INSTALA ŢII Ţ ARĂNEŞTI PE VALEA LUNCAVĂŢUlUI
TitAIAN. JUGLUI

Privit in ansamblu, bazinul apei Luncavăţ se prezintă ca un c:uloar
tncepînd de la virfut. Balota şi Căşeriei de unde pornesc izvoarele apei
ce se unesc formind cursul apei Luncavăţ începind de la punctul nu1uil
„Furciturile Balotei". De aici este mărginit pP partea sl1ng6 de către
masivul Ursu, apoi Dealul.Mare. iar pe partea dreaptă de masivul Căşe
riei, Marginea şi Capela, Apa pătrunde fn depresiunea Horezu pe care
o imparte în două iar de aici, roărginltă pe stinga de dealul Ulmului şi
pe dreapta de treapturi, o continuar.e a dealului Măgurii, iese djn depresiunea Horezu şi îşi îndreaptă cursul printre dealurile ce le intiln'm
in comunele Oteşani, Popeşti şi $irineasa. vărsîndu-se apoi 1n Olt.
lu privinta debitu lui, rîul Luncavăţ are în genere un debit constant,
acesta variind (creştere) in perioada de primăvara şl to<Ynn11 ceea ce
ne face să credem ca nu putea să nu fi avut aceste instal aţii tehnice ln
număr destul de mare fată de crte se mai găsesc astăzi. Pinl!. la ieŞirea
din raza oraşului Horezu apa este alimentată de izvoarele de înunle
iar pe terintoriul acestui oraş este alimentat şi de apele l1 rşani, Bălă
neşti şi Ciupa. ln continuare rl ul are doar mici afluenfi ce au o cantitate mică de apă iar din ele sectnd in timpul verii.
Instalaţiile tehnice tărăneşli se aflau de obicei pe cursurile apelor
sau apa er.a adusă din „zatoane" (Î.acuri) făcute de om prin Intermediul
iazurilor, la roţile ce puneau în mişcar e morile, pi'vele, joag6rele şi
daracele. Iazurile erau devieri ale unei părţi din apa riulul atit cit era
necesară pentru a pune în mişcare instalaţiile existente.
Caracterele comune legate de varietatea ocupaţiilor creşterea vilelor, agricultura montană şi de podiş, pomicultura, pădurăritul , instala ţiile ţărăneşti precum şi păstrarea tn tnsemnată mlisură a portului, a
graiului şi a obiceiurilor tradltfo11ale situează bazinul Luncavăţ în
zona etnografică a Vllcii.
Din regiunea ccrcet.ată fac part~ localilătile: Vaiâe-cni, Horezu,
Măldăreşti, Oteşani, Popeşti , Şirineasca, Băbeni şi foneşti ultimele
două avtud pe o mică porţiune Luncavllţul ca hotar comunal. Din cercetările intreprinse numărul populaţiei acestor comune variază între
2 500 şi 5 OOO de locuitori.
Din an.a.liza istorico -geografică se poate constata că apariţia în
timp a noilor aşezl!rl a avut ca directio principalii zona de izvoare cit
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şi celelalte părţi ale ·bazinUlui Lun :avăţ odată cu defrişarea în fa'voarea
agriculturii şi creşterii vitelor.

Considerentele de mai sus, ca şi faptul că VP.chile statistici arătau
un număr mic de locuitori, explică caracterul particular al zonei cercetate în care agricultura şi morărit ul au servit aproape exclusiv pen·
tru satisfacerea necesităţilor unui grup d•J familii sau a feroilii lor satulul.

TIPOLOGIA INSTALAŢIILOR TEHNICE
DE PE APA L UNCAVĂŢ

TARANEŞTI

Din cerce tările de teren, cit şi din i nformaţiile date de către Tărtă 
reanu Vasile din comuna Vaideeni rn virstă de 70 de ani (el insuşi deţi
nător de moară, pivă şi darac) şi Micioi Alexandru din satul Cîrstă
neşti, comuna Oteşani in vîrst<'i de 84 de ani, ar:n putut dis tinge urmă
toarele tipuri de mori, pive şi joagăre : ;mori cu o ciutură, cu două
ciuturi (în număr destul de mare), mori cu xoată verticală, pive cu do uă
şi trei cale şi jougăre cu o pînză şi cu două pînze.
MORI CU O CIUTURA
întregul complex al unei asemenea instalaţii de morărit era format
în general din urm.ătoarele părţi componP.nte : iazul sau cursul apei care
o pune tn .mişcare, clădirea .m orii cu toale instalaţiile afer ente, scocul
morii, una sau mai multe roţi - fie·car.e cu axul său - pietre de moara
(pietrele de moar1'1 erau aduse din regiunile invecinatP unde Sf' aflau
cariP.re de piatră şi pe care •-neştP.ril pie trari, continuatori ai acestui
meşteşug din g0neratie in gener.aţie, le confoctionau la comandă ş! . tot
ei le transportau la fata Jocului·- comuna. lgoiu şi Că limăneşti-} sitele., covetlle1 lătur.olul, fiearele ş.a .
Morile cu o singură ciu tură sint mai mici ca volum decit cele cu
două ciuturi şi de asemenea pietrele de moară mai ·r ed use ca mărime.
Pentru funcţionarea unei mori cu o ciutură sînt necesare următoa
rele elemente : :vadul sau iazul morii (iezăturile pe marginHe vadului
sînt întărite cu. pari înfipţi în pămînt de care sînt prinse sctnduri sau
blane, crengi, frunze de anin sau salcie, pămint şi pietriş) uro-nînd podul
morii alcă tuit din 2-3 urşi din lenrn aşezaţl pe pari de stejar băluţi în
pămînt pe care sînt prinse una lingă arta scutduri cu la duşumea as tfel
ca apa să nu se. strecoare în jos printre ele. Podul începe de la inălti
mea ·cle 2-2,5 m şi se s trîmleazii treptat pină aproape de 1-i.5 m de
unde începe scocul. Din podul morii, care este drept sau foarte puţin
înclinat, se continuă scocul morii care este înclinat mult · mai mult.
Scocul începe cu lăţimea de 1- 1,50 m şi se termină cu 1,30-1.40 m.
Scocul morii este alcătuit ca şi podul din scinduri bine încheiate, e l
fiind sprijinit p e două tălpi (bucăţi de kmn) una Ia capăt'ul de s us şi
alta la capătul de jos iar uneori şi la mijlocul scocului. Ciutura învirtcşte piatra de moară care este pusă în funcţie de apa ce curge pe scoc
lov ind paletele (căuşuri, făcaie) ciuturii. Înălţimea acestei căd eri de
apă este în general aceeaşi la toate morile netrectnd de 0,60-0,80 cm.
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Scocul are o stavilă cu ajutorul căreia se opreşte apa atît în tinipul
cit nu funcţionează moara cit şi în cazul cînd stnt inundaţii mari. Axul
vertical al ciuturii puno în mişca(e piatra alergătoare prin transmisie
directă fără intermediul vreunui angrenaj.
Privind constru cţ.ia morilor cu plan dreptunghiular. ea este caracteristică văii: Luncavăţ. Construcţia este lnălţată pe patru-şase piloţi
deas·Jpra apei, legătura cu malul fiind nsigur.ată de o scară înaltu. Peretii ·
sînt lucraţi din bîrne mas'.ve de stejar sau fag <:ioplite cu liarda şi prinse
la capete pr:n încheietură dreaptă.
Mecanismul de m.ăeinat .e s.t e alcătuit dih : războiul coşului unde se
află aşezat coşul de boabe iar din el boabele cad în covăta can~ la rîndul ci varsă hoăbele între cele două pietre. G.:>văţaua (p0stăviţa) este
într-o continuă. mişcare de trilns!atie de la dreapta spre stinga datorită
titirezului care stind cu un capăt pe pintra alergătoare 1nişcă covăţica.
Piatra de jos (nemişcătoare) se nUi'Ileşte :vatră şi de jur-împrejurul pietrelo.r se află ocolul care. nu dă vo.ie făinii s-o ia decît prin păscoaie
şi ;;ii ajungă in lada de mălaJ care poc;ite fi gşezată pe scau11 sau direct
pe podeaua. morii.
.
De asemenea în c.adrul mecanismului de măcinat se află şi ridlcă
tourca pietrei alergătoare care permite c~ făina să fie făcută l}lai sub~
tire (fină sau ntoale) sau mai groasă- ( aşpră). Tot aici se an~ şi tija de
ridicat sau cobortt stavila care poate· opr.i sau pu~e în mişcare ciutura
prin intretuperea. apei sau invers. Pe pqdul morii se <1flă şi o macara
pentru rldjcarea pietrelor în cazul cînd ele tr.ebuie ferecate sau schimbat~. Se. mal folosesc pentru deservirea instalaţiei morii şufla (lopata),
făraş ·( din fag) pentru pus făina in .sad şi băniciorul pentru măsurare.
Plata se făcea tot în cereale (îo natută) ~ se luau două şufle de
boabe la dncl bănicioare.
De-a lungul apei Luncavăţ, pornind din comuna Vaideeni. lntîln!.o:n
o singurii moară cu o singur,ă ciutură ce se ~fla. pe partea stingi,i a
tiului în punctul ,,La Zaton" acum 180 de aru, făcută în tovărăşie de
Vi.n ereanu Ion, Popescu Gheorghe, care la o neinţelegere o p~răsesc
ca ruinindu-se.
O altă moară cu o singură , ciutură o găsim. în Hor.e zu - moara lui
Bîscu ce se .afla 'jn locul unde şQseaua interjudeţeană Rm. Vîlcea-Tg.
Jiu traversează Luncavăţul.
Pe teritoriul comunei Măldăreşti tntîlnim trei :mori cu o singură
ciutură : prima situată Ungă podul şoselei judetene, a ll;li Persu Margareta, apo.i în continuarea cursului apei se afla inoara cu o singură ciutură a Iul Gheorghe Marcu ..şi, ceva mai jos; moar1.1 cu o singură ciuturii
a lui Buşe Grigore demolată pe la 1954 de proprit'tar. Ultima moară cu
o singură ciut'u.r~ o !ntilnim la vărsarea Luncavăţului ,i n Olt pe teritoriul comunei !oneşti proprietate a lui $.tefănescu tvf.iha1, azi pr·oprietatea C.A.P.-ului Mareea, ea fiind in sţare ele funcţionare,
MORI CU DOUA CIUTURI

Spre deosebire de morile cu o ·singură ciutură în cadrul morilor cu
două ciuturi podul pe unde curge apa are b lătlme de 2,5-3,0 m şi se
strimtează treptat ajungind pînă. la 1,5-1,80 m ·apoi apa este ghidată
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pe două scocuri .a căror lăţime variază intre 0,80-0,90 cm a]ung!nd în
partea de jos lfl 0,40--0,50 m.
Scocul morii este alcătuit, ca şi podul, tot din scînduri şi este cîte
unul la fiecare ciutură.
Jn privinţo construc:Uei mai întilnint în cadrul morii şi o cdme.ră
a morarului, dar nu este ceva gene.ral, iar ·a colo unde există este tencuită de obicei numai în interior şi diferenţa de mărime intre una şi
alta variază cu ciţiva dec.i.tnetri.
Morile, cu excepţia locuinţei pentru morar, nu au nici un mijloc de
încălzire . .Incăperea servind drept locuinţă este prevăzută cu sobă
şi coş.

Toate morile sînt aşezate cu întreaga construcţie deasupra cursului apei (iazului), iar dnd se folosea roata hidraulică pentru punerea
în m:işcare a pietrelor întreaga construcţie a morii se găsca aşezată pe
malul apei.
în cercetările fă cute aln găsit pe teritoriul' comunei Vaideeni. de-a
lun gul apei Luncavăţ, următoarel e mori cu două ciuturi : moara lui
Lazăr Aposloloiu construită în anul 1945, ea existînd şi astăzi dar nu
în stare de funcţionare , moara lui Marian Bulacu, moara cu două ciuturi a .Jui Mihai Popescu - distrusă ·în urma unui incendiu, moara
făcută de Ciolompu (Dumitru) Stuparu, moara lui Adam Rusalina Tărtă
reanu - cumpărată în 1940 de Moldoveanu Ion şi demolată de către
urmaşi. Ceva mai jos se găsea moara lui Ciolompu distrusă de bătrî
neţe. Albia rîului se ingustrea2ă între două dealuri nefiind propice
pentru instalaUile ţărăneşti dar imediat pe partea stingă de pe botul
de deal se afla moara lui Ion Grigorescu ce o construieşte în 1915 iar
la trei ani după funcţionare este luată. de apă în urma unei inundaţii
puternice. în continuaraa rîului se află moara lui Todea (Hulhuţă) şi
moara Comăneştilor care rămîne pentru o perioadă proprietatea· lui
Popa Dumitru ca moştenitor, apoi Mitică PojJescu cumpără: partea lui
Ilie Cindea ce căpătase drept in moară şi mai tirziu, a Comăneşti!or
răminindu-i ca proprieta te. Este menţinută pînă în 1959 cînd este demolată de proprietar. In continuare pe aceeaşi parte se află o moarii construită pe la 1810 denumită de localnici •-:noară boierească, ce aparţin ea
de fapt mănăstir.ii .H urezu ca la reforma agrară din 1864 ea să treacă
1I1 proprietatea lui lvloinea Ion fiind demolată mai lîrziu de către urmaşi. Ultimele instalaţii ţărăneşti ce la mai înttlnim de-a lungul apei
Luucavăt pe teritoriul comunei Vaideeni sint: moara lui Stănilă Săvoiu.
ce încă funcţiona pe la 1926 ca apoi să fle demolat/!, iar ultima moară
este a lui Ion Matei Filipoi demolată şl ea, pietrele de . moară aflînctu-se
şi acum pe locul unde a eX:istat moara.
Următoarea moară o înUJnim· pe tcriţt>riul oraşului Horezu in satul
Bîrzoteni denumită moara veche ea fiind demolată acum 60 de ani.
Urmează moara Grigoreştilor situată în punctul „Obreje" ca la ieşirea
Luncavăţului de pe teritoriul oraşului să întîlnim moara lui Cristescu.
Morile stnt de molate iar pe locul morii lui Cristescu este c onstruită o
moară cu valţuri acţionată de curentul electric.
Pe teritoriul comunei Măldăreşti se afla moara lui Marcel Zlatian
arsă în 1942, urmind moara lui Mişu Greceanu şi moara lui Bebe Budurăscu, ultima aflîndu· se şi astăzi în stare de funcţionare.
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Tn comuna Oteşani tnUlnim moara (căreia i s-a dat fo::: de către alti

proprietari de mori) lui Vclcovivi, unruod morile lui Nete, Lepea, Bengt>scu (Sasul), Gice, Şte(ăneşlilor (aceasta din urmă fiind in stare de
funcţionare). Ultima moară este a lui Nicu Popa (Girleşteanu).
Pc o distanţă de 10 km, atît în cercetările de teren cit şi fn discuţiile purtate cu bătrinii salului nu am mai lutiloit nici un fel de mo::iră
ca sc'.i df!m, pe teritoriul comunei Popeşti, de mori le lui Gă teje, Lupescu,
Popa Lazăr şi Chiriţescu. funcţîontnd ca şi celelalte cu douli ciutur i.
ln comuua Şirineasa lntUnim morile: Btzgd·ni, Popeş ti lor (satul B ln ţ u
lcşti), Antonescu Ion (sat Opriţcşti) ultima functionînd şi astăzi fiind
proprie tate a C.A.P.-uJui $irineasa. Ultima moară este a lui Săraru
Dumitru şi Romulus Ştefan ce au fost demolate de către urmaşi.
~10Rl CU ROATĂ VERTICALĂ.

Spre deosebire. de mor.Ue cu ciutură, morile acţiona te d<1 roata verfac transmisia prin intermediul unui ax ce porneşte de ta roută
iar pe acesta .s înt fixate (olile care, prin intermediul curelelor. lransmit
miş carea la roata orizooLală fixată pe ax ul ce pune în mişcare piatra
mobilă. Găsim un numă r Coarte mic de asemenea mori doar pe teritoriul
ce01unei Vaid~ni cum sfnl : moara lui Nicolae Pavelescu ce este adusă
din Anglia ( i nsta laţia morii). Moara a fost preluată de către lutreprinderea „Olga Bancic" şi demolată i11 1960. Urmează moara cu măsele
a lui Ion Stuparu, ~para ce este. demolata de cd.tre urmaşi. Ulllma
moarll cu roată verticali'i c~ţe mo;ira lui Tlirtareanu V!lsile.
ticală

PIVELE CU

DOUĂ

OALE

Din doc umentele şi studiile cunoscute pină in prezent rezultă ~ă
piua, ca şi moara, constituia fncă din cele mai vechi timpuri una din
o;:upatUle anumitor cetăţeni în viaia salului.
Piua serveşte pentru îngroşatu l şi indesalul dimiei care devine
astfel mai rezisteolă şi mai călduroai;ă. Pivele se găsesc numai de-a
lungul apelor lin:Jpezi cu un d1:?bit mare. şi cons tant de muntE:?. Piua este
legat!!, tn majoritatea regiunilor, de creşterea oilor pentru a avea asigurdt!i diinia - materia primă - şi de vad - ca factor geografJc condi ţ ionat. Această instalatie tehnică textilă mai este condiţionată şi de
calitatea aP<?i care c legată de continutul anumitor sărrui din compoziţia sa. Absenta pivelor din regiunile de ctmpie explică acest lucru.
PivcJP. de pe valea Luncavăţului sint iuslalate pe malul apei, unde se
află întreg mecanismul, iar apa cc pune în mişcare roata verticală este
adusă prin intermediul iazttlui. Construcţia pivei nu are tavan şi nici
roşuri, de aceea fumul iese liber prin acoperi.ş.
ln interior se află oalele şi maiele, căl darea cu focul permanen t sub
ea şi JocuJ de odihnă şi dormit al dimierulul.
Nici o piuă. nu are o Jocui.ntă specială pentru dimicr Ciind inutilă
cd.ci dimierul treboie să s tea permanent tn fata malelor. lnălţim ea pereţilor este aproape egală cu acoperişul şi pereţii au prevăzute deschideri
pri n care se l>Odte observa funcţionarea instalaţiei exterioare (vadul.
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roata verticală cit şi locaşurile prin care pătrund scocurile şi parul ·
pentru oprii roata pivei). Tot în peretele pivei intilnim deschizături
pentru trecerea fusului p'ivei şi tot în apropierea sa scocurile de la
capătul pivei. De genere pivele sint la fel ca construcţie, uneori nl.tmă
rul oalelor este mai mare sau mai mic în funcţie de postbilitalea dimierului de a o const:rui. Pivele funcţionează astfel îu virtutea acţiunii
apei care ·prin lovirea .paletelor rotii p11nc în mişcare roata şi implicit
fusul. Fusul are de oblcei 4-8 fete l'ilr la capăt formă cilindrică , el avînd
lungimea de 7-8 ill iar grosimea variază între 0,50-0,63 m. Fusul este
aşezat pe două tălpici de lemn - cHe unul la fiecare capăt aceştia
fiind fixa ti de păm.înt prin intermediul unor pari. Prin inv!rtirea roţii
odată cu fusul se pune în mişcare întreg mecanism.ul, roata fiind ade·
văratul motor al pivei. Privind construcţia roţii ea este in întregime
din lemn de stejt1r compuindu-se din două cercuri (din lemn), paletele
şi două axe ce trec prin fus. Cercurile, pentru o mai mare rezistentă,
sînt fixate pe margine cu ajutorul unor benzi d e fler (şină). Debitul de
apă care trebuie să fie destul de mare este hotărîtor în funcţionarea
pivei, el ajungind prin intermediul podului cobiecţionat din scînduri
(blane) bătute cu cuie, strînse una Ungă alta ca o duşumea şi fiind
străjuite de alte două scinduri cîte una pc e•-nbele margini ale podului.
Podul se sprijină pe sl!lpi bătuţi în pămint, el aj ungînd la lăţimea de
t ,50-2,0 m şi JungimP.a de 3,0-3,5 m. Apa de pe pod cade direct şi
puternic pe aripile roţilor. Podul pivei este lipsit de scoc aceasto datorită faptului că apa loveşte direct paletele roţii.
Jn cadrul pivelor de pe valea Luucavăţului întîlnim pive cu două
oale şi trei oale aceasta dovedind că industria casnică textilă era foarte
dezvoltată ca urmare a faptului că şi creşte rea oilor 1->ra foarte răspfn·
dită. Oala are lungimea de 0,80--0,90 m şi o lăţime între 0,50--0,60 m
iar înăltimea de 0,60 m, aceasta fiind ele fapt configuratia oalei în inte·
rior. Fusul are fixau în jurul lui patru pene sau dinţi care lovesc pe
rînd maiul ce cad·e în oală. Fiind două maie la o oa lă întîlniin fixate
pe fus opt pene sau dinţi aşezaţi cite patru şi în poziţie inversă faţă
de dinţii cc lovesc primul mai. Maiele aq !ăţ!.-nea de 0,25-0,30 m şi
înălţimea de 1,40-1,60 m fiind sprijinite la rindul lor :între doi urşi cc
stau fixaţi intre două grinzi de stejar. Maiele bat ritmic, fiecare alternativ şi de a.semenea pe n1argi~ile malelor s.e află două grinzi laterale
numite babe in faţă şi in dos. O grindă la babele oale are o lungime
de 3-4 m. La capătul de jos al majelor au crestate două rînduri de
bureti laţi de 0,15--0,16 m, acestea !ovin~ dimia pentru a o îngroşa şi
de asemenea de a invlrti-o în oală. Maiele se construiesc numai din
rag fiind mai uşor de doplil şi se schimbă o dată pe an datorită bureţi
lor care se distrug (topesc). Coada maielor se lucrează numai din stej<1r
iar stîlpul care uneşte cele două grupuri de maie se nu,meştc undrea.
Pentru a îngroşa hinc dimia se aruncă apă caldă aproximativ din
oră -n oră tn oale pe v iguri şi pe maie dintr-o călc;lare permanentă cu
apă caldă. Prin stropirea maielor şi cu apti rece se Iace alunecarea mai
uşor cît si evitarea aprinderii maielor prin frecare. De asemenea, fusul
pivei este udat la ambele c;apetE' de către un şipot ( ţurţur) ce curge
fiecare pe cite un mic jgheab (scoc de lem~). Uneltele <limierului de
care se foloseşte slnl : securea, barda, ferăstrăul, sfredelul, ciocanul,
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cleştele,

sapa şl lopata Ţ>entru a repara iazul şi piua. de asemenea o căl
dure mai mare din inemă pentru. fiert apa $i o căldăruşe sau cală din
pămînt pentru stropit dimia şi maiele. l\ia! foloseşte şi un par gros care
înlesneşte oprlrea pive.I înfigîudu-s~ între aripile roţii cît şi o scindură
ce se aş<iază în latul podului pentru a se abate apa înainte de oprire.
Tot ln piu~ mai găsim şi maiul (berbecul) făcu~ dinlr-u~ leJlln _cie esenţ~
tare uneori cu cercuri La cap p~ntru bătut paru de susţinere a1 scoculu1
cit şi cei pc"ntru fL~area butucilor ce susţin tălpicii pe care se învîrteşte fusul.
Vigurile aduse la pjui\ sint c~usute idouă, trei viguri) cu ajutorul
undrelei, după aceua fiind introduse io' piuă (oală} unde sint bătute o zi
şi o noapte (24-~26 de ore). După baterea dimiilor, îngr.oşarea şi îndesarea lor se face îµ aşa măsură încît nu se mai cunoaşte urzeala şi
bătoala, astfe.l că d;rnia devine foarte rezistentă şi călduroasă. într-o
oală intrl'i două, tr<;:?i !>•iguri aceasta depinzînd şi de grosimea valului
(vigului) de dimie cit ,şi de lăţime. De altfel, dimia clnd sa scoate din
piuă este mai sc:urti'i atit la lungime cit şî la lăţţme faţă de cum a fost
iniţial. Sezonul pivelor este. de la sfirşitul lui octombrie p.înă la sfîrşitul
lui martie. Aceasta esţe perioada în care muncile agricole încetează şi
femeile se ocupă cu torsul şi ţesutul linei iar bărbaţii cu prelucrarea
lor. Pivele sînt construite acolo unde a fost şi păstoritul în fJoare
pentru a avea asigurată dimia (materia primă). Deci pivele îndeplinesc
şi o fw1cţie social-economică locală.
De-a lungul apei Llincavăţ inUlnim, de la izvor spre vl'usarc, piua
lui moş Mieilă (Mieilă {'o.pescu) situată in pw1etul „La salcia mare" sau
„pîrîul cu broaşte" (comuna Vaideeni) ce~ fost .mutat.ă în 1913 în punctul „Sector" unde se află şi astăzi. MieHă Popescu înfiază pe Ion Ionescu care deţine ca proprietar piua uimind fiul său Adam Ionescu ce
o vinde în a nul 1945 lui Lazăr .A postoloiu aceasta fiind inoştenită apoi
de către fiii săi. Tot pe teritoriul comunei întîl.o.irn piua lui Dumitru
Gheorghe ce este demolată mai tîrziu de către urmaşii acestuia. Ultima
pivă cu două oa.Ie o întilnil!l în co)tluna Şirineasa, proprietatea lui
Romulus Ştefan, demolată şi ea de elitre urmaşii acestuia.
PIVE CU TREI OAL~

Spre deosebire de pivele cu doua oale, pi~elc cu t.rei .o ale au 'în
plus o mai mare capa.citate de prelucrare a dimiilor. Le întUnim doar
pe teritoriul comunei Vaideeni aceasta şi datorită faptului că locuitorii
sînt spedaliza'U în creşterea oilor. Au existat următoarele pive : piva
lui Mariau Buiacu, piva fui Ion Luca (Mfrşologul) Ge o demolează însuşi
ptopr.ietarul, piva lui Moldoveanu Ion şi Dumîtroiu Ştefan d!Xnolate şi
ele de bătrîneţe.
DARACELE

De-a lungul apei Luncavăţ nu înUlnim darace decit în comuna
şi acestea în număr de cinci. Este explicabil acest lucru datoînsăşi ocupaţiei locuitorilor comunei, de crescători de oi.

V aideeni
rită
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Înainte, daracele erau ac ţionate de către forta apei prin intermediul
verticale care punet1 în func ţie huciul şi maşina de caier. EIP. erau
pus!! in funcţiune cu ajutorul unor roti de lemn ce se aflau fixate pe
fu sul ro ţii iar mişcar~a circuloră era transmisă prin intermediul frln·
ghiilor şi moi tîrziu a curelelor la roţilt> motrice ale huciului şi daracu·
lui. Oprin•a instalaţiilor se făcea prin darea jos a frînghiilor sau c urelelor de pc! roţile instalaţiilor. Huciul avea rolul de a scărmăna lina
iAr doracul de a face din ca caier. După aceea ca era toarsă manuol de
c<!tre femei şi mai tl rziu cu ajutorul maşinilor actionate la început cu
apă şi mai llriiu cu aj utorul curentului electric, după care era năvădită
şi introdusă ln război pentru ţesut.
In cadrul cccnunei Vaideeni găsim următoarele darace: daracul
lui Lazăr Apostoloiu construit la 1945 astăzi functionează dar adaptat
la curentul electric, apoi daracul lui Ion Luca (lvltrşologul) şi „fabrica
de tors" a lui lon Grigorescu făcută la 1900 av~nd două darace şi patruzer.i de fuse pentru tors fiind pusă în fuo.ctiune de către forţa apei prin
intermediul roţii h:draulice ve rticale. Arde în 1953 pînă-n temelie şi
nu mai l"Sk r: făcută de către proprietar, apoi daracul lui Tărlăreanu
Vasile.
roţii

JOAGĂRE CU O

PlNZA

Tot pe cursul apei Luncavat !ntilnim joagărele folosite pentru obtinerca -sdhdurilor din buştenii de stejar, fag, brad, ulm, etc. Gaterul. ca
şi piua, are un pod {slai) pe care curge apa, urmtnd rondeaua (regiunea
curbată dintre pod şi scoc), apoi scacul, apa căzlnd în paletele ro\ii
(val). Roata este prinsă de un fus cc posedl! un cot a că-Fu i lungime este
rle 0,25--0,30 m, d<' ast>menea fiind fixată. ştanga. Datorită mişcării
ştangăi fusului, pt>n'lru a nu se ridica din locaşul unde se invîrteşte,
uste fixat cu ajutorul unor brigle din lemn, acestea nedînd voie fusului să se ridice din loc aşul de !nvlrtire. Ştanga punt> în funcţiune jugul
cu o ptnză sau doul! (în funcţie de debitul apei), care aluneci! ·pc palestare (stîlpii ficşi) pre vazute cu ţevi sau panle de fier ce se ungeau
cu grăsime pentru a permite mai buna alunecare a jugului. Urmează
carul {canapeaua), acesta deplaslndu-se pe 12- 14 suluri de lemn. Pentru
oprirea joug :'irului SP folosea ştaierul. el fiind prevăzut c u o manetă
pPntru oprirea t.ar ului, iar pentru a nu da fnapoi esle oprit cu ajutorul
c!!lctiului ştaierului (u n fPI de piedică). Pentru tăierea lemnelor se procP.dează astfel : lemnul este pus cu ajutorul caţei sau sapinei pe canapea (car) unde este fixat prin in terL1Hldiul tiparelor cc însumează a gro·
simc de 0,20 m de poretele canapelei. După luarea primei margini se
aşează cu partea fasonată pe canapea şi se scot şi celelalte trei mar·
gini. Se dă înapoi pe prima parte fasonată. (faţă) şi se taie sclndura după
preferinţa proprietarului. Pentru ca buşteanul să nu aibă mişcări in
timp cît este tăiat de către pinză el este prins de o prăjinii de brad ce
c fixată cu un capăt în partea din faţă a canapelei iar celăla lt capăt
se află strîns pe o s cară cu cuie făcută s pecial, fiind fixat de aceasta cu
ajutorul pălugii şi· penelor. Se d!!. drumul apoi la apă prin stavila ce se
află fixall! ln mijlocul scocului, aceasta fiind ridicată cu ajutorul unei
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pirghii. Astăzi joagărele au fost desfiintate ele-a lungul apei Lu ncavă ţ
gtisindu-se doar unul şi acesta nefuncţionîod. Ele au existat în număr
destul de marf> dar datorită forţei mult mai mare a curentului electric
lemnele sint tăiate la circulare acţionate de el. lntiloim de-a lungul apei
u rmătoarele joagăre: .în comuna Vaideeni găs!.:n joagărele: lui Lază r
Aposloloiu construit în 1947, el existind şi astăzi. apoi joagi\rul lui
Marian Buiacu, a lui Mihai Popescu - primul demolat iar al doiJea
distrus în urma unul incendiu - . Următorul joagăr este al lui Nicolae
Pavelescu, demolat şi acesta intre timp şi joagărul ci1 o pînzlt a lui
Slănllă Săvoiu, de asemcnna demolat.
Pe teritoriul oraşul ui Horezu. găsim joagăru l lui Grigorescu Ion,
situat in punctul „Obreţt:!", demolat şi Joagărul lui Cristescu, demolat
de bălrtneţe.
In continuarea cursului apei urmează comuna l'v1ăldăreştl unde înltlnim joagărul lui Persu Margareta, ca apoi, în comuna Oteşaui să
găsim joagărul lui Nicu Popa (Gî(leşte_anu). Ultimul joagăr de-a Jungul
upei Luncavăţ il găsim ln comuna Şirineasn, proprietatP.a lui Romulus
Ştefan, demolat ca şi celelalte.
JOAGĂRE CU DOUA PtNZE
Joagă rele

cu două pînze le intîlnim pe .t eritoriul comunei Măldă
acestea fiind instalate după ce Luncavăţul primeşte ra afluenţi
două ptrturi cu debit mare dP apă şi anume Bălăneştii şi Urşanii, pe
partea stfngă şi pîrîul Ciupa tot cu debit inare de apă, pe partea dreaptă.
Singura deose bire între joaglll·ele cu o pînză ş i joagărele cu două pînze
este aceea pî1nă care apure în plus p ermiUrid tăierea mai rapid!i a lemnelor. Aceste joagăre slot : .ioagărul lui Gheorghe Martu ce a fost demolat de riitre proprietar pe la 1954, apoi joagărul lui ~1işu Grcceanu
şi al lui Petre Budurăscu cc au fost demolate şi ele ln trecut.
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Morile de apă , pivele, daracele şi joagărele, to faţa morilor electrice sau de foc şi a fabridlor moderne de postav sau cherestea vor
dispare complet cu timpul. ele îndeplinind o lege istorică obiectivă a
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progresului. In sfîrşit, instalaţiile tehnice ţărăneşti de pc apa Luncavăţului fac parte din vechea cultură a poporului nostru, s-au înmulţit
treptat !:i au îndeplinit un rol social-economic tnsemnat, legat de anu·
•:nile perioade istorice. Ceea ce dovedeşte că poporul romi\n a dăinuit
de veacuri In spaţiu l carpato-dună rP.an.
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