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MEŞTEŞUGURILE POPULARE, 
FACTOR DE MENŢINERE

A CONTINUITĂŢII
ŞI IMAGINII ETNICE

Dr. în etnologie Elena POSTOLACHI

POPULAR HANDCRAFTS, MAINTAINING 
ELEMENT OF THE CONTINUITY AND ETHNIC 
IMAGE

Popular handcrafts and artistic pursuits 
represent an inestimable potential of technological 
values, practical and esthetic knowledge selected 
and improved by the people for the centuries. Due to 
these handcrafts was settled up a cultural material 
original environment of decorative utilitarian 
objects, tools and equipments. The author pledges 
for launching again the fundamental applied 
research process of handcrafts and artistic pursuits 
at the state level; setting up of a national centre of 
identifi cation through research and development of 
the patrimonial handcrafts values, giving methodical 
support in organizing small handcraft enterprises, 
studying and fi nding intern and extern markets for 
the commercialization of popular handcrafts.

1. Industria casnică, meşteşugurile populare 
– parte continuă a ocupaţiilor de bază – de-a 
lungul timpului au fost un factor important în 
dezvoltarea economiei şi culturii, în menţinerea 
continuităţii şi imaginii etnice, în instruirea şi 
educarea generaţiei tinere.

În număr de circa 200 după cele 100 zile de muncă 
intensivă în agricultură, viticultură, pomicultură şi 
a., industria casnică şi meşteşugurile populare au 
ocupat şi completat timpul liber al populaţiei rurale 
cu îndeletniciri de înaltă măiestrie tehnologică şi 
decorativă. Bazate pe materia primă locală şi braţele 
de muncă ale familiei, ele au 
satisfăcut necesităţile în obiecte 
de uz casnic şi decorative, de 
ritual şi ca zestre copiilor, fi ind 
practice şi delicate, tradiţionale. 
Piesele manuale poartă în sine 
amprenta îmbinării logice a 
raţionalului şi frumosului, a 
căldurii mâinilor şi viziunii 
estetice, a stării sufl eteşti. 
Piesele artizanale conţin în 
sine anumite mesaje cu funcţii 
comunicative şi simbolice care 
pot fi  descifrate, citite.

Uneltele de muncă, 
mijloa-cele de transport 
tradiţionale, ustensilele şi 
utilajul meşteşugăresc de 

prelucrare a produselor alimentare, a fi brelor textile, 
de confecţionare a ţesăturilor populare, a mobilierului 
ţărănesc, a atributelor de ritual din cadrul ceremoniilor 
familiale, a artei culinare populare ş.a. – toate 
demonstrează marele talent creativ al poporului, 
coeziunea lui cu mediul natural şi ocupaţiile de bază.

Dacă industria casnică satisfăcea necesităţile 
familiei în obiecte practice şi decorative – 
îmbrăcăminte, împodobirea locuinţei, legătorile de 
nuntă, zestrea copiilor, atribute pentru ritualul funerar, 
– meşteşugurile populare intraseră într-o altă etapă, 
meşteşugarii confecţionând obiecte nu doar pentru 
sine, ci la comandă, pentru membrii comunităţii în 
care locuiau, realizând surplusul de obiecte la piaţă.

Potrivit datelor recensământului din 1774-1777, 
renumitul istoric Pavel Dmitriev a sistematizat 
157 specialităţi meşteşugăreşti. În sec. al XIX-lea 
numărul acestora a crescut, multe fi ind meşteşuguri 
artistice. În Moldova erau dezvoltate numeroase 
centre meşteşugăreşti. În judeţul Orhei, bunăoară, 
în 1894 erau 9 centre de ceramică: la Cinişeuţi, 
Iurceni, Văşcăuţi, Mîndra, Frumoasa, Hodjineşti, 
Păuleşti. Numai în s. Cinişeuţi cu olăritul se ocupau 
184 familii, circa 600 oameni, iar în tot judeţul Orhei 
erau 237 cuptoare de ars ceramică. Meşteşugarii 
olari, ca şi spătarii, abajerii realizau mărfurile pe 
întreg teritoriul ţării, deseori schimbând vasele pe 
produse agricole. Datorită profesării unui meşteşug 
familia îşi asigura o mare parte din venit.

Prin urmare, sistematizând aceste îndeletniciri 
meşteşugăreşti executate la comandă, pentru piaţă 
sau oferite ca servicii comunităţii rurale, au fost 
depistaţi mulţi meşteri care pot fi  divizaţi potrivit 
domeniilor de activitate profesate şi în funcţie de 
materia primă folosită: 

- pietrar, vânător, pescar, culegător de plante 
medicinale, de ciuperci, apicultor, vărar etc. (materie 
primă şi produse pentru alimentaţie dobândite din 
natură); 
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- agricultor, legumicultor, viticultor, pomicultor, 
etc. (materie primă şi produse alimentare obţinute la 
cultivarea pământului);

- morar, storcător de ulei, de struguri, uscător 
de fructe, rachier, caşcafagiu, pastramagiu, bucătar, 
colăcar, culinar etc. (prelucrarea produselor 
alimentare);

- scărmănător, boiangiu, torcător, ţesătoare, 
urzitoare, nividitoare, alesătoare, brodeză, tricoteză, 
împletitoare, croitoreasă, fl orăreasă, rogojinar, piuar, 
postăvar etc. (prelucrarea materiei prime textile şi 
confecţionare de piese).

Şi de păstorit erau legate anumite meserii – 
păstor, măcelar, cuşmar, cizmar, cojocar, blănar. 
După cum aţi afl at, aceşti meşteri iscusiţi erau numiţi 
simplu, sugestiv şi nu într-o manieră artifi cială, după 
cum încearcă a le descrie  Nomenclatorul de profesii 
– confecţioner a pieselor din ţesături, confecţioner a 
obiectelor din lemn etc. Pe când populaţia i-a numit 
succint şi obiectiv, pe înţelesul tuturor – croitor, 
tehnolog, lemnar, rotar, ceramist sau olar, pietrar. 

Am amintit o bună parte de meşteri populari, având 
scopul de a vă demonstra numărul mare de domenii 
meşteşugăreşti în mediul rural, unde mai pui că fi ecare 
domeniu avea la dispoziţie anumite utilaje şi ustensile, 
tehnici de producere, cu o mare diversitate de forme 
şi expresii culturale a obiectelor confecţionate. Toate 
aceste valori tehnologice, diversitatea de obiecte şi 
expresii culturale sunt un imens şi durabil potenţial 
în ameliorarea calităţii vieţii şi reducere a sărăciei, în 
deschiderea de locuri de muncă, de stopare a migraţiei 
şi un izvor nesecat de experienţă şi modele pentru 
instruirea şi educaţia generaţiei în creştere. 

Generalizarea detaliată a categoriilor de meşteşugari 
pentru perioada trecutului, bogat în tradiţii autohtone, 
rămâne o intenţie de a conştientiza potenţialul acestor 
valori pentru economia, cultura şi imaginea etnică a 
patrimoniului. Nu este o chemare de a reveni la tehnicile 
trecutului, deşi acestea erau ecologice, dar un îndemn 
ca  valorile tradiţionale să fi e identifi cate şi descrise, 
sistematizate şi valorifi cate, îndeosebi cele artizanale, 
care au alcătuit zestrea de valori familiale, au ocupat 
timpul liber şi sezonier al sătenilor, au contribuit la 
prelucrarea materiei prime obţinute în gospodărie 
(lână, piei, lactate, carne, fructe şi a.). Aici ţin să 
argumentez că ocupaţiile meşteşugăreşti, artizanatul 
are şi rostul de tratament fi zic şi spiritual, corectează 
pornirile agresive, ameliorează starea sănătăţii pentru 
unele categorii de pacienţi. 

2. Meşteşugurile populare şi dezvoltarea lor 
până în anii '90 ai sec. XX.

A fost o perioadă când dezvoltarea meşteşugurilor 
populare era susţinută de anumite programe de stat, 
dezvoltîndu-se în cadrul întreprinderilor şi fabricilor 
specializate precum: 9 fabrici de covoare „Floare-
Carpet” din Chişinău, Ungheni, Orhei, Ciadâr-Lunga, 
Comrat şi a., în cadrul Asociaţiei de meşteşuguri 
„Artizana” cu fabrica „Meşter-Faur”, „Confecţia” 

cu fabrica de ceramică din Ungheni, de tricotaj din 
Cahul, de meşteşuguri din Soroca şi a. Datorită 
unei asistenţe tehnico-artistice califi cate acordate de 
specialişti din diferite ramuri (etnologi, tehnologi, 
dizaineri, economişti, manageri, pictori-practicieni şi 
a.), fi ecare model nou creat sau abia proiectat trecea 
testul corespunderii criteriului „respectă sau nu 
tradi-ţia meşteşugurilor populare”, autorul obţinând 
anumite coefi ciente la salariu. Numai la fabrica 
„Meşter-Faur” activau circa 9500 meşteri populari 
din diferite domenii (ţesut, broderie, croşetărie, 
împletit din salcie, ales de covoare, tricotare, lemnărie, 
confecţii din piele, suvenire etc.).  Printre specialiştii 
dizaineri şi tehnologi, care se ocupau de valorifi carea 
tradiţiilor populare moldoveneşti, nu erau însă cei 
care să posede limba română. Noi nu am instruit cadre 
de pictori modelieri în domeniul artizanal, erau doar 
câţiva reprezentanţi care cunoşteau parţial tradiţiile. 
Şi totuşi, cu toate că statul susţinuse producţia, nu 
se reuşise valorifi carea tradiţiilor populare în ţesut, 
covoristică, broderia costumului naţional, ceramica 
moldovenească şi a. De exemplu, în ceea ce priveşte 
arta alesului de covoare, în urma cercetărilor de teren 
şi sistematizării de materiale au fost identifi cate peste 
zece grupe tipologice de covoare netede (scoarţă, 
chilim, covor, război, lăicer ales, păretar ales, polog, 
ungherar şi a.), glauşate (cerga, niţurca) şi reliefate 
(covor în bumbi), la întreprinderile de stat fi ind 
valorifi cat numai lăicerul vrâstat şi cel îmbinat cu 
vrâste şi motive vegetale stilizate, niţurca. 

Dintre tradiţiile costumului, din cele 11 grupe 
de catrinţe identifi cate nimic nu s-a valorifi cat, 
creându-se nou doar „costumul integral brodat de 
maşină”. În cadrul cercetărilor de teren la întrebarea 
„Ce ştiţi despre tradiţiile prosoapelor ucraineşti?”, în 
s. Corjeuţi ni s-a răspuns: „Prosoapele ucraineşti se 
vând la magazinul „Fantezia” din Chişinău”. A fost 
un răspuns cum nu se mai putea de corect, fi indcă 
pictoriţele care dirijau arta ţesutului erau specialiste 
din Ucraina, la fel ca şi experţii în materie de ceramică 
din Ungheni – toţi 4 pictori ucraineni. E şi logic că nu 
poţi profesa arta unui popor, căruia nu-i cunoşti limba, 
creaţia şi tradiţia. Sunt multe aspecte ale problemei, 
reminiscenţele cărora se resimt şi astăzi.

Într-o bună zi şi ceea ce a fost s-a destrămat şi 
s-a dărâmat: nici urmă, astăzi, de „Meşter-Faur” sau 
de alte fabrici artizanale. 

A rămas numai fabrica – Societatea „Floare-
Carpet” de covoare fl auşate de origine străină 
orientale, un mare gigant de promovare a producţiei 
industriale, şi fabrica de covoare din Ungheni, care de 
asemenea produce covoare după cataloage străine, şi 
în mare parte din sintetică. Ultimii ani se tot încearcă 
revenirea la tradiţiile covorului moldovenesc, dar 
foarte puţin se reuşeşte. În plus, se lucrează cu fi re şi 
lână din străinătate. Dar ce se face cu materia primă 
locală? Se vinde străinilor nespălată cu 1-2 lei kg. Sau 
stă neprelucrată ani de zile, iar unii la sudul Moldovei 
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au găsit o nouă funcţie a lânii – acoperă stâna cu 
ea. Toate acestea sunt adevăruri proaspete, culese 
la sfârşitul anului 2008 în cadrul unui proiect ce-a 
prevăzut organizarea a 12 seminare zonale cu fermierii 
agricoli în toată republica, În cadrul acestora, s-au 
depistat nenumărate probleme ale sătenilor şi bariere 
greu de trecut: lipsa de informaţie, de coordonare între 
producţia agricolă şi realizarea ei, pierderea volumelor 
mari de fructe, struguri, un şir de fărădelegi în urma 
cărora locuitorii de la sate nu-şi pot realiza surplusul 
de produse la timp şi la preţ rezonabil, sunt lipsiţi de 
susţinere, de tehnică de lucru etc. 

Nu mai spun că Programul „Renaşterea Satului” 
e foarte departe de a renaşte adevăratele valori 
naţionale ale satului moldovenesc, acea atitudine 
gospodărească şi chibzuită a săteanului, la care 
totul avea locul şi timpul lui. Deşi astăzi există 
Uniunea Fermierilor, societăţi ale apicultorilor, 
pescarilor, Centrul de şcolarizare (ACSA), Uniunea 
Meşterilor Populari etc., totuşi e foarte greu să 
realizezi anumite planuri şi programe de valorifi care 
a valorilor tradiţionale. Multe particularităţi ale 
fenomenului tradiţiei populare nu sunt cunoscute, 
nu este conştientizat factorul importanţei dezvoltării 
tradiţiilor populare pentru buna gospodărire, a unor 
practici tehnice ecologice, protejarea mediului, 
patrimoniului cultural, continuitatea în transmiterea 
informaţiilor seculare artizanale etc. generaţiei 
tinere. Este foarte important, de rând cu schimbarea 
mentalităţii, a spori interesul societăţii faţă de 
dezvoltarea patrimoniului naţional. Dat fi ind că 
astăzi au dispărut multe îndeletniciri meşteşugăreşti, 
numărul meşterilor s-a redus catastrofal şi nici nu 
există o cartografi ere a centrelor, a meşteşugurilor, a 
potenţialului de creatori populari, nimeni nu se ocupă 
serios de cultura materială creată de talentul popular.

Aduc unele cifre sugestive despre numărul de 

creatori populari: dacă în anii '90 ai sec. XX 
fi ecare ţară baltică avea peste 3 mii meşteri 
înregistraţi, România circa 40 mii, Moldova 
până astăzi are circa 300 meşteri populari 
cu titlu. Artizanatul popular se promovează 
prin Centrul de creaţie mai mult „orală”, 
prin Uniunea Meşterilor Populari, prin toate 
exponatele din Muzeele naţionale, fi indcă real 
muzeele deţin patrimoniul meşteşugăresc, dar, 
din păcate, acest valoros patrimoniu naţional 
nu este cercetat sub aspect etnografi c, nu face 
parte din sistemul problemelor ştiinţifi ce, 
în ciuda faptului că el constituie baza sau 
verticalitatea culturii unui etnos, factorul care 
conţine nuanţele necesare imaginii etnice a 
talentului, a geniului etnic.

Dar, mă întreb, dacă mai are perspective 
acest impunător domeniu de meşteşuguri 
tradiţionale, în mare parte uitate, cu foarte 
puţini meşteri reprezentativi?

Cred că aceste unice valori autentice de 
tehnologii, obiecte, reţete culinare, tradiţii necesită a 
fi  grabnic cercetate, cât mai sunt în viaţă informatorii 
ce păstrează cunoştinţe originare, şi aceste cercetări 
cu priză de valorifi care şi renaştere se vor solda cu 
roade, dacă vor fi  asigurate şi susţinute de stat prin 
programe, fi nanţe, coordonare.

3. Ce obiective necesită a fi  rezolvate în scopul 
revenirii la valorile naţionale artizanale?

- Relansarea procesului de cercetare fundamen-
tal-aplicativă a meşteşugurilor, a artei populare;

- Elaborarea de lucrări ştiinţifi co-metodice aplicati-
ve (cataloage, enciclopedii pe tehnologii, albume pe 
domenii meşteşugăreşti cu materiale de instruire etc.

- Crearea unui Centru naţional de identifi care 
prin cercetare şi dezvoltare a valorilor patrimoniale 
meşteşugăreşti, care ar întruni specialişti din diferite 
domenii având ca scop elaborarea de strategii şi 
programe zonale de revenire la valorile autohtone, 
de coordonare în cercetare, inovare şi expertizare, 
instruire ştiinţifi co-metodică, popularizare, publicare 
de lucrări fundamental-aplicative pe îndeletniciri şi 
meşteşuguri. Acest Centru va avea nevoie de o bancă 
de date, de modele, tehnologii şi centre meşteşugă-
reşti, meşteri, obiecte produse etc. Pe lângă acest 
centru va activa un Consiliu de experţi (etnografi , 
dizaineri, tehnologi, meşteri performanţi, manageri 
şi a.), care vor elabora şi aproba unele inovaţii 
ce-ar putea fi  implementate în mici întreprinderi 
meşteşugăreşti;

- Oferirea de suport metodic pentru organizarea 
micilor întreprinderi meşteşugăreşti, studierea 
şi găsirea de pieţe interne şi externe, asistenţă în 
organizarea de galerii, târguri şi magazine artizanale;

De menţionat, că parţial, la aceste obiective 
subscrie Societatea de cercetare-dezvoltare a 
meşteşugurilor populare „Etnotex” din cadrul 
Parcului de tehnologii şi ştiinţă „Academica”.

Tatiana Popa,  meşteriţă populară din satul Palanca, Călăraşi


