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Instalaţiile tehnice ţărăneşti utilizate la prelucrarea diferitelor pro
duse - cereale, textile, ceramică, lemn - constituie în general un do
meniu deosebit de interesant şi valoros al etnografiei şi în special, un 
mijloc de cunoaştere a unui popor, a vestigiilor civilizaţiei sale. 

Explorarea acestui domeniu în ţara noastră, a avut şi are un caracter 
insular 1• Fără îndoială, acest sistem de cercetare şi valorificare a instala
ţiilor ţărăneşti corespunde pe de o parte di\'ersităţii şi complexităţii aces
tora, iar pe de alta răspîndirii lor. Arici vaste din trecut i se opune 
lăuntric un fenomen de dispariţie rapidă, în condiţiile concurenţei neechi
voce cu industria modernă, ceea ce i-a determinat caracterul restrîns 
de azi. 

Vechimea instalaţiilor ţărăneşti, sistemele şi tehnicile ele construcţie, 
varietatea şi numărul mare al tipurilor funcţionale, ca rezultat al surselor 
de energie pe care le utilizează, justifică din plin importanţa cercetării 
acestui domeniu al culturii populare. Aria de răspîndire a acestor insta
laţii cuprinzînd mari regiuni naturale ale spaţiului Euro-Asiatic - Scan
dinavia, Europa Centrală, Zona Carpato-Balcanidi, Caucazul, Asia Centrală 
etc.2 sau se localizează în zona mai restrînse. 

Cea mai mare parte elin instalaţiile ţări:ineşti, au folosit ca sursil ele 
energie forţa motrică a apei. Meşterii populari, prin diferite soluţii tehnice 
- simple clar ingenioase - au făcut ca întreaga instalaţie să fie acţionată 
de roata orizontală sau verticală, care rămîne astfel pînă la sfîrşitul sec. 
al XIX-lea, "motorul" cel mai răspîndit. 

Deşi pe calc de dispariţie, numărul instalaţiilor din România acţionat 
de forţa motrică a apei se cifra în 1957 la 5.518 exemplare (4.479 mori de 
cereale, 30 mori de ulei, 446 pive şi vîltori, 424 gatere şi 115 alte in
stalaţii)3. 

In cadrul industriilor ţărăneşti, un loc important ocupă industria 
casnică textilă şi legat de aceasta piuăritul, una dintre cele mai vechi în-
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deletniciri meşteşugăreşti ale omului, a cărei pondere a fost precumpăni
toare pînă către sfîrşitul sec. al XIX-lea. 

Practicat în cadrul economiei naturale, ca un accesoriu al ocupaţiilor 
de bază - agricultura şi creşterea vitelor - condiţionat de creşterea unui 
mare număr de oi, acest meşteşug este atestat în Transilvania, încă din 
soc. al XII-lea4• Fără îndoială, vechimea lui, coboară însă mult mai adînc 
în istorie. S[i ne gîndim numai la faptul că în sec. al XI-lea morile de apă 
erau cunoscute în mai toate ţările Europei, iar în Munţii Apuseni, roa~ 
hiclraulică era folosită încă ele pc vremea romanilor5• 

Denumirea dată acestor instalaţii. de pive (din lat. pilla) sau şteze, 
poate fi întîlnită în toate zonele etnografice ce aparţin spaţiului geto
dacic, ceea ce ne dovedeşte încă o dată, apariţia lor timpurie6• Unii cerce
tători atribuie acestui meşteşug chiar o vechime dacică7 • 

Imbinarea ocupaţiilor de bază cu meşteşugurile ţărăneşti, adică cu 
prelucrarea materiei prime pentru consumul propriu, a constituit trăsă
tura esenţială a economiei medicvale8. Industria casnică textilă apare ca 
o completare a ocupaţiilor de bază, legat de nevoia permanentă de îmbră
căminte a omului. Ţesăturile obţinute din fibre vegetale sau animale, 
înainte de întrebuinţare erau finisate. Astfel, pînzeturile din cînepă sau 
in se înălbeau, iar pănurile, zeichile, ţelurile de lînă se prelucrau cu 
ajutorul unor instalaţii speciale, evoluate din vechi unelte casnice. Insta
laţiile erau confecţionate în întregime din lemn de către anumiţi meşteri, 
puţini la număr, ce au deprins şi transmis acest meşteşug din generaţie 
în generaţie. 

Piu3ritul ca me~teşug de finisare al produselor de lînă era o ocupaţie 
sc?.onieră, ce se' practica în anumile perioade ale anului, cînd muncile 
agricole p:rmilcau aceasta. 

Şi în domeniul arhitecturii populare cu caracter individual, instala
ţiile create de meşterii populari, au fost cele dintîi care s-au separat de 
locuinţă9 • 

Vorbind despre Tara Olt ului în sensul cel mai cuprinzător, aceasta 
circumscrie în cadrul aceloraşi limite naturalul, în sens de unitate fizica
geografică, istoricul, ca trecut şi prezent şi ctnograficul, ca tradiţie şi cul
tură ţărănească spccific5. 

Prin poziţie, grupul localităţilor ce formează zona Perşani 10, din care 
unele îngemănate (Comana de Sus cu Coroana de Jos, Veneţia de Sus 
cu Veneţia de Jos), ca rezultat al roirii, dovedită şi de structura perime
trclor săteşti 11 se situează la zona de interferenţă cu Tîrnavele şi Ţara 
Bîrsci. 

Vechea arteră comercială ce străbătea Ţara Oltului, facilita legături 
cu vestitele tîrguri din Braşov, Cohalm, Cincul Mare, Sighişoara 12, dar şi 
cu zone mai îndepărtate ca Ţara Moţilor, Pădurenii Hunedoarci, Oltenia, 
Argeşul, Prahova şi chiar cu Moldova. 

Portul popular13, alături de ocupaţiile de bază - agricultura şi păsto
ritul - ca şi cele anexe : vărăritul, morăriLul, jogăritul, piuăritul, cojo
diritul şi ţuicăritul, constituie coordonalelc etnografice ale Ţării Oltului. 
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Fig. 1. Situarea piVTelor pe Valea Comanei. (1. Piua Gheorg~he Z. Comşa - înil:re 
i·azuri ; 2. Piua Gheorghe Neamţu - sub Blidari ; 3. Piua Gubernărt:eştilor; 4. Hua 
Filon Neamţu - în -gura Vîlcelelor; 5. P:iua Gheras1m Socea - în gura pîrîului 
Stanoiului ; 6. Piua Zahi.u V. Frincu - în groapa din Frunzari ; 7. Piua Z.ah..!iu 
Sooea - la ~n:trarea în Fronzari; 8. Piua Zooiu N. Frîncu - 1a Poa!1ta de cheail:ră; 
9. Piua Sil~estru Mija - sub Bu1zi ; 10. Piua Iacob Corru;;a - J;n Valea Peşterii ; 
11. Piua Ion Mohonea - rsub Glăji ; 12. Piua Ion Socea - sub Chiatra Ciung~ului ; 
13. Piua Niculai D. Frîncu - sub Chiatm Ciungului ; 14. Piua Gheorghe Mija 

în Gura Lărgii ; 15. Piua Ion I. Neamţu - la colţul Incăl1ecăţii, sub Glăji. 



Dintre meşteşuguri, cojocăritul (Veneţia de Jos) şi piuăritul (Comana de 
Sus) au jucat un rol economic deosebit pe aceste locuri. 

Creşterea oilor pe bogate păşuni carpatine, în care numai Coroana 
de Jos avea în sec. al XVII-lea 4.417 oi 14, a favorizat apariţia şi dezvolta
rea meşteşugului ţesătoriei de lînă şi al piuăritului, în special pentru 
piesele de port şi textile de uz casnic. 

Cu toate că documentele scrise pentru epoci mai îndepărtate lipsesc, 
putem afirma că meşteşugul piuăritului, în cadrul economiei naturale, 
.se practica în sudul Transilvaniei, din veacuri îndepărtate, deoarece ze
ghea şi pînza groasă rămîn pînă în sec. al XIX-lea produsele specifice 
româneşti, consfinţite prin "dreptul străvechi" de a confecţiona şi vinde 
aceste produse 15• 

Pivele înscrise în vechile conscripţii 16 erau boiereşti, dar mai ales 
ţărăneşti, stăpînite prin asociaţie sau prin moştenirea mai multor ur
maşi 17• 

Din documentele sec. al XVIII-lea, reiese că în districtul Făgăraşului 
existau 66 ele pive 18, din care 9 erau în zona Perşani (Veneţia de Sus 1, 
Comana ele Sus 7, Coroana de Jos 1). Acestea reprezintă un număr destul 
de mare raportat la un singur sat (Coroana de Sus), dacă ne gîndim că în 
acea vreme doar Arpaşul de Sus avea 11 pive. 

Numărul acestor instalaţii ţărăneşti creşte mereu, ajungînd ca la 
sfîrşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea să funcţioneze pe 
Valea Comănei 15 pive19• Este perioada în care meşteşugul piuăritului se 
afla în plină dezvoltare, dar în acelaşi timp se făcea tot mai simţită con
curenţa produselor industriale, ceea ce a determinat intrarea piuăritului 
într-o fază de dispariţie rapidă. Astfel, în 1957 mai existau în România 
doar 317 pive, 14 dîrste, 11 viitori şi 11 darace20 • Din cele 15 instalaţii de 
pe Valea Comănei, a mai rămas azi (1968) o singură piuă cu patru ciocane. 

Iată de ce am considerat mai mult decît necesar să prezentăm în acest 
studiu, ultimul document autentic din cadrul unor industrii arhaice, măr
turie vie a culturii ţărăneşti din această parte a Ţării Oltului (fig. 1). 

Valea Comănei a oferit condiţii deosebit de prielnice dezvoltării piuă
ritului. De sub poala Munţilor Perşani, apele repezi cu valuri prielnice, 
ca şi pădurea din imediata apropiere, a favorizat aşezarea celor 15 insta
laţii ţărăneşti. 

Aşa cum am mai arătat, exista în sec. al XVIII-lea o piuă la Veneţia 
de Sus, care datorită insuficienţei debitului de apă şi calităţii acesteia a 
dispărut. Un caz similar, de dată mult mai recentă, s-a petrecut la Hoghiz, 
unde instalaţia a fost abandonată, datorită randamentului nesatisfăcător. 

Astfel, pivele din Valea Comănei, asemănător celor de la Berivoi, şi-au 
căpătat un bun renume, ajungînd ca la începutul sec. al XX-lea să satis
facă nu numai aşezările aparţinătoare zonei Perşani, dar şi pe cele din 
dreapta Oltului. Straiele, zeichea, saricile etc., au fost prelucrate şi fini
sate în mari cantităţi pentru nu mai puţin de 31 de localităţi (fig. 2). La 
pivele din Valea Comănei, veneau români din împrejurimi, maghiari 
din jurul Racoşului ca şi saşi din Dacia, Homorod, Jibert sau uneori 
tocmai de lîngă Sighişoara. 
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Pentru recunoaşterea materialelor aduse la piuă, clienţii apUcau pe 
acestea "hierul satului" (iniţiala denumirii satului), sau alte semne speci
fke gospodarului ca împletituri în "coada fetii" din cîrpe sau lînă colo
rată, pe care le prindeau de unul din capetele ţesăturii. Ca "hier al satu
lui", Comăna de Sus avea Cs, Comăna de Jos Ci, Fîntîna F, Hoghiz H, 
Dopca D, Rupea {V, Ungra V, Mateiaş M, Dăişoara A etc. Ulterior. cei 
din Ticuşul Vechi aduc pentru prima dată însemnat şi numărul casei. 
Oamenii se foloseau uneori la recunoaşterea ţesăturilor şi de ornamen
tele ce înfloreau lepedeele, glugile, trăiştile, ţelurile etc. 

Interesant este faptul că piuarii din Valea Comănei, ca de altfel din 
întreaga Ţară a Oltului22, îşi "tocmeau cîte o gazdă" prin sate, unde "pe 
omenie" preluau sau restitui-au marfa, pe care o transportau cu carele lor. 
Erau cunoscuţi sub numele de "chiuarii" sau "clîrstari", cum îi numeau 
ardelenii din dreapta Oltului. 

Pentru înţelegerea meşteşugului din Valea Comănei, a produselor 
sa:le, a instalaţiilor propriu-zise şi a modului de funcţionare al acestora, 
este necesară o analiză amănunţită a tuturor aspectelor. Aceasta se im
pune cu atît mai mult, cu cît ne aflăm în faţa ultimului martor a ceea ce 
a constituit piuăritul în acest colţ al Ţării Oltului. 

Meşteşugul constă din prelucrarea şi finisarea ţesăturilor de lînă, cu 
ajutorul apei şi pivelor. Ţesăturile scoase din război sînt rare, aspre şi 
puţin rezistente. In urma prelucră·rii, devin mai moi, se îndeasă şi se 
scămoşează încît nu se mai cunoaşte urzeala şi băteala. 

Aşezarea pivelor pe Valea Ccm1ănei nu s-a făcut la înrtîmplare. Meş
terii constructori au folosit cu mare pricepere proprietăţile terenului, po
sibilităţile de captare şi dirijare a apei şi în special debitul, viteza şi 
calitatea acesteia, care au un rol de concliţionare. 

Pivele se construiesc de obicei în afara satului, uneori la distanţe 
de 4-5 km de gospodăria de bază, la marginea rîului sau în apropierea 
acestuia. In cazul în care "se trage apă la piuă", înainte de instalaţie se 
construieşte "o leasă cu şarampăi" care barează cursul rîului pe toată 
lăţimea lui (fig. 3). Leasa sau barajul se orientează astfel, încît să formeze 
un unghi cît mai ascuţit faţă de direcţia de scurgere a apei. Se evită 
orientarea frontală a barajului, care ar reduce simţitor viteza apei şi care 
ar avea în acelaşi timp o slabă rezistenţă la viiturile mari. Cînd piua nu 
funcţionează, se deschide "jilipul şterp" sau "şprenghiul" pe unde apa 
se scurge din nou în albia ci. 

Tipul de pive din Valea Comănei se încadrează în formele mai evo
luate - pive cu ciocane - faţă de cele cu chisălogi şi ele frecvente în 
alte părţi ale Ţării Oltului. Pivele cu ciocane au o mare mobilitate, ob
ţinută prin reducerea dimensiunii ciocanelor şi aplicarea cozilor, fără ca 
greutatea acestora să se micşoreze (fig. 4). 

Acţionată pe principiul căderii şi umplerii cu apă, "roata cu cupe" 
pune în mişcare întreaga instalaţie. Apa din iaz este canalizată pe un 
"scoc" ce poate fi din "fag scorburos" cu diametrul de aproape 80 cm, 
sau din scînduri de brad. 
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Roata se confecţionează din 8 "colaci" avînd 16 "cupe" şi 16 "trepte'~ 
(fig. 5). Iar pentru a-i da o rezistenţă cît mai mare, colacii se fixează cu 
ajutorul unor "drugi de fier cu şirof". Toate elementele constructive ale 
roţii sînt confecţionate din lemn de esenţă tare (mai ales stejar), pentru 
a avea o durată de funcţionare cît mai îndelungată. 

Angrenajul roată-fus, se realizează cu ajutorul "crucilor" fixate în 
fus prin numeroase pene. Fusul prevăzut cu 8 "aripi" este tot din stejar. 
El se sprijină cu cei doi "cepi" - fixaţi cu ajutorul unor "verigi de fier" 

-spre Comana de Jos 

spre Coma nu de Sus-

! 
f 

1 

J 
Fig. 3. Aezarea ins-talaţiilor ţărăneşti "dintre iazuri" - Coman,a de Sus. ('a - piua 
de haine Gh. Comşa ; b - moara de apă Gh. Puşcaş ; c - "şprenghiul" sau "jilipul 

:sterp"; d- "leasa cu şarampăi"). 

- pe o "pcriniţă" de lemn, deoarece "nici o dată nu se aşează fier pe 
fier". Pcriniţa confecţionată din lemn de fag, se fixează în scobiturile de 
la "pat" şi "căpătîi" . Cepii şi verigile fusului sînt singurele componente 
de fier ale instalaţiei. Pentru ca cepii să nu se "încingă" sau să se tocească 
repede, înainte vreme curgea în permanenţă apă peste ei, aceasta fiind 
adusă cu ajutorul unui scoc. Intrucît apa conţinea nisip în suspensie, mă
rea frecarea şi astfel s-a renunţat la acest sistem în favoarea unor uleiuri 
sau unsori. 

Prin învîrtirea fusului, aripile ridică alternativ cele patru ciocane -
două cîte două - care prin cădere liberă, bat ţesăturile din troei. Trocile 
sînt scobi te într-un trunchi gros de stejar numit "butucul trocilor". 

Ciocanele confecţionate din lemn de fag sînt prevăzute cu 3-4 creste. 
Creasta superioară se numeşte "limbă" şi are rolul de a împinge ţesăturile 
în troacă, iar cea inferioară, numită "falcă", le călca (fig. 6). Forma şi 
dimensiunile ciocanelor ca şi scobitura trocilor, se executau după anumite 
tipare, ori ce modificare aducea după sine neajunsuri în prelucrarea tex
tilclor. Unul din capetele "cozilor" se fixa cu ajutorul unor pene în ciocan, 
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prelungirea lui servind şi ca "aripă a ciocan ului". Celălalt capăt se intro
ducea într-un locaş special amenajat în cei doi stîlpi verticali. Fixarea se 
făcea cu ajutorul unui drug de fier, care îi permitea mişcarea numai în 
plan vertical. Stabilitatea ciocanelor era asigurată de cele patru "hărzauă" 
- fixate cu un cap în butucul trocii, iar cu celălalt în grindă - între 
care glisau. 

Pe toată Valea Comănei au funcţionat numai pive cu patru ciocane, 
deoarece debitul de apă nu permitea mărirea numărului acestora. 

Căldarea, scocurile şi poliţa de întins haine completează seria acce
soriilor necesare prelucrării ţesăturilor. 

lţ - -
2 2 

- -

F.i,g. 5. "Scooul" şi "roata cu cupe" (1. colacii ; 2. rfusul ; 3. opucea ; 4. ouprele ; 
5. penele ; 6. şîrofwi). 

Din analiza planului pivei lui Gheorghe Z. Comşa se observă modul 
simplu, dar foarte ingenios, de aşezare a întregii instalaţii, în care nu 
lipseşte nimic procesului tehnologic de finisare a textilelor ţărăneşti 
(fig. 7). 

Datorită faptului că pivele de pe Valea Comănei deserveau un număr 
mare de localităţi, şi mai ales că utilizau la prelucral"e apă încălzi,tă, 
într.eaga instalaţie are o construcţie protectoare formată dintr-o singură 
încăpere (fig. 8). De dimensiuni relativ mici, aceste construcţii sînt rea
lizate din bîrne de lemn sau zidărie, fiind acoperite cu "jipchi" sau ţiglă. 

La construcţia unei pive, care dura cam o săptămînă, se alegea mai 
întîi vatra, care se săpa în pămînt cam 1-1,5 m pînă cînd iazul ajunge 
să treacă peste înălţimea roţii cu cupe. Pereţii pivelor se realizau în dife
rite sisteme. Din bîrne cioplite pe patru feţe încheiate în "cheutori" sau 
în "cocleţi" între care se aşează zidăria. Porţiunea superioară a pereţilor 
se încheie printr-o ramă de legătură formată din patru "vanturi", ce sus
ţine acoperişul. 

Majoritatea pivelor au acoperişul în patru ape cu o înălţime de pînă 
la 2 m. Căpriorii ce formează osatura acestuia se sprijină pe ţepuşe şi pe 
vanturi. 
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Fig. 6. Piua lui Gheorghe Z. Comşa - secţiune (1. hărzauă ; 2. băţul de <tras ; 3 . 
.grindă ; 4. cioc:mul; 5. ooada oiooanului; 6. butucul !J:rocii; 7. a ripile .fusului; 
8. fusul ; 9. faloa ciocanului ; 10. crestele ciocanului ; 11. stîlp ; 12. Jimba ciocanu-

lui ; a şi b tipare pontru ciocan şi troacă ; c ciocanul-perspeotivă). 
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Fig. 7. Planul pivei Gheorghe z. Comşa. (1. roată ; 2. scocul ; 3. fusul ; 4. anp1 ;: 
5. ciocanele ; 6. hărzauă ; 7. trocile ; 8. scoc bifurcat; 9. sca:c ; 10. căldarea ; IL 

hurloi ; 12. cep ; 13. poliţa ; 14. stîlpi ; 15. pat). 
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Fig. 8. vedere de ansamblU a pivei lui Gh. comşa 



Podul pivelor nu este închis pe toată suprafaţa sa. Deasupra trocHor 
rămîne o porţiune liberă care permite aburilor, în anotimpul rece, să se 
ridice în pod. Porţiunea acoperită cu lespezi de fag serveşte la adăpostirea 
uneltelor de construcţie şi întreţinere (fig. 9), dar mai ales a lemnelor pre
gătite pentru confecţionarea şi înlocuirea pieselor rupte sau uzate. 

Cam la un an se schimbă aripile fusului şi cozile ciocanelor, iar roata 
cu cupe şi troaca sînt înlocuite de obicei la 6-7 ani. 

Singura încăpere a pivei, serveşte şi ca loc de odihnă. Piuarii îşi 
aşează pănuri sau ţoale în faţa focului, de unde supraveghează continuu 
hainele din troei. Uneori aceştia confecţionau din iască de fag cu diame
trul de 30-40 cm scăunele cu trei picioare, fiind mai moi decît cele 
de lemn. 

Pe Valea Comănei, piuarii erau şi constructori, executînd pive după 
modelul celor cunoscute în zonă. Aşa au fost vestiţii meşteri Ion Moise 
Neamţu, Niculai Mija, Ion Socea, Ion Mohonea şi mulţi alţii, care au 
preluat ele la gcncraţiHc mai vechi acest meşteşug aducîndu-1 pînă în zilele 
noasLrc. 

Produsele piuăritului 

Centrele urbane elin apropiere, Braşovul, Rupea şi Făgăraşul, au 
introdus în zona Pcrşanilor, din trei direcţii diferite, textile noi care au 
înlocuit o parte din piesele de port ţărănesc. Cu toate acestea tradiţia a 
menţinut elementele de bază ale vechiului port, fapt care explică în parte 
şi păstrarea piuăritului în formele sale reduse pînă azi. Pănurile de lînă, 
lepedeele, zeichiile, "ţoalde văcsite", cioarecii, glugile, ca şi ţolurile pentru 
cai, erau aduse la piuă "aşa cum ieşeau ele din spata muierilor". 

Procesul ele prelucrare a textilelor depinde de calitatea şi destinaţia 
acestora. Pănurile se bat în trei feluri : în lung, în lat şi incurcate, adică 
mereu r cisucitc în troacă . La bătut, se foloseşte în general apă caldă, iar 
pentru textilclc colorate apă rece. Piua este deservită de doi oameni, care 
cunosc meşteşugul prelucrilrii ţesăturilor. 

Nevoia de lemne pentru materiale de construcţie, pentru piese de 
schimb ca şi pentru "căldarea de fiert apa" a determinat apropierea aces
tor instalaţii de pădure . La căldarea de fiert apa, se foloseau lemne 
tăiate de 1,5 m "uscate şi afumate", deoarece ardeau mai bine. 

Timpul necesar finisării pănurei depinde de calitatea ei. O pănură 
tarc, adic2 una elin lînă aspră, bătută mult în război, se prelucrează cam 
o zi şi o noapte, iar o pănură bună doar o noapte. Cantitatea ce se poate 
prelucra o dată este cuprinsă între 60- 80 coţi. Atunci cînd pănurile sînt 
rn.ai mici, "se înfrăţesc" două sau trei ca să aibă minimum 60 de coţi. 

Etapele pc care le parcurge o ţesătură pînă 1a finisarea ei sînt urmă-. . 

ioa rele : 1 

Pentru început, pănurile se fac "pale" sau "cute" (bucle largi) supra
puse şi se introduc în troei. Cu ajutorul unui "scoc", apa se aduce la 
căldare, unde încălzindu-se este distribuită printr-un scoc bifurcat, la cele 
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FJ,g. 9. Uneltele .dre într,eţincrc ,şi lucru la piuă. (1. secure ; 2. bardă ; 3. teslă ; 
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două troei. Ţesăturile astfel umezitc sînt bătute de către ciocane, aproxi
mativ două ore. Pentru ca palele să nu se lipească între ele, pănura se 
scoate şi se aşează pe cele două ciocane aduse la acelaşi nivel, prin ridi
carea ciocanului din troacă cu ajutorul unui "pripon". Apoi, se apucă un 
capăt al pănurii cu mîinile şi se trage peste "băţul de tras", fixat între 
cele două "hărzauă", aşezîndu-se din nou în pale pe genunchi, pentru a 
fi iarăşi bătută (fig. 10). Această operaţie se repetă de mai multe ori. 
Astfel, o pănură cu firul bine răsucit se bate de 8-10 ori, iar una cu 

Fag. 10. Trasul pănurii la piuă. (1. pănura; 2. băţul de tras; 3. kărzauă; 4:. coada 
docanului ; 5. pripon). 

firul mai slab de 5- 6 ori. Spre sfîrşitul operaţiei de finisare, pănura se 
face sul şi se bate din jumătate in jumătate de oră de aproximativ 5 ori, 
pentru a se în tinde. 

După terminarea bătutului, mai multe suluri de pănuri sînt introduse 
din nou în troei, pentru a fi netezite. Cu ajutorul "poliţei de întins" 
numită adesea şi "laiţă" şi a "băţului de proptit" sau "şindeiche" (fig. 11), 
pănurile se întind. Făcute sul pen Lru ultima oară, ţesăturile sînt aşezate 
"în cap pe priei" la uscat (fig. 12). 
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Piuăritul din Valea Comănei, are un caracter sezonier şi se practică 
în special toamna şi primăvara. Perioadele de vîrf sînt în lunile octom
brie, noiembrie, dar mai ales decembrie pînă în preajma sărbătorilor de 
Crăciun. In lunile de iarnă, întrucît apa din iaz îngheaţă, nu se lucrează. 
Activitatea la piuă se reia în martie şi durează pînă la sfîrşitul lui iulie, 
cînd începe cositul fînului. · 

Costul bătutului se fixa în funcţie de cantitatea produselor finisate, 
fără vreo deosebire între zeiche, pănură, ţoluri. Doar ţesăturile de mîţe 
·curate erau mai scumpe, căci se "înfrăţeau" foarte greu. ,- 1 

2 

Fig. 11. Scawml de tras hai!Ille - secţiune. (1. grindă ; 2. Băţul de proptit ; 3. scîn
dură ; 4. ,yalul de pănură ne în:tinsă ; 5. sulul de pănură întirusă ; 6. parii de sus

ţinere ai poli ţei) 

Inainte de primul război mondial se percepea 4 creiţari pentru un 
stînjen. Cînd piuarii meregeau cu carul la c~sa omului, luau 5 creiţari. 
După cel de-al doilea război mondial cereau la un "dărab de pănură" 
sau Ia "un ştiuc" de 10 coţi, cîte o "cofă de bucate" şi bani. In ultima 
vreme se plăteşte cam 4- 5 lei pe metru. De remarcat că şi rudele apro
piate plătesc bătutul pănurei. 
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In ceea ce priveşte regimul de proprietate, "pivele erau construite 
pe pămîntul nostru - spune Dionisie Socca n. 1883 - moştenite de la 
părinţi, de la moşii şi strămoşii noştri. Piua noastră, a Soceştilor - spune 
acelaşi informator- a /t)st construită de strămoşul meu Ion Socea. Acesta 
a lăsat moştenire lui Ion şi Zahiu, cei doi fii ai săi, cîte două ciocane. Ion. 
moşul meu, a lăsat moştenire cite un ciocan la cei doi copii ai săi Ion, 
tatăl meu, şi Gheorghe, unchiul meu. Eu am moştenit de la tata un ciocan? 

Fi,g. 12. Scaunul de întins haine. (1. poliţă ; 2. priciul ; 3. băţul si scîndura de întins~ 

două ciocane de la Zahiu, frate cu moşu, care n-a avut copii, iar pentru 
cel de-al patrulea ciocan, al verilor mei, întorceam venit acestora, stabilit 
prin bună înţelegere". 

Acelaşi regim de proprietate l-a avut şi piua Comşeştilor, ultimul 
moştenitor fiind Gheorghe Comşa. 

Din analiza tuturor aspectelor privind piuăritul din Valea Comanei, 
începînd cu instalaţiile propriu-zise, cu tehnicile de prelucrare a texti-
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lelor şi cu regimul de proprietate, am reliefat în linii generale importanţa 
şi valoarea acestui meşteşug. Vechi documente privitoare la istoria meşte
şugurilor româneşti, aceste instalaţii ocupă un loc de seamă in cadruL 
istoriei poporului nostru, a civilizaţiei sale din trecut, reliefînd totodată 
caracterul creator al unor meşteri anonimi. 

Apărut în cadrul economiei săteşti, ca o veche îndeletnicire, piuăritul 
se conturează treptat ca un meşteşug de sine stătător, cu meşteri speciali
zaţi, ce deservea zone întinse, ajungind uneori chiar la stadiul de sate 
specializate. 

Intregul ev mediu şi începutul capitalismului, au oferit condiţii deo
sebit de prielnice dezvoltării piuăritului. Cauze obiective au determinat 
însă dispariţia acestui meşteşug, poate unul dintre cele mai vechi şi o 
dată cu el pieirea acestor ingenioase instalaţii ţărăneşti. Dacă din concu
renţa cu vechea producţie meşteşugărească urbană, organizată în bresle,. 
a scăpat, astăzi industria modernă, încă ele la apariţia războiului mecanic 
de ţesut, s-a arătat a fi o concurentă de neinfrint. Ca rezultat, a fost 
dispariţia textilelor ţărăneşti în favoarea produselor industriale şi o dată 
cu acestea a portului tradiţional. 
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