
SCHIMBURI DE MĂRFURI iN iNTORSURA BUZAULUI 

GAZDA KLARA 

Schimburi de mărfuri - o activi tate cu caracter economic a avut un 
<rol însemnat în viaţa popmmlui, deoarece a dus la dezvoltarea multiplelor 
relaţii economice-culturale şi sociale. Problema aceasta este cu atît mai 
interesantă pentru IntorsUira Buzăului', întru-cît această aşezare constituie 
o punte de legătură nu numai între Transilvania, Mo1dova şi Muntenia 
ci şi între subzonele din Sud-Estul Transilvaniei - Intorsura, Ţara Bîrsei 
- Treiscaune unde întîlnim o populaţie de etnicitate diferită. 

Intorsura Buzăului e un grup de aşezare tipic su:bmontan, cu păduri, 
păşuni şi fîneţe bogate; cu pămînt aFabil insufident şi de slabă calitate 
şi un climat neprielni:c agriculturii. Apa Buzăului are un curs lent, mai 
puţin propriu acţionării morilor de apă. Suhsolul este lipsit de minereuri 
mai însemnate, de'ci nici mineriltul n-a~ putut înflori. 

Condiţiile naturale susamintite determină în mod prioritar modul. 
de trai al populaţiei. Principalele iactivităţi necesare traiului rezultau din 
exploatarea pădurii, creşterea vitelor şi într-o măsură mai mică cultiva
rea pămîntului. Relaţiile de proprietate au jucat un rol important în 
influenţarea modului de trai a populaţiei locale. La începutul sec. al XX
lea pămînturile erau în posesia proprietarilor străini', iar populaţia locală 
îşi cultiva loturi le proprii de casă şi îşi vindea forţa de muncă în afara 
zonei (Dobrogea, Ţ·ara Bîrsei)'. In primul sfert al secolului al XX-1ea locui
torii au fost înproprietăriţi, unii îşi cumpărau chiar pămîpt. Sta,rea ma
teriaJă însă era destul de oscilantă, ducînd la stratificarea populaţiei/ : 

unii s-au pauperizat, ia,r majoritatea poseda între 1-3 hectare de pămînt 
ceea ce era insuficient pentru existenţă . Un sfert din populaţie - pro
prietari mici- posesori de pămînt între 3-10 ha trăiau din agricultură. 
cultivînd cea 2-3 ha. Mijlocaşii - puţin la număr - erau comercianţi, 
proprietari de insta:LaţU tehnice şi se ocupau cu at"enda:rea pădurilor 

proprii. 
După această prezentare generală să vedem, în ce măsură populaţia 

locală îşi putea asigura bunurile necesare ezish;aţei, din ce produceau 
peste nevoi, şi ce anume trebuiau să procure din ~:lte părţi. 
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I. Pe tărîmul agriculturii 

Suprafaţa redusă de teren arabil (6 la sută procente din suprafaţa 
totală plus laturile de casă) a putut asigura infirma parte de materie 
purimă vetală pentru alimentaţie. Dintre plantele oerealiere grîul nu 
se cultiva deloc, iar secara în cantitate mică. Consumul lor a fost destul 
de redus, întrucît pentru pîine şi mămăligă se folosea ca materie primă 
făina de orz, şi de porumb. Cultivarea orzului era favorizată de condiţiile 
natural·e şi ocupa o cincime din suprafaţa totală, arabilă. Deşi slab pro
ductiv, porumbul figur,a între semnăturile anual·e. Producţia de orz aco
perea numa:i necesităţile producătoriLor oei între 3-10 ha, diaLr porumbul 
se importa aproape în totalitate. Lotul de casă a asigurat numai parţial 
necesarul de zarzavaturi, care în rest trebuia importat. In schimb, car
tofii răsplăteau 'abundent .i:Ţuda cul<tirv.atorilor. Cu toaJte că figura oa o 
materie primă de bază în alimentaţte, - 2/3 din producţie era în plus. 
Fructe nu prea se făceau. Dintre plantele industria·}e inul acoperea în 
primul rînd necesarul pentru induskia casnică, iar cînepa era cultivată 
pentru a fi comercializată. In privinţa nutreţurilor cerealiere (ovăz, bor
ceag), precum şi paiele duceau lipsă. In aceltşi timp cantitart;ea fînului 
a depă·şit nevoile. Păşunile asigurau 'condiţiHe necesare creşterii anima
lelor (cornute, cai, porci, oi) totuşi numărul lor depindea de starea ma
tefială a locuitorilor. In timp ce săracii ·er.au lipsiţi de posibilitatea creş
terii animaLelor, cei înstă·Piţi avealll din comerţul pracittcat ou aceasta 
substanţiale venituri. Rentabilitatea exploatării lemnului rivaliza cu a · 
cultivării cartofilor. După împroprietărire fiecare locuitor dispunea o 
mai' mare sau mai mică porţiune de pădure, pe care putea s-o gospodă
rească liber, cu dreptul de a vinde lemnele de foc şi de construcţie. Din 
roadele pădurii beneficiau chiar şi oamenii necăjiţi, care se ocupau cu 
vînzarea fructelor de pădure, ca şi a .alunelor, ciupercilor, iescii, etc. 

Deci agricultura producea pe de o parte peste necesităţi, (cartofi, 
Lemn, animale, fîn şi cinepă), iar pe de altă parte nu putea satisface ne
voHe lega:te de ce.reale, :?Jarzavaturi, fructe, băuturi, precum şi oele le
gate de creşterea animalelor. 

Peil!tru re:wlvarea 1aoestei disproporţii, 1lo.cuitorii ,au recurs la schim
buri de diferite forme. 

A) Schimbul direct d~ marfă. In schimbul cartofilor în satele din 
vechea Românie obţineau în schimb. o cantitate egală de porumlb. Aceste 
schimburi s-au intensificat după 1918 - care aveau vechi tradiţii, cu 
toate că ~aceasta avea înainte de unire un caracter clandestin neoficial. 
Tradiţiile locale păstrează şi amintirea unui comerţ cu alune de pădure. 
Din tradiţii reiese şi existenţa unui schimb indirect de marfă. Mal exact, 
locuitorii din Intorsura Buzăului schimbau oale cumpărate la tîrguri cu 
porumb sau ţuică. Desigur că acest lucru a fost destul de rar practicat, 
deoarece pentru trecerea din Transilvania în România se percepea o anu
mită vamă (20- 30 la sută din valoarea mărfii), iar pe de altă parte 
şi din lipsa sigunanţei pe drumurile existente în acea perioadă. 
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Lemnul constituie de asemenea un obiect de schimb, pentru locui
torii Intorsurii. In schimbul a trei pă·trimi stîngeni primeau 2-3 chintale 
de paie ; iar pent ru doi . metri cubi de material lemn os •echivalentul unui .. 
car de paie. Sohimbul cu lemne s-a desfăşurat în primul rînd în depre
siunea Rîului Negru (saJt:ele Surcea, Let, Boroşneul Mare, Moocşa), unde 
dispuneau de parteneri ·de schimb, de obicei aceleaşi familii. Inţelegerile 
erau încheiate cu ocazia tîrgurilor, după oare una din părţile contractante 
se deplasa cu ma.rfa la cealaltă şi invers. Dacă lemnul era mai valoros, 
decît paiele, atunci cei ce-l achiziţionau, plăteau în plus pentru acesta 
cartofi de sămînţă, cereale, respectiv bani. 

B) În sohiimbuL produselor ag:rti'cole care nu se cliltivau în zarua în
torsurii, locuitorii .plăteau şi cu propria lor forţă de muncă, dar în general 
aceste practici e rau rare. Cei înstăriţi din Intorsura îşi plăteau prăsitorii 
cu bani ; în aceeaşi situaţie se găseau şi ziiierii agricoli buzoieni, care lu
crau pe pămînturiLe lboireşti din Dobrogea, înainte de primul război 
mondia l. Numai în satele bogate din Ţara Bîrsei primeau în schimbul 
muncii lor cotă parte din produsele obţinute prin cultivarea pămîntului. 

O parte d in flăcăii întorsurii erau tocmiţi la saşi bogaţi ca slugi, iar 
în schimbul muncii lor primeau bani şi haine. Odată cu înflorirea prac
ticilor legate de e xploatarea materialului lemnos, după terminarea con
strucţiei căii ferate, numărul celor plecaţi să~şi caute de lucru în alte 
părţi scade, întrucît noile posibilităţi de cîştig al existenţei ca tăiatul, 
prelucrarea şi transportul lemnului vor apărea. 

C) Modul cel mai frecvent al schimbului consta în investirea· bani
lor obţinuţi din· vînzarea produselor proprii, în mărfurile care lipseau în 
zona Intorsur ii. Locul de desfăşurare al acestor prcatici era în general 
tîrguL Surplusul de produse era vîndut de locuitorii Intorsurii în tîrgurile 
.din Tîrlungeni, Braşov, Prejmer, Bo:roşneul Mare, Oz;un şi mai rar în 
Sfintu Gheorghe. 

Cu precădere erau frecventate tîrgurile săptămînale şi bilciurile 
anuale din Boroşneul Mare şi Ozun. 

Adesea se întîmpla ca lemnul şi [înul transportat spre tîrg să fie ·. 
vindut pe drum; în alte situaţii cei interesaţi de ,aceste articole se pre
zentau per sonal la producătorii din Intorsura, de exemplu cei din Teliu 
in mod consecvent de aici' cumpărau cornute, ca de altfel destul de des 
şi cei din zona Treiscaune. Dintr-o însemnare din 1945 reiese că 961 de 
familii în acel an ·au vîndut între 1880-·2200 de juncani. · 

lncă .înainte ca Intorsura să fi obţinut dreptul de organizare a tîr
gurilor, duminicile dimineaţa ce i din Valea Mare şi Dob'oli de Sus îşi des
făceau mă.rfurile pe terenul din fiaţa biseridli. Inoepînd cu 1928 consem
năm în fieoar e marţi tîrg săptămînal şi 4 tîrguri anuale. Acestea sînt 
frecvenJtate atît de loca:lnid , dt ş~ de locuitorii din Sud~estul Transi!
~amei, ca de altfel de cei! de la sud de Carpaţi. 

Vinul şi ţuica de la un t imp. erau achiziţionate fie din fabrici sau 
din depozitele de băuturi spi:r to:ase din Tîrlungeni, Prejmer, Dîrste, Sf. 
Gheorghe. Meiul (păs,at) pe care îl f ierbeau în lapte - era prol!urat din 
satele săseşti sau din prăvălii. 
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II. Profilul industrial al zonei-

a) Industria casnică 

In cadrul gospodăriei se confecţiona-u · o · parte din produsele indus-: 
triale. In timpul iernii femeile se ocupau cu ţe:sutul cînepei şi inului 
produse pe laturile proprii, numai firele de .bumbac şi în frecvente ca
zurn llna el'!au oumpămte de 1!8J tîrguri sau bîlciruri. Unele .oa;n<tJităţi de pin-' 
ză erau vîndute atît în cadrul satului, cît şi cu ocazia tîrgului din Boroş
neul Mare, sau erau schimbate cu icoane de s.tidă. Ţesutul postavului nu 
era ·o îndeletnicire generală tocmai din oauza lips·ei de lînă ; în unele· 
cazuri fiind cumpărat de la mocanii din Săcele şi Covasna, care frecven
tau · tîrg:ul din Intorsura Buzăului. In numeroase familii femeile confec-' 
ţioriau toate veşmintele, chiar şi :pe cele din postav şi piele. 

· In acest timp bărbaţii se ocupau cu confecţionarea uneltelor din 
lemn: grape, furci, greb1e, cozi de topoare, scări, rude, inima de car, etc. 
mături de nuiele şi .scăunaşe. Mulţi îşi confecţionau şindrHele necesare la. 
acoperişul propriilor case. In ·cazul construcţiei casei numai săparea fun
datiei ş'i a beeiului erau efectuate de vii:LtoniiJ prop:rietari prin clacă·, restul 
co;.~trucţiei fiind executată d:e meşteri. 

b) Ţărani specializaţi în diferite meşteşuguri 

O altă categorie de obiecte casnice şi unelte gospodăreşti au fost a'
chiziţîonate de 1a ţărani, care pe lîngă ocupaţia de bază practicau în tim
pul liber diferite meşteşuguri. Astfel de exemplu Niculai Iuga se pricepea 
la prelucrarea l·emriulUi confecţionînd orişice, de la laviţă pîlnă la ră·zboiţ~l 
de ţesut. Se cornfecţioriau şi coşuri de nuiele. In cazul · eonstrueţii'lo:t se 
angaj!aU dulgheri şi tîm!}[Jlari, precum şi meşteri carefăceau acoperişuri 
de stuf sau de pa,ie (jip ). Covaroa se făoea de către rul'larii localnicf. Pro
ducţia de cînepă a faJVorizat meşteşugul funieritului, printre meşterii cu
noscuţi fiind Ion Niţa Florea, Şofran Va-led, care făceau funii pentru le
gat :fiîn, căpestre, sleauri, sfoare de rufe. Oei mai înstăriţi îşi comandau 
vesmintele din postav la croitori şi căciula la blănari. HamurHe din piele 
se conf·ecţlonau şi reparau la meşteri curel,ari locali. 

MeŞterii susamintiţi produceau numai pentru trebuinţele locale, 1n 
timp, ce cărbunarii produceau un surplus . valorificat înafara zonei, la. 
tîrgul din Braşov, ori la fie:nari din Ţara Bîrsei şi Treiscaune. La cumpăna 
secolului se consemnează existenţa 'a ooa. 15 cărbunari. 

' 
c) Meşteri specializaţi p:ropriu-zişi 

Meşterii spee'iaJizaţi proprii:~ zis erau puţini la numan : cîţiva ciz~ 
mari, pantofari, fierari, mor,ari, piuari, dărăcari. In morile locale se măci
na numai făină pentru mămăligă şi uruială, în timp ce făina pentru pîine 
era măcinată la Sînti'onlunca, Prejmer şi Boroşneul Mare. 

Ce1elalte produse industriale erau cumpă·!'late de la meş-teşug,ari din 
alte looaHtăţi, ori achiziţionate sau comandate cu ocazia frecventării tîr
gurilor sau chiar direot de 1a ateliere ·meşteşugăreşti. Piesele de mobilier 
eftau achiziţionate dela ·tîmplarii din Covasna şi Boroşneul Mare şi de 
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.(obicei cu ocazia tîrgurilor. · Mobilierul pietat - elemente cu caracter de
corativ funcţional, în primul rînd lada de zestre era la modă pînă în 
anii 1930 şi era comandat de la meşteri din Purcăreni. Produse de dogă
rit erau procurate de la meşterii din Zagon, prezenţi cu ocazia fiecărui 
tîrg chiar şi astăzi. Vasele din ceramică erau de factură maghiară (din 
Corund,Dăneşti). Cojoacele, bundiţele ornamentate erau aduse de cărtre 

:cojocarii, din Zizin, Nehoiu, i•ar păLărriilte din paie de ·La (oei din Odo.rlheiul 
.Secuiesc şi · Tîrgu Secuiesc. Turta dulce din Tîrgu Secuiesc are şi astăzi 
o mare căutare fiind solicitată de toţi participanţii tîrgurilor. Turta de 
pomană era desfăcută de producătorii din Braşov, iar astăzi este produsă 
chiar şi de looalnici'. Recuzita necesară munţilor tradiţionale, ţesătura 
ornamentată prin alesătură era · valorificată de ţesătoarele casnice din 
Zizin şi Purcăreni. 

Stratificarea socială a celor · ce se ocupau de comerţ 

In general schimbul de produse nu se făcea prin intermediari, ci di-
Tect de producători, fie ei .agricultori sau meş~ugari. În unele cazuri 
locuitori ai Întorsurii desfăoeau produsele saşilor înstăriţi, în schimbul 
căruia primeau un procent din ·valoarea mărfii vindute. Numai o parte 
din marii proprietari se ocupau direct cu desfacerea produselor cerealiere 
- ca Bobeş, Creţu, Candre.a - iar 'între cele două războaie mondiale o 
imp:>rtlanţă deosebită va avea cometţu1 cu lemn, comerţ la care participau 
25 firme spedaliza1:Je. 

Comercianţi nomazi : 

AJlături de schimbul de produse practicat în tîrguri întîlnim şi forma 
·nomadă a comerţului. Aşa de exemplu întî.lnim comercianţi nomazi care 
se deplasau din sat în salt, de la casă Ja casă, pentru valorificarea produse
[or. Cu ocazia postru!lui crădunulrtii veneau lingurarii şi fusarii (cei ce 
confe.cţionau fusele) din Zagon, Ba11carii, Valea Mare, de obicei ţig1ani, 
·care îşi aduceau mada in coşuri de spinare, pentru care percepeau mai 
puţini bani, decît alimente, pentru .iarnă. OlopotJarii atrăgeau atenţia cu 
:glasul strident al tălăngilOT. Cei din Amugeni şi din Maramureş aduceau 
spete de răzbOii., şi :Lcoane care au fost schimbate cu pînză. Figura remar-
cantă a comerţului nomad era _ marchidan, de loc din Oltenia, care după 
ce în prealabil şi-;a asigurat în casa unui sătean loc de sălaş, a pornit cu 
o parte a mărfii sale - s.tampsă, ~pînză america prin cătunele buzoiene. 

Prăvălia şi cîrciurna. 

Unele articolle erau cumpărate direct din prăvălii, de la Braşov, Bo
roşneu, Sf. Gheorghe, şi ,apoi din Intorsura Buzăului. Astfel zahărul, 
.arpacasul, orezul, gazul, lumînarea, săpunul, sticla oglindă, vaseJe din 
.metal, lama de ferăstrău, ·toporill, briceagul, cuţitUJl şi brăzdarul. Pro
prietarii de prăvălie erau evrei sau mari proprietari locali. În timp creşte 
·şi număruJ.cîr.ciumilor, oare .în .1945 ajung la un număr de 13. 
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Dintre asezările din zona Intorsurii, cea mai dezcolantă era intor
sura Buzăului, unde lucrau majoritatea meşterilor, aşezare ce reprezenta 
in acelaş timp centrUil zonei, şi ca urmare a acestei situaţii a căpătat drept 
de tîrg, a:i'ci funcţionînd şi majoritatea prăvăliillor şi cîrciumilor. 

CONSIDERATII ASUPRA SCHIMBULUI DE MARFA DIN lNTORSURA 
' BUZĂULUI 

Schimbul de marfă din zona Intorsurii a: fost important din mai mult& 
consideraţii : 

a) In primul rînd, datorită satisfacerii tuturor necesi,tăţilor populaţiei • 
. b) Schimbul a permis crearea unei culturi materiale asemănătoare şi 

pentru zona Treiscaune şi Ţara Bîrsei cu oea a IntorsurJi Buzăului. Arest 
lucru a permis o interferentă a obiectelor uzitare între populaţia de ori
gine română şi maghiară. Totodaltă schimbu~ a permis unele tangente întl'!&· 
românii din Muntenia şi popula·ţia română, maghi1ară şi saşă din Transil- . 
vania. 

SchimbuJl de marfă a dus la relaţii sociale, care a cimentat raporturile 
de conveţuire paşnică între cele trei naţionalităţi amintite. Românii din 
1ntorsura care participau la tîrgurile din Boroşneu şi Ozun, erau găzduiţt 
de populaţia locală, ospitalJi.tate ce em răsplătită prin cadouri sau prin
tr-un gest 'asemănător faţă de cei ce i-au găzduit, dnd veneau în mna 
Into:rsurii pentru achiziţionarea de materiail. lemnos sau de animale. Ast
fel s-au ajuns la strînse relaţii de prietenie şi colaborare. 

358 














	alutaVIII_IX_353_358
	alutaVIII_IX_359_364

