate 
vedea multe lucruri care îi scapă ochiului uman, cum ar fi culorile spectrului cerului și lumina polarizată. Ca o extrapolare a 
acestui studiu, specialiștii consideră că dincolo de înțelegerea sistemului de navigație al scarabeilor, această descoperire poate 
contribui la dezvoltarea vehiculelor autonome în viitor. Scarabeul – Scarabaeus sacer face parte din regnul animal, Eumetazoare, 
Bilaterale, Protostomiene, Ecdysozoare, Arthropode, Hexapode, Insecte, Coleoptere, Scarabaeoide, Scarabaeide, Scarabaeus.

În prezent, obiectul se află în depozitul Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” – Complexul Național Muzeal 
ASTRA, poate fi vizitat la cerere, cu solicitare prealabilă

Muzeograf: Crina Mareș

Bibliografie selectivă: www.stiintasitehnica.com
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Toiag din coloană vertebrală de rechin
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Principalele organe de simţ (alcătuire, funcţii)
- Diversitatea lumii vii: Noţiuni introductive : taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie) 

nomenclatură binară, procariot, eucariot
- Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări și importanţă ale unor grupe de vieţuitoare

Date tehnice: Material organic, os; L: 81cm, d: 2cm

Zona din care provine: Oceania Sudică

Povestea obiectului:
În toate culturile, coloana vertebrală e legată de cultul puterii și continuității neamului. Pentru comunitățile din Oceania, vietățile 
mării sunt simboluri ale Creației. Ca un exemplu, comunitățile aborigene din Australia se împart în grupuri de familii extinse 
numite clanuri. Totemismul reprezintă credința că fiecare clan se trage dintr-un grup distinct de ființe ancestrale creatoare 
(uneori numite totemuri). Pentru indigenii Yolngu din peninsula Arnhem din nord-estul Australiei Rechinul Mäna este strămoșul 
lor creator și un totem al puterii. Conform legendei, Mäna și-a început călătoria de-a lungul coastei de nord-est a peninsulei 
Arnhem. Când dormea pe plajă, el a fost străpuns cu sulița de către un strămoș al altui clan, care nu dorea un alt Creator lângă el. 
Înfuriat de acest atac mișelesc, Mäna explodează în teritoriu, folosindu-și dinții pentru a sparge malurile râurilor. Dinții pe care îi 
pierde devin copacii padanus (copacii asemenea palmierilor) care străjuiesc malurile râurilor. Frunzele acestor copaci au formă 
asemănătoare dinților de rechin. Acești copaci reprezintă atât furia lui Mäna, cât și sulița făcută din coloană vertebrală pe care 
Mäna a folosit-o pentru a-și răzbuna moartea.      

Obiectul face parte din categoria obiecte de uz personal aparținând colecției Meliska - donație.

Simţul olfactiv al rechinului e bine dezvoltat, unele specii putând distinge prezenţa sângelui în apă în concentraţii de numai 
o parte la un milion. Văzul, foarte important mai ales pentru speciile prădătoare, nu are de-a face cu culorile, ci mai degrabă 
cu contrastul dintre pradă și fondul pe care se proiectează. Unii dintre rechini sunt bine înzestraţi și pentru vederea nocturnă. 
Auzul  beneficiază de o trăsătură anatomică specifică - pe ambele laturi ale corpului, urechea internă este legată direct de 
exterior printr-un orificiu - o trăsătură care nu există nici la peștii osoși și nici la tetrapode (amfibieni, reptile, păsări, mamifere). 
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Pe lângă aceste simţuri comune, rechinii mai au niște capacităţi senzoriale aparte și fascinante, asociate unor organe de simţ 
cu totul speciale. De exemplu, ei pot percepe câmpurile electromagnetice cu ajutorul unor organe electroreceptoare, numite 
ampulele Lorenzini. Cum toate vieţuitoarele produc semnale electrice (de obicei slabe, putând fi detectate doar cu aparatură 
specială), rechinii folosesc acest simţ pentru a detecta prezenţa unor creaturi vii, potenţiala hrană sau potenţialii dușmani. Unii 
cercetători cred că rechinii se folosesc de același simţ pentru a se orienta, urmărind liniile câmpului electromagnetic terestru. 
Linia laterală este un organ caracteristic peştilor, cu care aceştia simt vibraţiile transmise prin apă, ce pot semnaliza prezenţa unei 
fiinţe vii care se mişcă prin apropiere. Rechinii percep vibraţii cu frecvenţa cuprinsă între 25 şi 50 Hz. Unii specialişti sunt de părere 
că şi linia laterală conţine receptori de câmp magnetic, ca şi ampulele Lorenzini, completând funcţia acestora. Rechinul marele 
alb face parte din regnul animal, Eumetazoare, Bilaterale, Deuterostomiene, Chordate, Craniate, Vertebrate, Gnathostomate, 
Chondrichthyes, Elasmobranchii, Lamniforme, Lamnide, Carcharodon, Carcharodon carcharias.

În prezent, obiectul se află în depozitul Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” – Complexul Național Muzeal 
ASTRA, poate fi vizitat la cerere, cu solicitare prealabilă.

Muzeograf: Crina Mareș

Bibliografie selectivă: 
1. www.descopera.ro
2. McDavitt, Matthew T. The cultural significance of sharks and rays in Aboriginal societies across Australia’s top end în http://www.
mesa.edu.au/seaweek2005/pdf_senior/is08.pdf
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Vas din coajă de mesteacăn pictat
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Conținuturi ce pot fi abordate prin intermediul obiectului:

Biologie:
- Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol)
- Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri-clasificare simplă, funcţii)
- Regnul Plante – mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme (plante mai des întâlnite în viaţa cotidiană)

Date tehnice: coajă de mesteacăn pictată, î: 25,5 cm, d: 14 cm.

Zona din care provine: Rusia, Asia, coasta rusă a Oceanului Arctic.

Obiectul face parte din categorie obiecte de uz casnic aparținând colecției Sachsenheim; donație.

Povestea obiectului:
În Siberia, mesteacănul era considerat copacul sacru al lumii, legătura dintre această lume și tărâmul zeilor. La prima vedere 
acest lucru poate părea ciudat dată fiind înălțimea modestă și duritatea mică a lemnului, explicația fiind însă aceea că în acele 
regiuni îndepărtate mesteacănul era cel mai frecvent copac dacă nu chiar singurul. Obiectul de față ar putea fi un recipient 
pentru păstrarea sării, având în vedere dimensiunile și forma.

Mesteacănul face parte din Regnul Plantae, Spermatophyta, Angiosperma, Dicotyledoneae, Fagales, Betulaceae, Betula. 
Mestecenii sunt larg utilizați de om avînd un șir de întrebuințări în viața de zi cu zi. Încă din antichitate au fost observate 
beneficiile mesteacănului. Astfel, amerindienii prețuiau foarte mult această plantă pentru coaja sa ușoară, flexibilă și care putea 
fi cu ușurință recoltată. Lemnul era foarte folosit în construcția canoelor, a vaselor de bucătărie și a corturilor tepee cu formă 
specifică. Sucul, coaja, frunzele, lemnul, crenguțele și rădăcina sunt folosite pentru materiale de construcție, tobe, tratamente 
medicale naturiste, uleiuri și alte aplicații practice. Deoarece lemnul de mesteacăn are fibre scurte, această esență este folosită 
în industria hârtiei. În India, cojile subțiri și albe care pot fi colectate iarna, sunt folosite ca suport de scris care se păstrează foarte 
bine în timp. Denumirea hârtiei este  Bhoorj Patra.  Bhoorj  este denumirea în sanscrită a mesteacănului, iar  Patra  înseamnă 
hârtie. Extractul de mesteacăn este folosit pentru aromă sau ca ulei în industria marochinăriei. Crenguțele de mesteacăn 
argintiu, proaspete și aromate, sunt folosite în saune. Crenguțele se numesc vihta sau vasta, și au un efect foarte relaxant 
pentru mușchi. Ca lemn de foc, este foarte prețuit datorită indicelui caloric mare per unitate de greutate și volum. Coaja fibroasă 
este folosită pentru a porni focul. Coaja arde foarte bine, chiar și udă, din pricina uleiurilor conținute. Sub formă de fâșii foarte 
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fine, coaja se poate aprinde și de la câteva scântei. În Belarus, Rusia, Statele Baltice, Finlanda, nordul Chinei, seva mesteacănului 
este considerată băutură răcoritoare, având calități tonice. Seva este apoasă, verzuie și are un gust dulceag. Este comercializată 
la scară industrială. Seva de mesteacăn este folosită în aromatizarea cvasului, băutură alcoolizată din  cereale. Sucul de 
mesteacăn natural se regăsește și în băuturi ca siropul de mesteacăn, oțetul de mesteacăn, bere, diverse băuturi răcoritoare, 
etc. Spre deosebire de siropul de arțar, siropul de mesteacăn este foarte dificil de produs, fiind costisitor. Siropul de mesteacăn 
este produs îndeosebi în Alaska și în Rusia. Xylitolul – îndulcitor artificial din zaharide hidrogenate - poate fi extras din sucul 
de mesteacăn. Xyilitolul este folosit în industria alimentară, întrucât previne și în unele cazuri tratează caria dentară. Ciuperca 
Chaga crește pe trunchiurile copacilor din familia Betulacee, în special pe mesteacănul alb. Ciuperca, provenind mai ales din 
Siberia, este foarte folosită în Asia ca leac împotriva cancerului, datorită constituenților extrași din coaja de mesteacăn. 

În prezent, obiectul face parte din depozitul Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” – Complexul Național 
Muzeal ASTRA, poate fi vizitat la cerere, cu solicitare prealabilă.

Muzeograf: Crina Mareș

Bibliografie selectivă: www.documents.tips
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