
CERCETARI ETNO-SOCIOLOGICE IN ŢARA OLTULUI 
IN PERIOADA INTERBELICA: 

DESPRE RELAŢII SOCIALE INTERSATEŞTI 

CORNEL IRIMIE : 

I. PREAMBUL. Se cunoaşte faptul că Şcoala sociologică de la Bucu
reşti, întemeiată şi organizată de profesorul Dimitrie Gusti, de la a cărui 
naştere s-au împlinit în 1980 o sută de ani, fapt care a fost aniversat 
atît pe plan naţional, cît şi internaţional prin UNESCO, a desfăşurat o 
larg<'î activitate de cercetare monografică fnterdisciplinară nu numai la 
nivel de sate sau localităţi izolate, ci - cu timpul - şi pe mari zone 
istorica-eul tur ale. 

O astfel de cercetare complexă, extinsă pe mai mulţi ani, s-a efectuat 
în Ţara Oltului sau Ţara Făgăraşului, cum i se mai spune. 

Intre problemele studiate în această zonă, conform concepţiei gus
tiene de cercetare a cadrelor sociale şi a categoriilor de manifestări, se 
numără relaţiile şi procesele sociale, deci perspectiva dinamică a rea
lităţii. Această temă a format, în final, obiectul unei teze de doctorat, 
susţ:inut şi promovat de subsemnatul cu calificativul "magna cum laude" 
în iunie 1948. Dealtfel acesta a fost, cum spunea profesorul D. Gusti 
ultimul s{m examen de doctorat, în timp ce Petre Andrei la Iaşi fusese, 
pe vremuri, primul c1octorat în sociologie la profesorul D. Gusti. Pentru 
a evidenţia caracterul interdisciplinar al cercetării, menţionăm că din 
comisia de doctorat, în iunie 1948, au făcut parte : Iorgu Iordan, decan 
şi preşedinte, D. Gusti şi Const. C. Giurescu, referenţi, Tudor Vianu şi 
P. Cancel, membri. 

Ceea ce merită să fie reţinut, în primul rînd, este faptul că în 
cercetarea relaţiilor sociale din Ţara Oltului s-a pus accentul pe relaţiile 
intercomunitare, intersăteşti în primul rînd, şi anume cele cu caracter 
instituţionalizat, obiectivat. 

Pe de altă parte este de relevat faptul că au fost studiate toate cate
goriHe de relaţii, punîndu-se un accent deosebit pe cele cu caracter eco
nomic, ca bază şi mijloc de explicare şi "interpretare a diferitelor mani
festări (ex. relaţiile care se referă la stăpînirea şi lucrul pămîntului şi 
altor bunuri, cele privind industriile ţărăneşti, apoi tîrgurile, cărăuşiile 
etc.). Pe lîng<\ acestea, au fost studiate relaţiile matrimoniale (căsătoriile 
în alte sate), cele de ordin cultural (ex. sărbători comune intersăteşti) etc. 
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Cercetarea relaţiilor sociale în acest sens şi în această concepţie este 
departe de a fi ceea ce se cheamă ,,relaţionism" în sensul "relaţionismului 
formal" pe care l-a criticat sever dar just, între alţii, şi P. A. Sorokin 
(cf. Les theories sociologiques contemporaines, Paris 1938). Este vorba, 
în lucrarea noastră de cercetarea directă a realităţii, căci : "Indivizii, cari 
formează o unitate socială, sunt legaţi între ei printr-o sumedenie de 
relaţii sociale, au conştiinţa participării lor la grup şi, însfîrşit, dau 
naştere prin interacţiunea lor la o structură socială, la un principiu de 
organizare care capătă o existenţă obiectivă". (D. Gusti : Problema socio
logiei- sistem şi metodă - Trei comunicări la Acad�mia Română 1940, 
pag. 6). 

Am ales din lucrarea de doctorat aflată în manuscris un capitol 
care priveşte o temă de interes interdisciplinar (istoric, sociologic şi etno
grafic) privind aşa-zisele "industrii ţărăneşti" (morile, joagărele, pivele, 
uleiniţele etc.), analizînd felul în care aceste îndeletniciri specializate joacă 
un rol socio-economic în cadrul zonei, felul în care ele dau naştere la 
relaţii şi contribuie, implicit, la naşterea şi la structurarea unei unităţi 
sociale zonale. , 

Prezentăm, ca atare, acest capitol ca un document autentic cu date 
înregistrate la faţa locului pentru o epocă şi pentru condiţii de viaţă 
socială specifice. 

' 

Pentru autenticitate, redăm întocmai capitolul respectiv, fiind vorba 
de un document inedit, care se tipăreşte deci pentru prima dată (el 
cuprinde paginile 97-117 din manuscrisul ce însumează 4 7 4 pagini, plus 
numeroase hărţi şi grafice). 

In ceea ce priveşte informatorii-subiecţi cercetaţi de noi, datele des
pre ei privsec, bineînţeles situaţia din 1938/39 (vîrsta, ştiinţa de carte). 

II. INDUSTRIILE TARANESTI ŞI RELAŢIILE SOCIALE INTER-
SATEŞTI ' , 

În cursul dezvoltării sale economice, în Ţara Oltului au luat naştere 
o sumedenie de industrii (mori, joagăre, piuă, cazane de fiert rachiu, 
maşini de scărmănat lînă, uleiniţe, maşini de treierat şi stîni), răspîndite 
inegal în cuprinsul ţinutului. Toate acestea prelucrează produsele ţără
neşti, deservind - parţial sau total - trebuinţele unui singur sat, sau 
ale mai multor sate, cum e cazul majorităţii lor. Acest fapt implică relaţii 
între satele Ţării Oltului şi unele speciale (ca joagărele, piuăle şi vîlto
rile), chiar relaţii cu sate de mai de departe din afara Ţării Oltului. Unele 
din ele lucrează tot timpul anului -(morile), altele numai în zilele de 
primăvară, vară şi toamnă (joagărele, în medie 200 zile pe an), piuăle 
mai puţin (50-60 zile anual). · 

In lucrarea lui AL Bărbat : Desvoltarea si structura economică a 
Ţării Oltului (Cluj, 193 8, pag. 163), aflăm că

' 
în Ţara Oltului există : 

128 mori ţărăneşti, 75 joagăre, 18 piue, 152 cazane de fiert rachiu, 23 ma
şini de scărmănat lînă, 109 uleiniţe, 72 maşini de treierat şi 69 stîni. 
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Industriile mai puternice sau mai speciale fac ca satul respectiv să 
devină un centru specializat, cunoscut şi vizitat de sate de la zeci de 
kilometri. Altele dau naştere numai unor legături în vecinătatea imediată . 

Sociologic privind faptele acestea, vom vedea că nu e vorba de simple 
relaţii economice- în speţă industrială-, căci, spre deosebire de oraş, 
legăturile jntre sate sînt m'ai personale şi mai strînse. De pildă a merge 
la moară în alt sat înseamnă a avea sau a-ţi crea legături cu alţi oameni 
de acolo, a-ţi vizita rudele sau cunoscuţii, a rămîne în gazdă la ei atunci 
cînd stai mai mult de o zi. Am dat doar acest exemplu, urmînd ca la fie
care în parte să dezvoltăm această temă, întrucît ceea ce este interesant 
pentru noi sînt tocmai relaţiile ce se nasc din relaţia primară şi apoi 
felul cum ele se manifestă. 

Cercetarea relaţiilor pe care aceste industrii ţărăneşti le creează şi 
le menţin nu s-a făcut încă în Ţara Oltului, nici pentru fiecare sat în 
parte, precum nici pentru regiune în totalitate. În cele ce vom expune 
la acest capitol ne bizuim, de acea, numai pe ancheta făcută de noi atît 
direct, cît şi prin formularele trimise tuturor notarilor şi la care, din 
67 sate din Ţara Oltului au răspuns un număr de 62, restul de 5 sate 
netrimiţîndu-ne răspunsul (anume : Sebeşul de Sus, Streza CîrţiiŞoara, 
Arpaşul de Sus, Viştea de Sus, Drăguş). 

În formularul pe. care l-am trimis ceream să ni se arate : 
- Unde merg oamenii din sat la tîrguri periodice (de vite etc.);· 
- Unde merg la tîrg săptămînal, la oraş ; 

Undem merg la : a. pive, b. vîltori, c. moară, d. joagăr etc. 
Dacă merg la lucru (săpat, cosit, seceriş etc.) în altă parte şi unde 
anume; 
Dacă vin din altă parte şi de unde : a. lucrători sezonieri la muncile 
cîmpului sau b. muncitori calificaţi (zidari, tîmplari etc.) ; 
Gara la care merg oamenii din sat şi prin ce sate trec, în drum spre 
gară; 

- Ce sate trec prin comună, spre : oraş, gară, pădure etc. 
Ceream numai aceste date tocmai pentru a evita echivocurile şi pentru 
a nu da prea mult de lucru notarilor. 

Folosim datele primite şi prelucrate de noi, încredinţaţi fiind că dacă 
nu sînt complete, ele ne dau totuşi o idee destul de clară asupra feno
menului de relaţie i1;1tersătesc şi regional determinat de industriile ţără
neşti locale. Acolo unde am fost în sate şi de unde am cules şi direct 
material in legătură cu această chestiune, l-am folosit şi pe acesta. 

1. ln alte sate, la moară 

La moară în alt sat se merge în mod normal şi - obligatoriu - am 
spune, totdeauna cînd satul respectiv nu are moară. De pidă cei din Săs
ciori se duc în Săvăstreni la moară. Şi "mai ducea şi în Berivoi, da de 
obiceiu aci (adică în Săvăstreni n.n.) ne spune Motoc Alexandru, de 84 
ani din Săsciori. Iar morarul din Săvăstreni, Aldea Victor, de 3 3  ani, ştiu-



tor de carte, declara că cei din Săsciori macină la el aproximativ 15 care 
de bucate într-o lună de vară şi 20 care de bucate într-o lună de iarnă. 
Cele două sate sînt foarte apropiate şi se cunosc toţi oamenii, iar faptul 
că vin la moară aci naşte alte relaţii, aşa cum spune şi Nicolae Micu, de 
7 7  ani, ştiutor de carte, din Săvăstreni: "In Săsciori pe toţi (oamenii n.n.) 
îi cunosc, că vin la moară. Pe Virgil, Iaru, Motoc, Ioje Motoc, Gheorghe 
I. Motoc .. . pe toţi îi ştiu". 

Chiar sate care au moară, merg uneori în alte sate la măcinat. "Iarna 
la noi îngheţată şi ne ducem la Sebeş la moară, la Comşa", zice Gheorghe 
Tîmpea, de 67 ani, ştiutor de carte, din Mărgineni. 

Uneori locuitorii unui sat cu moară sînt nevoiţi să meargă în alt sat 
şi vara, din pricină că rîul lor are prea puţină apă şi nu poate mîna 
moara. Astfel Drăguşenii au rîul mic, mai ales de cîţiva ani de cînd nu 
rrtai e alimentat de rîul Sîmbetei, şi vara, cînd e secetă, se duc la Sîm
băta de Sus şi la cea de Jos. Comuna este de altfel în litigiu cu Sîmbăta 
de Sus. La Drăguş din această cauză morile nici nu pot face făină bună. 
Din altă parte, bine înţeles, că nu vin la Drăguş la moară. 

Cei din Pojorta, deşi au moară, se duc la Beclean , Voivodeni, Ileili 
şi . Făgăraş, ne informează chiar mor arul din Pojorta, Costea Matei (de 
29 ani, ştie carte, are joagăr şi e şi tîmplar). 

Motivul iată-1: "la moară ·ducm în alte părţi, că au chetrii mai bune, 
prin Hîrseni şi Ileni, am mai măcinat în oraş, înainte". (Irrf. Nicolae 
Nemeş, de 75 ani, ştiutor de carte, din Copăcel). Merg deci la mori mai 
bune, deşi în sat la ei există trei mori. Matei Manesea, morar în Voivo
denii Mari, de 32 ani şi originar din Luţa, ne spune că la ei la moară: 
"vin din Ludişor, Pojorta, Luţa şi Voivodenii Mici. La moară, trage şi 
după moară, de cam după morar". In Sebeş există trei mori şi "vin de 
prin Bucium, Mărgineni, Copăcel - că e bine aranjată", zice Grancea 
Matei, de 27 ani, ştituor de carte. 

Morile de apă din Ţara Oltului erau vestite pînă departe în satele 
de pe Ardeal, de unde veneau, în deosebi toamna, oameni să-şi macine 
bucatele. In Pojorta "venia de pe Ardeal, că n-o fost ieşit mori de foc. 
La moara Aldeştilor venia pînă din Zelişteat, Şulumberg, Circu, şi era 
morar pricopsît" ne spune Negrea Valeriu, de 5.0 ani, . ştiutor de carte, 
din Pojorta. 

Faptul este verificat şi întemeiat, căci pe măsură ce se introduceau 
în Ardeal morile de foc, pe măsură ce maşinismul se dezvolta, în aceeaşi 
măsură morile de apă nu mai aveau trecere şi deci relaţiile încetau sau 
se orientau în altă direcţie. 

In general satele din şes şi de pe Ardeal nu mai vin ca în trecut la 
cele de sub munte, la cele "de Sus". Iată două mărturii în acest sens: "Mai 
demult veneau cei din Corbi la moara Păndreştilor (din Ucea de Sus"), 
ne spune Gheorghe Bărbat, de 7 1  ani , învăţător pensionar din Ucea de 
Sus .. La fel, în Arpaşul de Sus : "Inainte veneau cei din Noul Român, 
Săsăuşi, Somartin, la moara grafului" . (Inf. Gheorghe Dobrilă, de 40 ani, 
ştiutor de carte). 
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De fapt erau şi mori mai multe în Ţara Oltului. Pop Nicolae de 
80 ani, din Voila, spune: "Avem aicia 11 mori pentru măcinat bucate, 
în spre munte şi în hotaru Voivodenilor; o fost două mori pe hotaru 
Voivodenilor. Vinea moara de la răzor, apoi unde era morar Niculici Ion, 
moara Gîboreştilor, moara lui Moian (acolo o fost morar Miş Maier, saşi, 
era corcitură; nu mai sînt urmaşi mi se parte. Să ţineau cu Rumînii, nu 
erau timpurile ca acum, cu aşa politică mare), moara Gîboreştilor, moara 
de la podu rîului (tot a Gîboreştilor), moara de la cu_rte (aşa-i zice, acolo 
o fost curte şi n-o mai ţînut-o nime) tot familia Gabor, cu moraru Ion 
Constantin, moara de la Biserică (din jos de sat), moara de la Olt". 

Dăm aci, după ancheta amintită, mersul la mori în alte sate. Datele 
sînt valabile, cu rezerva făcută mai înainte - întrucît nu am primit răs
punsuri din cele 5 sate. 

' 

Indicăm în primul rînd satul cu moară sau mori şi satele care vin 
aici să macine şi în paranteze, satele ce merg la moară. Fără a fi com
plet, acest tablou indică totuşi care sînt centrele unde se merge la moară 
şi n1ajoritatea satelor cari se duc acolo: 
- Arpaşul de Jos: Somartin, Olteţ, Rucăr, Arpaşul de Sus (duce secară), 

Ucea de Sus, Găinari, Noul Român 
- Avrig: Săcădate, Racoviţa 

Beclean: Ludişor, Luţa 
Berivoii Mari: Ileni 
Breaza: Pojorta, N etotu 
Cîrţa: Somartin, Colun, Găinari, Noul Român 

- Comăna de Sus: Ticuşul Nou, Comăna de Jos 
-- Cuciulata: Lupşa , Fîntîna, Comăna de Jos 

Dejani: Telechi Recea, N etoiu 
Făgăraş: Toderiţa, Mîndra, Şona, Galaţi, Beclean, Şoarş, Calbor, Boholţ, 

Hurez, Ileni 
Hîrseni: Toderiţa 
Hurez: Beclean 
Ileni: Pojorta, Ludişor 
Lisa: Pojorta 
Ohaba: Şercăiţa 
Olteţ: Gherdeal, Rucăr 

- Părău: Veneţia de Sus , Grid 
- Porceşti: Racoviţa 
- Porumbacul de Jos: Fofeldea, Glîmboaca, Colu, Sărata, Scorei, Hosman, 

Avrig 
- Ruşor: Toderiţa, Mîndra, Şona, Galaţi, Şoarş 
- Sîmbăta de Jos: Voivodenii Mici, Drăguş, Ludişor 
- Săvăstreni: Iaşi, Săsciori, Vaida Recea, Hurez, Netotu, Berivoi 
- Sebeş: Bucium , Ileni, Mărgineni, Copăcel 
- Sebeşul de Jos: Racoviţa 
-- Sebeşul de Sus: Racoviţa, Porceşti 

Scorei: Colun 
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Şercaia: Hălmeag, Vlădeni, Veneţia de Sus , Părău, Grid, Mîndra 
Şinca V cehe: Şinca Nouă, Şercăiţa, Perşani, Mîndra, Bucium 
Telechi. Recea : Vaida Recea 
Ucea de Jos: Corbi, Somartin 
Ungra: Fîntîna 
Vad: Şercaia, Şercăiţa, Perşani, Grid, Toderiţa, Mîndra, Bucium 
Vaida Recea: Telechi Recea 

2'35 

Veneţia ele Jos : Fîntîna, Ticuşul Nou, Veneţia de Sus, Părău, Grid, 
Mîndra, Comăna de Jos 

Viştea de Jos: Olteţ, Rucăr, Corbi, Feldioara 
Voila: Beclean, Toarcla, Şoarş, Calbor, Cincşor, Rodbav, Dridif 
V oivoclenii Mari: Pojorta, Voivodenii Mici, Ludişor, Luţa 

În timp ce în Ţara Oltului vedem o reţea deasă de relaţii născute 
din mersul la moară în alt sat, în care se cuprind şi satele ardelene ce 
vin aici, pe Ardeal cei din Ţara Oltului se duc foarte rar la moară. 

Din materialul anchetei noastre, numai următoarele localităţi au 
declarat că merg pe Ardeal la moar: Veneţia de Sus merge la Crihalma 
şi Hălmeag, Comăna de Jos merge la Crihalma, Părăul merge la Hăl

meag, Şercaia merge la Hălmeag, Perşanii merg la Hălmeag, Toderiţa 
merge la Şona, Mîndra tot la Şona şi Porceştii la Tălmaciu. 

2. Ce sate vm la joagăre 

Cele 75 de joagăre ţărăneşti din Ţara Oltului, aşezate şi mînate de 
apa rîurilor ce vin din Munţii Făgăraşului, lucrează de sute de ani desigur 
nu numai pen tru nevoile satelor din această regiune. 

Nu toate comunele de aici au însă joagăre, îndeletnicirea păduritului 
şi lemnăritului fiind proprie unor sate de sub munte , care aprovizionează 
cu lemne şi scînduri şi pe celelalte din Ţara Olitului, precum şi pe cele 
de pe Ardeal . Satele care nu au joagăre merg şi îşi taie lemnele în cele 
înzestrate cu joagăr. De fapt în majoritatea cazurilor joagărele sînt în 
afara vetrei satului, pe hotar, către pădure. Spre deosebire deci de moară, 
relaţiile ce se pot naşte aici sînt mai restrînse. 

Dăm şi aici satele cu joagăre, la care vin să-şi taie lemnele satele 
din Ţara Oltului şi de pe Ardeal. 

- ArpaşuZ d'e Sus: Somartin, Corbi, Ucea de Jos, Bruiu, Găinari, Viştea 
de Jos, Cîrţa, Olteţ, Feldioara, Săsăuşi 

- Avrig: Bradu, Săcădate, Racoviţa 
- Beclean: Felmer, Dridif, Şona, Mîndra 
- Berivoii Mari: Beclean, Ileni, Copăcel, Hurez, Rîuşor 
- Berivoii Mici: Beclean 

B1·eaza: N etotu, Lis a 
- Bucium: Şercăiţa, Şinca Nouă 
--- Cîrţa: Colun, Găinari 

Comăna de Sus: Comăna de Jos, Lupşa, Veneţja de Sus, Veneţi a de Jos 
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- Copăcel: Hîrseni, Sebeş, Berivoi, Săscior i, Săvăstreni, Ileni, Iaşi, 
Mărgineni 

Făgăraş: Galaţi, Şona 
Hîrseni: Ileni, Rîuşor, Sebeş 
Mîndra: Şona, Grid 

- Ohaba: Şinca Veche, Veneţia de Jos, Veneţia de Sus, Şinca Nouă, Şer-
căiţa, Hălmeag, Perşani, Grid 

- Oprea Cîrţişoara: Colun, Scorei 
-- PojoTta: Lisa, Ludişor 
- Porumbacul de Jos: Sărata 
- Săvăstreni: Săsciori, Iaşi, Recea, Hurez, Luţa 
- Sîmbăta de Jos: Calbor 

Sîmbăta de Sus: Lisa 
- Sebeş: Ileni, Mîndra, Şercăiţa, Veneţia de Jos, Mărgineni, Hîrseni 
- Sebeşul de Sus: Racoviţa 
- Şercaia: Hălmeag, Perşani 
- Şinca Veche: Şinca Nouă 
- Streza Cîrţişoara: Colun, Scorei 
- Telechi Recea: Beclean, Iaşi, Netotu 
- Ucea de Sus: Corbi, Ucea de Jos 
- Vad: Şercaia, Grid 

Viştea de Jos: Olteţ, Rucăr 
Viştea de Jos: Olteţ, Rucăr 
Viştea de Sus: Corbi, Ucea de Jos 
Voila: Şoarş, Calbor, Beclean, Cincşor, Rodbav, Sîmbăta de Sus 
Voivodenii Mari : Pojorta, Beclean, Voivodenii Mîci 
Voivodenii Mici: Dridif, Lisa 

Foarte rare sînt cazurile în care sate din Ţara Oltului merg pe 
Ardeal, la joagăr. E vorba în aceste cazuri de sate din marginea ei, ce 
gravitează şi în ceea ce priveşte alte probleme uneori în afară. Astfel: 
Racoviţa merge la Tălmaciu, Cuciulata la Homorod şi Şinca Nouă la 
Tohanul Vechiu. 

3, Unde merg satele la piuă şi viitori 

Pentru Ţara Oltului, spre deosebire de Ardealul de peste Olt, este 
specifică industria piuălor şi vîltorilor, industrie condiţionată de existenţa 
unor rîuri repezi şi mici. 

Piuăle şi vîltorile din Ţara Oltului lucrează pentru zeci de sate, aşe
zate chiar la mari distanţe de regiunea de care ne ocupăm. Piuarii pleacă 
cu căruţele prin aceste sate, în care strîng săricile, stofa din care fac 
pănură şi boboauă. Demnă de relevat este încrederea de care se bucură 
piuarii în aceste sate. Ei răspund de zeci de ani cu aceeaşi cinste şi grijă 
de materialele ce le primesc, le prelucrează şi le duc tot ei înapoi cu 
căruţele. In satele în care adună obiecte, ei au "gazde" la care trag şi 
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unde adună oamenii săricile ce le dau piuarilor. Spre deosebire de mori 
şi joagăre, relaţiile legate de piuă şi vîltori sînt mai statornice în timp, 
piuarii nu se schimbă des ca morarii pe de o parte, iar· pe de altă parte 
suprafaţa pe care se întind relaţiile piuarilor este mai mare, fiecare pri
mind din zeci de sate de lucru. 

Dăm aici, pe sate, piuăle şi vîltorile (nu toate piuăle au şi vîltori -
instalaţii pentru făcut boboauă), la care merge satele, după declaraţiile 
notarilor şi primarilor la anchetă noastră. 
- Arpaşul de Sus: Piuă- Rucăr, Somartin 
- Avrig: Piuă- Veneţia de Jos 

Berivoii Mici: Piuă - Dopca, Dăişoara, Veneţia de Jos, Calbor, Mer
ghindeal, Şoarş, Copăcel, Galaţi, Hurez, Ileni, Iaşi, Lisa, Sebeş, 
Telechi Recea, Şercaia, Beclean, Hîrseni 

Berivoii Mari: Piuă - Dăişoara, Dopca, Grid, Veneţia de Sus, Şinca 
Veche, Calbor, Merghindeal, Şoarş, Copăcel, Galaţi, Hurez, Ileni, 
Iaşi, Lisa, Sebeş, Telechi Recea, Vaida Recea, Şercaia, Beclean, 
Boholţ, Voila, Ticuşul Vechi, Şinca Nouă, Luţa, Cincşor, Cincul, 
Gherdeal, Seliştat, Toarcla, Dejani, Dridif, Hîrseni, Netotu, Rîu
şor, Săsciori, Săvăstreni, Şona, Voivodenii Mici, Bucium, Mîndra 
Vîltori - Cincşor, Cincul, Săsciori, Şona, Mîndra, Şinca Nouă, 
Şercaia, Copăcel, Corbi, Ucea de Jos 

Berivoi: Piuă - Şercăţia, Perşani, Netotu, Sîmbăta de Sus, Rucăr, 
Olteţ, Corbi, Ucea de Jos, Arpaşul de Jos, Mărgineni 

- Breaza: Piuă - Rucăr, Olteţ; Vîltori - Netotu 
Comăna de Jos: Piuă- Ticuşul Nou 
Comăna de Sus: Piuă - Comăna de Jos, Ungra, Cuciulata, Lupşa, 

Dăişoara, Dopca, Ticuşul Nou, Grid, Veneţia de Sus, Veneţia 
de Jos 

Copăcel: Piuă - Perşani; Vîltori - Sebeş, Iaşi, Mărgineni, Hîrseni, 
Săvăstreni, Berivoi, Săsciori, Ileni, Hoghiz, Cuciulata, Comăna 

Făgăraş: Piuă- Boholţ, Voila; Vîltori- Boholţ 
I-Iîrseni: Piuă - Vad 
Lisa: Piuă - Breaza, Sîmbăta de Jos, Sîmbăta de Sus, Netotu, Be

clean; - Vîltori - Calbor, Breaza, Dridif, Hurez, Netotu, Sîm
băta de Sus, Telechi Recea, Voila, Vaida Recea, Iaşi, Boholţ, 
Luţa, Voivodenii Mici, Viştea de Sus, Poj orta, Ludişor, Săsciori , 
Luţa 

Oprea Cîrţişoara: Piuă - Rucăr, Colun, Scorei, Arpaşul de Jos, So
martin 

Porumbacul de Jos: Piuă- Porumbacul de Sus, Sărata, Chirpăr, Săcă-
date, Găinari, Colun, Scorei 

- Porumbacul de Sus: Piuă- Avrig 
- Sebeş: Piuă - Felmer, Mărgineni 

- Sebeşul de Sus: Piuă - Racoviţa 
- Streza Cîrţişoara: Piuă - Cîrţa, Găinari, Rucăr, Colun, Scorei, Somar-

tin, Arpaşul de Sus 
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- Şercaia: Piuă- Hălmeag 
Şinca Veche: Piuă - Vlădeni 
Ucea de Sus: Piuă - Corbi, Ucea de Jos, Somartin; Vîltori - Corbi, 

Ucea de Jos, Arpaşul de Jos, Cîrţişoara, Dridif, Viştea de Sus, 
Scorei, Somartin, Bruiu, Arpaşul de Sus 

Precum vedem, nu toate piuăle sînt la fel de căutate. Cele mai vestite 
şi mai cercetate sînt piuăle de la Berivoi, Porumbacul de Jos (care are şi 
vîltori) şi vîltorile de la Copăcel, Lisa (care are şi piuă) şi Streza Cîrţi
şoara (care are şi piuă); în special sînt căutate piuăle din Berivoi şi vîl

torile din Lisa. Iată ce ne spune despre piuăle din satul său, Porumbacul 
de Jos, Urlea Gavrilă de 62 ani, ştiutor de carte: "În sat sînt 5 chiuă, 
înainte o fost G; una o risipit-o, că era tocma cătră Porumbacu de Sus. 
Vîltori sînt 2 (Dumitru Poşa şi la Marinescu, o fost învăţător, e băştinaş) 
că familii Marinescu o fost mai multe, iacă să părăsăsc şi elea; o fost unu 
învăţător, unu notar, o fost v-o patru familii". La chiuă în sat vin: de pe 
Ardeal încolo, Alţîna, Vecerd, Fofeldea, Hosman, Avrig, Colun, Glîm
boaca, Săcădate, Găinari, Cîrţa". 

În ceea ce priveşte piuăle de la Berivoi şi vîltorile de la Lisa, noto
rietatea e atît de mare, încît informatorul nostru, Motoc Alexandru de 
84 ani, din Săsciori, spunea: "Chiuă numa în Beri voi sînt, ii lîngă apă, 
are 2 ciocane şi bagă hainele şi le chisează. La vîltoare la Lisa (merg n.n.), 
în alte părţi nu; mai era una la Sebăş, da s-o stricat, o murit ăla care 
făcea,)l chema Gheorghe- da nu mai ştiu cum". 

Iar Gheorghe D. Neagoe, de 60 ani, "boier" din Viştea de Jos, declară 
că Viştenii merg la piuă la Berivoi: "Sînt şi în Ucea de Sus, dar îi mai 
pricepuţi la Berivoi. Am avut înainte vreme şi noi, la Vidu, toamna în 
capu satului, că nici acuma nu-i stricat jalipu ăla, postaghia aia". La 
vîltori spune că merg la Ucea de Sus şi la Lisa. Iar piuarii "Berivoienii 
şi Lisenii vin cu căruţa, au gazda la Irimie Borza". 

Gheorghe Fiorea, de 76 ani, care are piuă şi vîltoare în Ucea de Sus, 
ne spunea că adună de pe Ardeal în Dridif săricile din mai multe sate şi 
le duce apoi el. Întrebat care sate aduc la el, răspunde: "Apoi din împre
jurimea noastre toate vin. Ai noştri să duc pînă la Dridif (după sărici n.n.) 
- numa az am vint. În Dridif avem un cunoscut, unde trag, ştiu oame
nii, la Ion Sasu". La piua lui vin în deosebi oameni din Arpaş, Ucea de 
Jos, Cîrţişoara, Scorei, Viştea de Jos, Somartin, Bruiu. 

Tot Gheorghe Florea ne spune: "Înainte aduciam lesele de mărăcini, 
pentru vîltorile, pentru sarică, de la Zărneşti. Nu era scump, cîte 10 zloţi 
una". 

Se pare însă că şi aici, ca şi în cazul morilor de apă, ne aflăm în 
faţa unui proces de transformare. Acolo schimbarea relaţiilor era în func
ţie de apariţia morilor de foc, aici de apariţia postavului de fabrică. ,,In 
tot anu scade număru de sarici din cauză că nu pria umblă cu sarici, 
umblă ,nai mult cu cojoace", afirmă Tunsoiu Vasile, de 27 ani, care lu
crează la vîltoarea şi la joagărul de sub pădure din hotarul Copăcelului. 
16 - ALUTA XII-XIII 
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La piuă .şi vîltori în alte sate decît cele din Ţara Oltului satele din
tre munte şi Olt, nu merg decît cele din marginea de est şi vest, ca şi în 
cazul joagărelor. Iată-le: la piuă în Bran merge Şinca Nouă şi Şinca 
Veche; la Cisnădie merge Porceştii; la Rîuşor merge Şinca Veche; la 
Sadu merge Racoviţa; la Satulung merge Şinca Nouă şi Perşanii; la Şapte 
sate merge Şercăiţa; la Tălmaciu merge Porumbacul de Jos, Porceştii şi 
Veneţia de Jos. 

4. Alte industrii săteşti 

Alte industrii săteşti care să prezinte importanţă pentru viaţa de. 
relaţii în cadrul regiunii, în aşa măsură ca morile, joagărele şi piuăle, în 
Ţara Oltului, nu există. Trebuie să amintim, totuşi, cazanele de fiert 
rachiu, maşinile de scărmănat lînă (daracele), teascurile de ulei şi maşi
nile de treierat. Toate acestea au un sezon scurt, în funcţie de recolta 
agricolă a produsului de care depinde industria. 

Astfel, rachiul se fierbe toamna, iarna şi primăvara. Se face din tot 
felul de poame, dar se face - în cantităţi mari chiar - şi din grîne (din 
secară îndeosebi), clandestin, la Voivodenii Mici. Satul acesta e vestit 
pînă în Valea Hîrtibaciului, pe Tîrnave, de unde vin oameni cu bucate 
şi fac spirt, la negru. Specialitatea aparţine întregului sat şi e de notorie
tate publică, iar pentru apărare contra fiscului s-au organizat în mod 
special. 

Maşinile de stors uleiul au un sezon scurt, în funcţie de producţia de 
bostani. In Ţara Oltului se produc anual aproximativ 60-70.000 litri ulei, 
ce se consumă în întregime în regiune. Sate mai însemnate în ceea ce 
priveşte fabricarea uleiului şi la care se duc celelalte (după datele culese 
de noi) sînt: Cîrţişoara, Netotu, Săvăstreni, Voivodenii Mici, Ucea de Sus, 
Drăguş şi, pe Ardeal, Cincul. 

Cele 72 de maşini de treierat din regiunea lucrează în toate satele, 
începînd de la 15 iulie pînă la finele lunii septembrie. Nu toate satele au 
însă maşini de treierat. De pildă Cornebii aduceau maşini de treierat din 
Ucea de Jos şi din Viştea de Jos; Luţenii din Ludişor; Voivodenii Mici 
din Voivodenii Mari, Pojorta din Beclean; Sosciorii din Hurez, Dejani, 
Berivoi, Săvăstreni şi Galaţi; Mărginenii din Hîrseni, Sebeş şi din Tode
riţa. In general am constatat că satele mai mici aduc maşini din cele 
mai mari şi dinspre şes, care sînt mai specializate în cultura pămîntului, 
avînd un caracter mai pronunţat agrar. In acele sate oamenii s-au înto
vărăşit în cooperative, cumpărîndu--şi maşini, cu care - după ce îmblă-
tesc la ei în sat - pleacă şi în alte sate, spre munte, unde nu există 
maşini şi unde grînele �e coc ceva mai tîrziu. 

Sezonul de lucru al maşinilor de scărmănat lîna este între 15 iulie şi 
15 noiembrie. Numărul mic de maşini de dărăcit şi capacitatea lor redusă 
(unele fiind mînate cu mîna, altele cu apă şi numai puţine cu motoare cu 

16* 
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benzină) nu satisface nevoile regiunii, de aceea oamenii din Ţara Oltului 
merg spre Braşov, spre Sibiu, la Cisnădie, sau "pe Ardeal" la Rupea , 

Cincul şi Hălmeag. In Ţara Oltului, ei merg la Sîmbăta de Jos şi Sîm
băta de Sus, Săvăstreni şi Lisa. 

III. CITEVA CONCLUZII 

Publicarea acestui studiu după mai bine de patruzeci de ani de la 
cercetările efectuate în cadrul monografiei despre Ţara Oltului are, desi
gur, o importanţă documentară, dar constituie - în acelaşi timp - o 
posibilitate pentru comparaţii utile în perspectiva transformărilor în timp. 

Schimbările structurale petrecute în perioada postbelică, ca urmare 
a dezvoltării economice, a creării unor puternice centre industriale (la 
Făgăraş, Oraşul Victoria, Mîrşa, Avrig, Cîrţa etc.), a mutaţiilor în struc
tura ocupaţională a populaţiei nu pot fi evaluate decît în comparaţie cu 
situaţiile consemnate prin vechile cercetări monografice (la început, aşa 
cum se cunoaşte prin vechile cercetări monografice (la început , aşa cum 
se cunoaşte, în satul Drăguş, apoi în întreaga Ţară a Oltului) şi publicate 
doar parţial în revista "Sociologie românească", în "Arhiva pentru ştiinţa 
socială" sau în cîteva volume din seria specială preliminată în acest sens. 

Bineînţeles că viaţa satelor a luat - în ultimii ani - cu totul altă 
înfăţişare, prin apropierea satului de oraş, prin transformările survenite 
în primul rînd în cultura materială (modernizarea aşezărilor , schimbarea 
arhitecturii, a portului popular etc.), ca şi în cultura socială şi cea spiri
tuală, care persistă însă intr-o mai mare măsură (ex. în unele obiceiuri 
cum ar fi cele ale cetelor de feciori de la sărbătorile de iarnă), dînd o 
notă specifică stilului local. 

In ceea ce priveşte tema tratată în studiul nostru despre industriile 
populare tradiţionale, despre instalaţiile tehnice, îndeosebi cele acţionate 
de apă,  ele au fost părăsite aproape în totalitate, tocmai ca urmare a 
schimbărilor în modul de viaţă, a modernizării rapide. Studiile care s-au 
făcut la nivel local, zonal sau naţional au surprins cu 20-25 de ani în 
urmă începutul acestui proces, prin consemnarea situaţiei, în comparaţie 
cu restul ţării (ex. C. Irimie, Anchetă statistică în legătură cu reţeaua 
de instalaţii tehnice populare acţionate de apă pe teritoriul României, 
vechimea, tipologia, răspîndirea şi frecvenţa lor, în vol. " Cibinium " 

1 9 6 7-6 8 ,  Sibiu , p. 4 1 3-48 7). La fel, în ceea ce priveşte studiul tematic 
al portului popular publicat în trei volume ce prezintă acest capitol al 
etnografiei şi artei populare pe cele trei subzone al Ţării Oltului (C. Iri
mie, Portul din Ţara Oltului - zona Făgăraş, Bucureşti 1 956,  C. Irimie , 

Portul popular din Tara Oltului - zona Avrig, Bucureşti, 195 7 ,  C. Irimie, 
Portul  popular din zona Perşanilor, Bucureşti, 1'9 5 8 ) .  De o importanţă 
deosebită este volumul "Forme străvechi de cultură poporană româ
nească.  S tudiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Ţara Oltului, 
de Traian Herseni, editura Dacia, Cluj -Napoca,  1 9 7 7 , precum şi alte lu-
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eran m manuscris, iniţiate în cadrul cercetărilor monografice ale Şcolii 
sociologice de la Bucureşti. Pornind de la aceste premise , în prezent se 
desfăşoară, în cadrul planului naţional unic de cercetare .ştiinţifică, studii 
monografice complexe, în colaborare, de către specialiştii Muzeului Bru
kenthal Sibiu, Muzeului judeţean Braşov şi Muzeului de la Făgăraş, cer
cetări care urmăresc să surprindă tocmai mutaţiile survenite şi direcţiile 
clexvoltării vieţii, a diferitelor manifestări de cultură materială, socială 
şi spirituală în această veche vatră locuită neîntrerupt de poporul român, 
aşa cum o atestă aceste cercetări. 

SA TELE ŢĂ RII 

1 .  Turnu Roşu 
2. Sebe şul de Jos 
3.  Sebeşul de Sus 
4.  Racoviţa 
5. Avrig 
6. Porumbacul de Jos 
7. P orumbacnl de Sus 
8 . Săra ta 
9 .  Scorei 

10. Cirţa 
1 1 .  Oprea-Cirţişoara 
1 2. S treza-Cir ţişoara 
1 3 .  Arpa şul de .Jos 
1 4 .  Arp a şul de S n s  
1 5 .  Ueea de Jos 
1 7 .  Corbide 
1 8 .  Viştea de Jos  
1 !) .  Viştea de S u s  
2 0 .  Ol teţ 
21. Drăgu ş 
2 2 .  S îmb ă ta de .los  
23.  Simbăta de Sus 
24. Voivodenii Mici 
25. Voivodenii l\J ari 
2 6 . Voila 
27.  Dridif 
2 8 .  L u \ a  
29.  L u eli :;M' 
30.  Pojorla 
3 1 .  Lis a 
32. Ne totu 
:1 3 .  Breaza 
34.  Dej ani 
35 . Telechi Recea 
:-16.  Vai d a  Hecea 
37.  Ia şi 
38 .  S ăvăstren i 
3 \J .  Săseiori 
40.  Hure z 
1 1 .  Bedcan 
"12. Făgăraş 

OL T UL UI ŞI CEL E lN VECINA TE C U  EA , IN ORDINEA 
N UMERO TĂR!I PE HA R TĂ 

43.  Rîuşor 
44.  Ileni 
45.  Berivoii Mici 
4 6 .  Berivoii Mari 
47. Copăcel 
48.  Hirseni 
49.  S ebeş 
50. Mărgineni 
5 1 .  Bucium 
52.  Şercăiţa 
53.  Ohaba 
5 1 .  Toderiţa 
5 5 .  Mîndra 
5 6 .  Vad 
5 7 .  Şerea ia 
58.  Şinca I'\ o u l1 
5 9 .  Şinea Veche 
GO.  Perşa n i  
(i l .  Grid 
62. Părău 
63.  Vene1ia de .J os 
64.  Veneţia de Sus 
G5.  Comăna de Jos 
66.  Comăn a de S u s  
67 . Cuciulata 
68 .  Lup şa 

Sn lc  invcdu a t e  (�Il -'fara 
OII ului 

6 9 .  B o i ţ a  
70.  Tălmaciu 
7 1 .  Bra du 
72.  S ăcădatc 
7 3 .  Glîmboaca 
74 .  Fofcldea 
7 5 .  S ăsău ş 
7 6 .  Vurp ăr 
7 7 .  Col un 
7 8 .  Găinari 
7 9 .  Noul Român 

80. Feldioara 
8 1 .  Rucăr 
82. Gherdeal 
83.  Somartin 
84.  Bruiu 
85.  Toarcla 
8 6 .  Merghideal 
87. Cincul 
88. Cincşor 
89.  Calbor 
00. Boho1ţ 
0 1 .  Şoarş 
92 .  S elişteat 
93.  Bărcut 
94 . Văleni 
95 . Lovni e 
06 . Cobor 
97. Felmer 
98.  Galaţi 
9 9 .  Sona 
100. Ticu�u1 Vechi 
1 0 1 .  Hălmeag 
102.  Ticuşul Nou 
103.  Crihalma 
1 0·1 . Dăişoara 
105.  Ungra 
1 06 . Fîntîna 
107.  Bogata Oltean ii 
108. Dopca 
1 0 9 .  Mateiaş 
1 1 0.  Agoştin 
1 1 1 .  Apaţa 
1 12 .  Măieruş 
1 1 3 .  Rotbav 
1 1 4 . Hălehiu 
1 1 5 .  Sa tu Nou 
1 1 6 . Poeniţa 
1 1 7 . Vlădeni 
1 1 8 .  Holbav 
1 1 9. 
120. 
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