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Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului
„Cine se gândeşte numai la locul
unde trebuie să ajungă
îşi strică plăcerea călătoriei”
(F. Rückert)

Consiliul Mondial pentru
Călătorii şi Turism (WTTC,
1996) “Călătoria şi turismul
constituie cea mai mare
industrie din lume care în
măsuri virtuale şi economice
include: venitul brut,
valoarea adăugată, capitalul
investit, numărul de salariaţi
şi contribuţia la taxe”.
Ultimul deceniu a
demonstrat că presiunea
sistemului global în
domeniul economic şi politic,
concurenţa lumii
i n d u s t r i a l i z a t e ,
competitivitatea între
producători şi furnizorii de
servicii, atitudinea faţă de
valoare, respectiv faţă de
bunăstare, dar şi ideile
novatoare în formarea forţei
de muncă şi implicit pentru
costul acestei forţe de muncă
au condus la dezvoltarea de
noi tehnici de management
de proiect turistice.
Turismul a devenit în
ultimul deceniu ramura
economică cea mai
importantă, la nivel mondial.
Aerul, apa, flora şi fauna
au constituit şi constituie
elementele fundamentale ale
dezvoltării omenirii.
Interesul major în
valorificarea superioară sau
conservarea acestor bogăţii
ale planetei noastre este
semnalat încă din cele mai
vechi timpuri.
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Bine aţi venit
în
MĂRGINIMEA SIBIULUI
Industria casnică textilă are pe
aceste meleaguri un trecut
milenar, instalaţiile de piuărit şi
vâltorit aflându-se până nu
demult pe toate văile din
Mărginimea Sibiului. Nu
trebuie neglijat faptul că
produsele create de meşterii
locali erau adevărate creaţii de
artă populară căutate şi
apreciate atât de orăşeni cât şi de
străini care vizitau aceste
minunate locuri.
Până la mijlocul secolului
trecut, Gura Rîului era cel mai
mare centru de piuărit nu numai
din zona Mărginimii Sibiului şi
văii Sebeşului, ci chiar din toată
partea de sud a Transilvaniei. Pe
apa Cibinului, în sat şi mai jos de
sat, au existat 19 pive de haine,
din care 17 cu cîte 8 ciocane şi 2
cu cîte 10 ciocane.. Pe lîngă
aceste pive, se găseau aici şi 3
vîltori duble, 5 pive de ulei şi 5
mori, toate în legătură cu pivele
de haine, deoarece la Gura
Rîului erau totdeauna cîte două
instalaţii pe acelaşi “pat” (fie
două pive de haine, fie o piuă şi
un joagăr, fie o piuă şi o moară,
etc) aşezate faţă în faţă, pe
acelaşi canal, pe dreapta sau pe
stînga rîului.
O parte din aceste instalaţii se
mai găsesc încă în gospodăriile
gurenilor, mărturii ale unor
vremuri demult trecute.
Este oare posibil ca industria
casnică textilă şi de artizanat să
nu dispară cu desăvârşire?
Civilizaţia apei - Gura Rîului

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului
O biectivul general al
proiectului constă în:
„Dezvoltarea activităţilor
turistice în comuna Gura Rîului
şi-n general în Mărginimea
Sibiului, care să contribuie la
creşterea numărului de locuri de
muncă şi a veniturilor
alternative, precum şi la
creşterea atractivităţii spaţiului
rural”.
Am considerat oportună şi
necesară elaborarea, editarea
şi distribuirea de materiale de
promovare a conceptului de
traseu tematic „Civilizaţia
apei în Mărginimea Sibiului”,
în conformitate cu prevederile
Ghidului Solicitantului
măsura 313; astfel s-au
elaborat ghiduri, pliante cu
hărţi (2 modele), 4 broşuri
pentru promovarea
conceptelor, 9 modele de
v e d e r i ş i o l u c r a re d e
prezentare.

Proiectul “Civilizaţia apei în
Mărginimea Sibiului” contribuie la
promovarea tradiţiilor culturale prezentând patrimoniul cultural material şi imaterial,
- valorifică resursele culturale
imateriale (cunoştiinţe, tradiţii şi
obiceiuri în pericol de dispariţie) ale
teritoriului – spaţiul rural din
Mărginimea Sibiului, resurse ce pot
contribui la „Încurajarea
activităţilor turistice” în teritoriu,
dar şi la revigorarea vieţii culturalspirituale a satelor. În contextul în
care ţinutul sibian a cunoscut după
2007 (Sibiu – capitală culturală
europeană) un veritabil „boom
turistic” comunele din Mărginimea
Sibiului se pot integra în fluxurile
turistice sibiene şi regionale prin
implementarea acestui tip de
proiecte, o oportunitate ce trebuie
valorificată;
-proiectul abordează probleme de
mediu legate de administrarea şi
gospodărirea resurselor de apă, în
bazinul hidrografic a două mari râuri
Oltul şi Mureşul, afectat de noile
ocupaţii din ţinut dar şi de
schimbările climatice globale.
Obiectivul general al proiectului
este dezvoltarea şi încurajarea
activităţilor turistice, partenerii şi
VĂ INVITĂM SĂ
beneficiarii proiectului fiind
DESCOPERIŢI
cetăţenii Mărginimii Sibiului şi-n
MĂRGINIMEA SIBIULUI principal cetăţenii comunei Gura
Rîului.
ŞI

ULTIMELE INSTALAŢII
MEŞTEŞUGĂREŞTI
ale
CIVILIZAŢIEI APEI
PĂSTRATE “IN SITU”!

Preşedinte
Asociaţie de Înfrumuseţare
a comunei Gura Rîului
Mihaela Stoica
Civilizaţia apei - Gura Rîului
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Gura Rîului – aşezarea
Localitatea Gura Râului este situată în partea de sud a judeţului Sibiu,
la contactul dintre Munţii Cindrelului şi depresiunea Sibiului, la ieşirea
râului Cibin din zona muntoasă spre şesul depresionar. Însăşi denumirea
localităţii derivă de la poziţia sa în spaţiu, acolo unde converg factorii
geomorfologici şi hidrografici („gură” în limbaj popular însemnând
„ieşirea unui râu din munte spre şes”). Această situare încrucişează două
caracteristici ale cadrului natural cu o mare importanţă pentru aşezarea
umană şi care asociază în plus orientarea est-vest a marginii muntelui cu
orientarea sud-nord a cursului râului Cibin ceea ce asigură contactul
favorabil între cele două zone, într-un punct optim de locuire.
Distanţele, în raport cu aşezările învecinate sunt mici ceea ce explică
condiţiile favorabile asigurate de cadrul natural pentru întreaga zonă
etnografică denumită tradiţional „Mărginimea Sibiului”:
- 3 km – Orlat cu gară feroviară pe linia Sibiu - Vinţu de Jos;
- 5 km – Poplaca, spre răsărit;
- 5 km – Cristian, spre nord;
- 21 km – Sibiu, accesibil pe şosea asfaltată prin Orlat şi Cristian,
circulată de curse de autobuze.

Panorama comunei Gura Rîului
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Cu alte localităţi din zonă Gura Râului se află în legătură prin căi de
acces de-a lungul limitei munte-şes, spre vest prin Orlat, Sibiel, Sălişte
spre Jina iar spre est prin Poplaca, Răşinari, Cisnădie cu Tălmaciu, Boiţa,
trecătoarea Turnu Roşu.
Spre sud, cu acces pe râu şi pe plaiuri, se ajunge în zona montană
până la vârful Cindrel (30 km) şi de acolo tot pe plaiuri spre Jina şi
nordul Olteniei pe vechi drumuri de transhumanţă. Pe Valea Mărăjdiei
(afluent al râului Cibin) se poate ajunge pe un drum modernizat recent
spre staţiunea climaterică Păltiniş (15 km).
Condiţiile climaterice ale localităţii sunt favorabile, fiind
caracterizate prin temperaturi medii de 8 °C spre câmpia depresionară şi
în vatră, coborând înspre munte la –2 °C. În zona nucleului locuit
permanent, în vatra satului, anotimpurile se caracterizează prin: ierni
geroase cu zăpadă din noiembrie până în martie, primăveri târzii (aratul
începe în aprilie) veri răcoroase şi ploioase (uneori şi în iulie) dar şi
secetoase, toamne senine şi lungi favorabile recoltării culturilor agricole.
Curenţii şi vânturile circulă mai puţin, doar dinspre munte spre şes pe
râu, dar zona este ferită de furtuni sau curenţi dăunători culturilor
agricole. Ca şi în întreaga zonă apa potabilă nu lipseşte datorită apelor
freatice la adâncime mică iar datorită straturilor de pietriş se menţine
curată. Fiecare gospodărie are fântână dar localitatea introduce canalizare
şi reţea de apă potabilă. Gura Râului asigură apa potabilă şi industrială
pentru oraşul Sibiu (este drept afectând industria tradiţională a localităţii).

Gura Rîului - repere istorice
Întreaga zonă se caracterizează din punct de vedere istoric prin
menţinerea unor tradiţii etnografice şi urme arheologice din epoca de
formare a poporului român, epoca migraţiilor, a stăpânirii romane, a
locuirii dacice şi chiar şi după unele aprecieri, din epoca neolitică.
Primele atestări documentare datează din 1380-1396 dar localitatea
exista încă din sec.VII - VIII d.Hr. conform dovezilor arheologice,
lingvistice, etnologice iar tradiţia vorbeşte şi de o străveche vatră în zona
Cristianului, ulterior roită spre munte după colonizarea saşilor în sec.
XII-lea.
Indiferent de apartenenţa locuitorilor la o vatră locală sau roită
existenţa medievală a localităţii s-a desfăşurat pe „pământul crăiesc”
(fundus regius), autonomă juridic şi administrativ organizată pe baza
obştei săteşti. Obştea şi-a păstrat credinţa ortodoxă în raport cu presiunile
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oraşului Sibiu, care de-a lungul secolelor XIII-XVIII a încercat mereu
subordonarea colectivităţii locale. Subordonarea comunităţii locale şi
integrarea în scaunul Sibiului s-a făcut treptat, în timp, fără însă a putea
în întregime lichida tradiţiile vieţii libere a locuitorilor Gurii Râului.
Localitatea s-a dezvoltat în Evul Mediu valorificând resursele oferite
de hotarul economic, devenind în secolul XIX şi începutul secolului XX
cel mai mare centru de industrii ţărăneşti din zonă şi un principal centru
de transhumanţă şi de exod demografic spre Vâlcea şi Gorj; de-a lungul
acestei perioade medievale populaţia a fost predominant română cu
puţine minorităţi, doar ţiganii au un cartier mărginaş. Demografic în sec.
XIX - XX populaţia a oscilat în jurul a trei mii de locuitori, în 1998
având 3633 locuitori dar numărul lor este azi în uşoară scădere.
În timp, satul a fost deseori supus unor cataclisme naturale
(1882,1892,etc.) şi artificiale cum ar fi incendiile (1800, 1855, 1862,
1895) sau epidemii (holeră –1861, etc.);
În prezent localitatea are aproape 2.000 de locuinţe şi este un puternic
centru agricol şi pastoral, viu şi astăzi şi care continuă cu unele dificultăţi
tradiţia industriei populare şi adaptându-se meşteşugăresc şi comercial la
condiţiile sec. XXI-lea.

Caracteristicile etnografice ale aşezării
Fiind o localitate cu tradiţie istorică şi etnografică puternică, aşezarea
se caracterizează prin sintagma „sat mare” fiind una dintre localităţile
reper ale Mărginimii Sibiului, împreună cu Poplaca şi Orlat facând parte
din grupa centrală a acestei zone, fiind situată - după altitudine - în
Mărginimea de Jos.
Din punct de vedere etnografic, ca aşezare, Gura Râului este alcătuită
din două componente: vatra aşezării (intravilan) şi hotarul localităţii
(extravilan) care se învecinează cu teritoriul altor comune: spre vest, cu
Orlatul şi Jina; spre est cu Poplaca şi Răşinari; spre nord cu Cristianul;
spre sud judeţul Vâlcea.
Vatra (spaţiul construit şi grădinile aferente) se află la altitudinea de
554 m, înconjurată la sud-vest şi sud-est de coastele şi picioarele
ultimilor înălţimi muntoase iar spre vest şi nord de deschiderea naturală
generată de râul Cibin şi de şesul depresionar spre care acesta se scurge.
Această asociere a elementelor geografice, strâng vatra satului dând
localităţii forma de sat alungit pe vale (şi pe căile de acces), de tip răsfirat
dar cu aspect aglomerat pe măsură ce strâmtoarea se deschide înspre
nord. Satul cu aspect de sat de vale – drum se desfăşoară în evantai spre
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câmpie apropiindu-se de Valea Mărăjdiei care curgea în trecut în afara
vetrei.

Biserica mare în centrul istoric al comunei Gura Rîului
Structura vetrei este impusă antropic şi de artera de circulaţie paralelă
cu râul Cibin (Uliţa Lungă, sau Uliţa Mare) care coboară spre piaţa
centrală (în trecut denumită „În Târg”) şi de aici se desfac mai multe
uliţe: Uliţa Mare continuând peste râu pe un vechi vad de trecere, Uliţa
Câmpşorului, Uliţa Bodului, Uliţa Gărdurele, Drumul Cristianului şi
Drumul Orlatului (astăzi şoseaua asfaltată) legate între ele transversal
prin Uliţa Strâmbă şi câteva poduri peste râu.
Tradiţia împarte vatra în mai multe părţi, după uliţele principale:
- Mijlocenii, (în centrul localităţii între Primărie şi Piaţă)
- Lăturenii, din jos de piaţă;
- Hodrea şi Gărdurelele, paralele cu Uliţa Mare;
- Găleşenii, partea mai nouă a vetrei, continuată cu „Tilişcanii” prin
asociere cu Săliştea, în prelungirea în amonte a localităţii.
Partea locuită de ţigani, pe Coasta Hoapelor sau „La Potece” este
aşezată pe coasta dinspre sud-est la înălţime în raport cu restul vetrei.
Hotarul, tradiţional şi actual este o realitate istorică şi naturală care a
asigurat localităţii resursele de existenţă şi care cuprinde în cea mai mare
parte muntele până la vârful Cindrel, ocupând aproape tot bazinul
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superior al râului Cibin ce captează toată reţeaua hidrografică până în
zona vetrei.
Limitele hotarului se întind spre est până la culmea Vălarilor, spre
sud, până la Cindrel, spre vest culmea Orlatului, iar spre nord delimitarea
terenurilor cu Cristianul se face printr-o linie în zigzag la 3-4 km de vatră
pe terenul cultivabil.
În anul 2000 hotarul care în totalitate cuprinde 9361 ha este structurat
în felul următor: arabil 574 ha, livezi 2 ha, fânaţ 734 ha, păşunat 1387 ha,
pădure 6378 ha, neproductiv 286 ha.
Această structură indică tipul funcţional de aşezare căreia îi aparţine
şi Gura Râului: o localitate silvic-pastorală, dependentă de zona
muntoasă şi asigurându-şi existenţa în principal din resurse montane.

Peisajul natural-agrar
Peisajul aşezării reprezintă sinteza condiţiilor naturale şi a activităţii
antropice de utilizare a acestora, concretizată în modificarea umană a
primei componente. Orice contact primar cu Gura Râului relevă la
orizont muntele şi şesul, la limita cărora se conturează cadrul artificial al
aşezării: concentrare de construcţii, zonele verzi ale grădinilor şi
livezilor, turnul înalt al bisericii ca reper al condiţiei de locuire şi de
spiritualitate în cadrul dat
Muntele coboară sub forma pantelor nordice ale masivului Cindrel
(numiţi şi Munţii Sibiului), într-un arc de cerc dinspre sud spre nord de la
2245 m la 554 m . Râul Cibin desparte cele două ramuri ale munţilor,
alcătuind de fapt, prin bazinul său, marginile hotarului. Râul se formează
din două componente (Râul Mare şi Râul Mic) fiecare izvorând din câte
un iezer de sub Cindrel, în prezent rezervaţii naturale. Cele două râuri se
unesc în punctul denumit „La Pisc” sau „Între Sibie”, trecând prin chei
(Cheile Cibinului) formând de aici încolo Râul Mare (Cibinul), care
coboară spre sat (în prezent cei aproximativ 5 km până la Baraj sunt
acoperiţi de apele lacului Gura Râului). Suprafaţa lacului, de 100 ha
reprezintă şi ea o componentă antropică cu urmări importante în
modernizarea localităţii dar şi pierderea unor elemente din cadrul tradiţiei
(locuri de păşunat, apa necesară instalaţiilor tradiţionale, etc.)
Muntele se caracterizează prin coaste repezi şi împădurite lângă sat şi
pe vârfurile lor suprafeţe platformă asemănătoare şesurilor. Lângă sat
coastele de 1200-1300 m înconjoară vatra de o parte şi de alta a râului:
-spre vest Coasta Râului acoperit cu păduri şi fânaţe, continuând cu
platoul colinar Breaza, între Gura Râului şi Orlat;
9

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului
-spre est dealurile costişe „Dosul Hanzului”, „Blidărei”, „Grosu Muierii”,
„Cărbunări” până la confluenţa celor două râuri – „La Pisc”, acoperite cu
păşuni şi fânaţe, peisaj cu aspect mai umanizat decât Coasta Râului, cu
numeroase colibe alcătuind zona de fânaţ a localităţii.
Deasupra acestor coaste, zona de fânaţ continuă cu pâlcuri de păduri
de foioase, locurile numindu-se „Runcuri” şi „Vălari”, de asemenea cu
colibe, fânaţe şi locuri de păşune până la pădurea de brad de sub zona
alpină a Cindrelului.
Câmpia depresionară („câmpul” în denumirea locală) împărţită în
„dricuri” (părţi de hotar) cuprinde terenul arabil cu fânaţe intercalate între
ele.
Peisajul se umanizează pe măsură ce coborâm din munte spre şes de
la păşunile montane şi alpine pe care se află stânile, continuând cu
pădurea de brad şi fag până la 1400-1500 m, unde începe zona platourilor
cu „fânaţele de pădure”, cu colibe şi mici terenuri cultivate cu cartofi şi
grădini de pomi fructiferi.
Şesul era împărţit în două câmpuri conform rotaţiei culturilor:
-Câmpul cel mare, pe dreapta râului împărţit în dricuri mai mici;
-Câmpul cel mic, pe stânga râului spre Orlat şi acesta împărţit în dricuri.
Se mai adăuga un teritoriu mai mic – Câmpşorul, la graniţă cu
Orlatul, lângă Dealul Viilor altădată cultivat cu viţă-de-vie.

Structurile vetrei. Trama stradală.
Localitatea are două repere principale, sub formă de pieţe
(încrucuşări de uliţe):
-una mare, centrală denumită în trecut „În Târg”, cu funcţii socialeconomice şi comerciale, situată la un vad peste râu; ea cuprinde de jur
împrejur principalele construcţii şi edificii publice: Biserica Nouă, Şcoala
Veche, Şcoala Nouă, Căminul Cultural, Pavilionul de Joc, Casa
Parohială, câteva magazine; în apropiere se află Biserica Vechi;
-alta mai mică, lângă actuala Primărie, unde se afla şi vechiul Cămin
Cultural, anterior cu funcţie de hotel, vechea Moară Comunală iar în
prezent Poşta (2007).
Axa longitudinală o formează Uliţa Mare, sau Uliţa Lungă ce străbate
întreaga localitate, trece râul în zona pieţei şi continuă de cealaltă parte
până la podul de La Plute unde intră în drumul Orlatului, în timp ce calea
ce continuă uliţa, se înfundă în „Câmpul Mic”.
În partea de sus, micile vaduri peste râu (actualele poduri), au
dezvoltat, mai ales spre dreapta râului uliţe laterale ce continuă în hotar:
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pe Valea Muntelui, pe Valea Plaiului, Calea Roşie şi două uliţe pe teren
accidentat: Hoapa Largă şi Hoapa Strâmtă ce duc la cartierul ţigănesc.
În mijlocul satului din Uliţa Mare se desfac: Uliţa Hodrea, Uliţa pe
Lângă Râu, Uliţa Peste Râu, cu Vârtochelele.
De la piaţă în jos evantaiul străzilor spre şes este alcătuit din:
-Gărdurelea pe lângă Biserica Veche spre Pârâul Budu
-Uliţa Budului, uliţă ce iese din piaţă tot spre Pârâul Budu;
-Uliţa Cristianului, azi denumită Calea Orlatului;
-Uliţa Câmpşorului, peste Râu, uliţă mai mică, pe sub coasta împădurită;
-Uliţa Jogărarului, mai nouă, spre nord de Uliţa Budului;
-Uliţa Strâmbă, de la Râu până la cele două cimitire dinspre Valea
Mărăjdiei.
Capete de Sat:
-Capu Satului din Sus, la Cruce, la vărsarea Văii Plaiului în Cibin, astăzi
mutat cu 2 km mai sus până la Jenune;
-Capu Satului din Jos era în trecut la Crucea Unită unde se adună Uliţa
Cristianului cu Uliţa Jogărarului, extins spre hotarul cu Orlatul (până la
locul numit „La Plute”), astăzi cele două localităţi sunt aproape alipite
una cu cealaltă.

Structuri constructive
Aspectul arhitectural al aşezării este dat de succesiunea straturilor
(stilurilor) arhitecturale, tradiţionale şi actuale, uneori foarte diversificat
pe fiecare stradă:
-casele vechi de lemn, prezente insular, aproape pe toate uliţele (până nu
demult);
-case în stil franconic, din zidărie de cărămidă, acoperiş în două ape,
rezultate din casele vechi de lemn prin modificarea materialelor de
construcţie păstrând însă planimetria acestora;
-case în stil baroc, cu frontoane cu pinion, decorate în stuc pe faţade şi
frontoane;
-case modernizate în stil interbelic prin modificarea sau construcţia altor
case noi, a acoperişului şi frontoanelor sub influenţa vilelor din mediile
urbane;
-case în stil modern-funcţional cu acoperiş în patru ape mai puţin
ornamentate dar cu modificări planimetrice;
-construcţii moderne edificii sociale concentrate mai ales în centru,
influenţate de modelele urbane ale Sibiului, în a doua jumătate a
secolului XIX şi secolul XX;
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-vile eclectice, pe Calea Orlatului, peste râu, pe Mărăjdie, construcţii
actuale (Sfârşitul secolului XX, începutul secolului XXI) în extindere,
multe din ele păstrând însă funcţiile agricole.

Lotizarea spaţiului
În hotar influenţa antropică a mers atât în tradiţie cât şi în prezent în
delimitarea unor spaţii după interesul şi moştenirea locurilor şi a folosirii
lor de către fiecare familie.
Terenul arabil este împărţit în dricuri (cu denumiri locale), fiecare
familie având proprietate pe „locurile” moştenite şi lucrate în familie
(adeseori se primeau şi ca zestre prin căsătorie). Loturile egale, împărţite
din terenul comunal îndeosebi pe drumul Orlatului, după 1950 sunt
denumite „delniţe” majoritatea fiind folosite pentru construcţia de
locuinţe. Unele instituţii tradiţionale (biserica, şcoala) aveau şi ele
proprietăţi de obicei date în folosinţă pe câte trei ani.
Fânaţele de la câmp erau şi ele în proprietate familială. Acestea erau
intercalate printre terenurile arabile acolo unde condiţiile naturale, ale
solului favorizau cultivarea nutreţului. În vatră în aceeaşi proprietate
familială erau livezile şi grădinile.
Mai sus de sat păşunatul şi pădurile erau în proprietate comunală. La
fel şi munţii aparţinând Gurii Râului (Foltea, Găujoara, Cindrelul,
Niculeşti, Grosu Muierii, Vălari) umanizare prin existenţa colibilor şi a
stânilor. Folosinţa fânaţelor de la pădure era sezonieră şi aici viaţa
oamenilor se concentra la coliba familială, o prelungire a gospodăriei din
sat.

Peisajul culturilor agricole
În vatră se îmbinau activităţile rezidenţiale (de locuire) şi de utilizare
a terenurilor specifice gospodăriilor tradiţionale.
Partea de sus a Uliţei Mari este dominată de grădini şi fânaţe (se şi
numea „Între Grădini”), mijlocul satului este dominat de grădinile din
spatele caselor, cultivate cu pomi fructiferi, nutreţ sau cartofi. Partea de
jos, spre câmp, care începe „După Progăzi” (după cimitire) se
caracterizează prin rărirea grădinilor făcând loc terenurilor arabile (pe
coaste, dincolo de Mărăjdie fiind cultivate în terase, denumite aici
„rozoare”. Lunca din sus de sat, până la Baraj, mărginită de coaste
împădurite, era utilizată mai mult pentru păşunat (capre, oi, porci, ciurda
satului).
Acest peisaj agricol era mărginit spre sud-est şi est de dealuri cu
pante repezi, cu colibe în „Grosu Muierii” şi cu păduri. Astăzi în amonte
12
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lunca e dominată de Baraj iar sub el se află poienile unde se serbează
Festivalul Bujorului de Munte.

Repere ale aşezării:
Principalele repere din vatră sunt:
-piaţa centrală (Târgul), cu principalele construcţii şi edificii publice,
unde şi în prezent se desfăşoară activităţi comerciale cu aspect tradiţional
(piaţă de bucate şi târg);
-piaţa veche (Târgul Vechi) la aproximativ 1 km mai sus pe Uliţa
Principală;
-târgul actual de mărfuri şi animale, lângă Dispensar, pe loc comunal;
-partea nouă a satului (numit Găleşenii);
-capetele de sat despre care s-a vorbit mai sus.
În hotar reperele importante, funcţionale, sunt: La Pisc, unde „se
despart” cele două râuri; Niculeşti, în jurul cabanei cu acelaşi nume pe
Râul Mare; vârful Cindrel, marcând capătul hotarului, Mărăjdia, cale de
acces spre colibele din zona de fânaţe.

Căile de comunicaţii
În vatra comunei principalele căi de comunicaţii sunt uliţele (în
prezent denumite străzi). În hotar căile de comunicaţii leagă satul de
părţile de hotar utilizate mai intens, de obicei pe cursul apelor, spre zona
de munte sau spre localităţile învecinate:
-pe râu în sus până la Cindrel, în trecut pe poteca paralelă cu apă, în
prezent pe drumul, forestier care, după Cheile Cibinului, se o ramifică
spre staţiunea Păltiniş.
-pe plaiuri: Plaiul propriu-zis, urcând pe Valea Plaiului spre zonele
de fânaţe şi colibe de la Vălari şi de aici pe creastă, spre Cindrel şi stânile
din zona alpină şi subalpină; peste râu, Plaiul La Runcuri în zona de
colibe; plaiuri pe Mărăjdie tot spre zonele de fânaţe de pe Vălari şi Grosu
Muierii
-căile şi drumurile pe câmp: Calea Mărăjdiei, de la cele două
cimitire spre Călugăru şi de aici spre Păltiniş sau Răşinari; Calea
Poplăcii, de la Vadul Mărăjdiei, unindu-se cu Drumul Polpăcii dinspre
Orlat către Poplaca; Calea Cristianului veche, pe Mărăjdia Seacă; Calea
Orlatului (actualul drum al Cristianului) dinspre sat spre Orlat şi de aici
spre Cristian;
-căile peste râu prin Câmpşor, spre Orlat, sunt mai puţin umblate
astăzi.
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Fondul construit – potenţialul turistic
1.Clădirile religioase:
a)Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” („Biserica Veche”)
situată pe Uliţa Mare lângă răscrucea cu Gărdurelele se află construită pe
un mic grui şi înconjurată de „progadie” (cimitir). Tradiţia o fixează
constructiv în 1202 dar, de fapt este zidită în 1802 pe locul unei biserici
de lemn, iar turnul şi altarul datând din 1834 şi refăcut în 1860. Principala
ei caracteristică constructivă este decroşarea altarului, care are aspect de
navă deşi stilul este cel obişnuit al bisericilor ortodoxe din sudul
Transilvaniei. A funcţionat în secolul XVIII-XIX ca biserică grecocatolică cu posibile legături cu regimentul grăniceresc de la Orlat. Astăzi
este monument istoric; trei icoane sunt pictate pe exteriorul zidurilor sale.
b)Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” („Biserica
Mare”, „Biserica Nouă”). Construită în 1882-1887 iar ultima pictură fiind
cea din 1984 făcută de Ioan Căzilă. Construcţia bisericii a fost iniţiată
încă în 1847 de viitorul mitropolit Andrei Şaguna şi pusă în practică de
preotul Ioachim Muntean. Stilul ei eclectic (bizantin, neogotic, neoclasic)
a folosit ca model biserica din Râşnov (arhitectul fiind ing. Gaertner);
ceasul-orologiu a fost procurat în 1887 de la Viena şi tot în acel an şi
clopotele turnate de Carl Betten din Sibiu.

Biserica Mică din comuna Gura Rîului – biserică monument istoric
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c)Troiţele din zidărie de cărămidă şi învelitoare la coperiş cu ţiglă
datează din secolul XIX principalele fiind:
- Crucea Unită, la fostul cap al satului din jos (secolul XIX);
- Troiţa denumită „La Cruce”, la fostul cap al satului din sus (datând
de la sfârşitul sec. XIX);
- Troiţele din cele două cimitire (greco-catolic şi ortodox), construite
din lemn, cu cruci pictate (de la sfârşitul secolului XIX);
- Troiţa de Pe Potece („La Ţigani”) cu şipot;
- Troiţa nouă, de la vadul Mărăjdiei, la marginea satului, dincolo de
cimitir;
- Troiţa Nouă de sub Baraj (lângă locul de desfăşurare a Festivalului
Bujorilor);
- 4 troiţe de hotar pe drumul dintre Orlat şi Poplaca.
d)cimitirele (denumite „progăzi”): cimitirul ortodox de lângă valea
Mărăjdiei pe drumul spre Poplaca şi calea pe vale în sus; cimitirul grecocatolic mai sus de primul.
2.Monumente laice:
- Monumentul Eroilor din primul război mondial ridicat în 1928 în
piaţa centrală, renovat în 1993;
- Bustul istoricului Aurel Decei, orientalist şi diplomat născut în
Gura Râului, bust ridicat lângă şcoala nouă.
3.Edificii publice:
- Primăria, a cărei local vechi era până în 1913 unde se află astăzi
Şcoala Nouă, actualul edificiu fiind construit în 1931 pe locul
fostului hotel comunal;
- Şcoala Veche construită în 1875-1900 în stil neoclasic, până
atunci fiind utilizată ca local de şcoală vechea casă parohială. Pe
frontonul şcolii este înscris îndemnul epocii când a fost construită:
„Prin Cultură la Putere”;
- Şcoala Nouă, construită în centrul localităţii în 1963-1964 după
modelul şcolii nr.16 din Sibiu, cu sală de sport adăugată în 1979.
- Căminul Cultural construit în 1976 în spatele şcolii vechi clădire
care adăposteşte muzeul etnografic local, în patru săli la etaj;
- două Grădiniţe pe Uliţa mare, din sus şi din jos de piaţa centrală,
în foste case particulare;
- Casa Parohială construită în 1932 în stil românesc cu anexe din
1939;
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- Poşta, adăpostită într-o clădire tradiţională în stil baroc clădire cu
mai multe funcţii în prezent.
- Remiza de Pompieri, clădire funcţională fără valoare
arhitecturală deosebită;
- Dispensarul uman, instalat într-o clădire mai veche lângă târgul
de mărfuri şi animale în care a funcţionat o mai veche fabrică textilă;
- Pavilionul de Joc construit dincolo de râu la începutul secolului
XX de către dulgheri locali, în prezent însă puţin folosit;
- Casa natală a lui Aurel Decei pe „Uliţa Mare”, inscripţionată
printr-o tăbliţă memorială.
4.Monumente etnografice-istorice:
-Podul Acoperit („Podul Morii”) construit în secolul XIX după
modelul podurilor acoperite din lemn, introduse în Transilvania
de regimentele grănicereşti. Caracteristica lor este lipsa pilonilor
de susţinere, rolul lor fiind preluat de jugurile de lemn din
sistemul constructiv;
-Puntea Acoperită, de dimensiuni mai mici, utilizată doar
pietonal, pe valea plaiului (cele două construcţii sunt unice în tot
sudul Transilvaniei, sisteme constructive asemănătoare se mai
regăsesc doar în judeţul Bistriţa-Năsăud);
În muzeele din ţară se mai găsesc construcţii monumentale provenite
din Gura Râului:
- în Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din
Bucureşti:
a)Complexul de industrii Gura Râului (provenit de la Petre
Stoichiţă) datând din a II-a jumătate a secolului XIX;
b)Teasc de ulei din Gura Râului, datat 1794, combinat cu piua din
Răşinari;
- Muzeul în Aer Liber „ASTRA” Sibiu:
c)Joagărul hidraulic cu roată mică, datând din 1910;
d)Joagărul cu cai datat mijlocul secolului XX-lea;
e)Complexul de industrii textile (piuă şi „coşuri” provenite de la
Nicolae Hanzu datând aproximativ din 1900)
Spaţiul tradiţional al instalaţiilor populare din Gura Râului era - în
trecut - concentrat de-a lungul râului Cibin. Iazurile abătute din râu
furnizau forţa motrice pentru funcţionarea morilor, joagărelor, pivelor,
dârstelor (aici denumite „coşuri”), teascuri de ulei, instalaţii care se
înşiruiau din partea de sus a localităţii de la crucea care marca capul
satului de sus şi până la locul denumit „La Plute” în partea de jos a
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satului. Astăzi nu mai funcţionează niciuna dar mai pot fi văzute clădirile
şi instalaţiile acestora.
5.Locuri tradiţionale de petrecere:
-La Maial, pe coasta de deasupra satului în drept cu Câmpşorul; poiană
de petreceri a localnicilor în luna mai;
-Pe Luncă, la 1 km amonte de Capul Satului din Sus, poiană unde se
desfăşoară în luna în iulie Festivalul Bujorului.
6.Construcţii cu caracter industrial modern:
-Captarea de apă a oraşului Sibiu construită în 1962-1964 la un km
amonte de sat;
-Barajul de retenţie a apei râului Cibin, construit în 1979 având înălţimea
de 65,5 metri, lungime la coronament peste 30 metri, lăţimea tot la
coronament 6 metri, cu două microcentrale electrice construite în 1981
7.Căi ferate feroviare:
-până în 1958 a funcţionat o cale ferată forestieră cu linie îngustă prin
centrul satului, pe lângă râu, cale ferată ce urca până la Niculeşti

Podul acoperit – monument istoric – lângă primăria comunei

8.Locuinţa şi gospodăria tradiţională (ferma):
Sistemul familiar economic specific localităţii la fel ca în toată ţara
o reprezintă ferma tradiţională denumită „gospodărie”. Acest sistem rural
era locuit de familii mici, cel mult trei generaţii la un loc. O gospodărie
17

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului
din Gura Râului era alcătuită (după modelul existent la nr.356 a
locuitorului Dumitru Ştef), din:
a)casa de locuit (denumită simplu „casă”), modelele cele mai vechi
de casă sunt cele specifice arhitecturii lemnului în toată zona
Mărginimii Sibiului; ele au dominat localitatea până la sfârşitul
secolului XIX. Aveau planul dreptunghiular şi erau alcătuite din 2-3
camere (denumite: „casă” şi „tindă” la care se adăuga uneori şi
„cămara”) soclul era de piatră, pereţi din cununi de bârne orizontale
prinse în cheutori, acoperişul în două ape cu învelitoare de şiţă.
Intrarea se făcea din tindă prin intermediul unei prispe de lemn
denumită „privar”, lângă acesta sau dedesubtul lui era intrarea în
pivniţă de obicei din piatră şi cărămidă, boltită, sub una sau două
camere. Unele „privare” au început să aibă cuptoare mutate din
tindă. Asemenea case mai pot fi întâlnite în localitate la numerele
145, 290, 296, 300, 301, 321, 368, 393, 395, 449, 478, 529, 701,
1086, 1087, 1088, etc. Prin schimbarea materialului de construcţie
în a doua jumătate a sec. XIX au apărut casele de cărămidă cu
acoperiş în două ape şi fronton triunghiular, cu privar închis şi el, tot
din cărămidă. Asemenea case pot fi găsite şi astăzi la numerele 71,
241, 595, 598, 944, 970, 1104, etc. O următoare modificare a
aspectului casei s-a făcut prin adoptarea stilului baroc, cu acoperiş
în două ape dar cu pinion în faţă şi cu ornamentarea în stuc a
faţadelor dinspre stradă sau curte (cum ar fi la numerele 73, 550,
593, 828, 950, 958, 959, 1101, 1106, etc.). La aceste case în mod
obişnuit privarul este sub acelaşi acoperiş cu casa, lăsând un spaţiu
între poarta de intrare şi privarul propriu-zis pe unde se face accesul
în curte;
b) Casa mică, numită aici „cumnă”, a apărut din a doua jumătate a
sec. XIX prin mutarea funcţiilor din tindă într-o clădire separată de
casă şi situată în partea opusă a curţii dar tot cu faţada mică la
stradă. Această clădire aspectul casei şi este alcătuită din 2 încăperi
cu funcţie de bucătărie şi cămară sau de bucătărie şi locuinţă pentru
persoanele în vârstă. Ele se folosesc intens şi în prezent ba chiar îşi
adaugă şi alte încăperi cu noi funcţii (economice, comerciale sau de
locuit);
c)Şura construcţie economică de dimensiuni mari, de obicei din
aceleaşi materiale cu locuinţa (lemn, piatră, cărămidă) situată în
curte fie transversal, fie lateral, cu o margine spre stradă. Ea este
alcătuită din 1 sau 2 grajduri pentru vite mari, „aria şurii” care
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ocupă spaţiul median şi „chimnicariul” – spaţiu folosit pentru
depozitarea paielor, plevei, sau chiar instrumentelor de muncă,
uneori chiar şi batoza. Podul şurii denumit „alaş” era utilizat pentru
depozitarea fânului. În faţa grajdului era groapa (bazinul) de
colectare a gunoiului de grajd. Majoritatea acestor şuri funcţionează
şi în prezent dar, sunt şi cazuri în care ele îşi schimbă destinaţia
(ateliere, garaje, sau chiar spaţii de locuit). În condiţiile păstrării
unor puternice funcţii agricole în Gura Râului şurile îşi păstrează şi
în prezent funcţiile tradiţionale;
d)Subşopul, construcţie în prelungire şurilor sau caselor de locuit,
pentru depozitarea lemnelor sau uneltelor de muncă;
e)Cămara, utilizată ca depozit alimentar;
f)Afumătoarea, pentru carne şi slănină;
g)Diverse spaţii pentru atelierele care aproape nu lipsesc din nicio
gospodărie (la nr.356 funcţiona ca măcelărie);
h)Coteţele pentru porci şi găini, situate lângă şură;
i)„Depozitul” sau „garajul”, construcţie mai nouă pentru lemne,
care, tractoare;
j)Fântâna, de obicei în gospodărie (rareori existentă pe uliţă ca
fântână de vecinătate), majoritatea folosind roata pentru scos apă;
k)Curtea, situată în mijlocul gospodăriei, între anexe şi locuinţă,
pavată cu piatră sau plăci de beton, cu şanţ de scurgere spre stradă;
l)Grădinuţa pentru flori, nu în toate gospodăriile;
m)Grădina, de obicei situată după şură, folosită pentru cultivat
legume, nutreţ, pomi fructiferi dar şi culturi agricole (porumb);
n)Poarta şi portiţa, incluse una în alta sau separate, dar una alături de
celaltă unele din lemn cu aspect tradiţional, uneori ornamentate prin
incizii cu motive geometrice, majoritatea însă incluse în zidărie de
cărămidă, cu acoperiş de ţiglă, de multe ori decorate în stuc şi având
forma părţii superioare în arcadă (denumite „în curcubeu”).
Totalitatea construcţiilor împreună cu poarta şi portiţa închid
gospodăria (mai ales în părţile centrale ale satului) dându-i o formă
de mică cetate denumită adeseori „ curte închisă”;
o)Împrejmuirea gospodăriei cu garduri de scândură, aşezate de
obicei orizontal (denumite „pălan”) dar şi din zidărie de cărămidă şi
piatră, mai scundă decât zidăria porţii şi portiţei.
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Spaţiul privat în Gura Rîului
Viaţa privată
Viaţa gureanului se împarte şi astăzi, ca şi în tradiţie, în două părţi:
viaţa în familie, în cadrul gospodăriei şi viaţa în colectivitate, în cadrul
satului. Puţin din acest timp e consacrat plecărilor din localitate, doar în
vatră şi în hotar în ciclul activităţilor de muncă, silvic-pastorale sau la
munca în câmp şi doar la târgurile din apropiere ca şi în trecut; aceasta cu
atât mai mult cu cât agricultura a devenit o afacere: vânzare şi cumpărare
de produse şi animale la târguri, cumpărare de unelte sau bunuri de
consum la oraş.
Activitatea sa cotidiană se consacră de obicei muncii. Excepţie fac
sărbătorile religioase. În rest de la 4 dimineaţa gureanul e la muncă, până
seara la apusul soarelui.

La Gura Rîului în zi de sărbătoare
Iarna sau de sărbători viaţa de familie este încă strâns legată de cea a
colectivităţii, respectând, din spirit conservator, datini şi chiar portul
popular: duminica, de sărbătorile calendaristice (la biserică şi după slujbă
în piaţa centrală gurenii folosesc încă portul popular). La fel la nuntă,
înmormântare tot satul e alături de cei în cauză.
Gureanul acordă atenţie familiei cu acelaşi spirit practic ca şi în
muncă dar şi cu mare credinţă religioasă fără a fi habotnic. Deşi tineretul
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are şi alte valori decât cele tradiţionale, respectul tradiţiei încă se mai
păstrează prin legătura cu muncile gospodăreşti (inclusiv în hotar) şi cu
obiceiurile colective – adoptând preocupările neagricole cu cele agricole.
Vecinătăţile şi sociabilitatea gurenilor
În ciuda aparenţelor gurenii sunt sociabili şi deschişi faţă de străini
(până la limita la care observă că merge bunul simţ sau interesul).
Ospitalitatea le este comună dar până la a fi considerată o obişnuinţă
impusă din exterior. Sinceritatea e la preţ, de asemenea generozitatea
cuplată cu celebrul simţ practic şi nevoia de munci.
În schimb vecinătăţile nu sunt organizate la un nivel la care se
regăsesc în alte localităţi (vechile sate „săseşti” din apropiere). Relaţia de
vecinătate e importantă în spiritul de întrajutorare, la construcţia casei, la
respectarea datinilor.
Individualismul e prezent şi adeseori, dacă nu se bazează pe un
interes comun, nu lasă loc unor acţiuni pe care fiecare gurean le
consideră a nu fi necesare. Contează mult însă relaţiile de rudenie unde
cooperarea e obligatorie. Muncile de folos obştesc sunt respectate dar nu
cu un zel deosebit, interesul concentrându-se pe nevoile gospodăriei.
Adaptabilitatea este însă o sursă de asigurare a prosperităţii. Spiritul
concurenţial prezent ca şi în trecut iar „gura satului” încă puternică dar
nu absolută, neîngrădind stimuli sau factori de influenţare a civilizaţiei
moderne, mai ales când se simte avantajul reciproc.

La masă în curte
21

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului

Instalaţiile populare din Gura Râului
JOAGĂRELE
Gura Rîului a fost cel mai puternic centru de jogărit din Mărginimea
Sibiului. Astfel, dintre cele 200 de joagăre care existau în 1844 în
Mărginime, o treime aparţinea gurenilor. La sfârşitul secolului al XIX-lea
existau 27 de joagăre, în 1935 s-a ajuns la un număr de 52 de joagăre
hidraulice, din care 35 la munte şi 17 în vatra satului, iar în 1950
funcţionau 57 de joagăre, situate pe cursul râului Cibin, 19 în vatra
satului şi 38 pe firul văii, până sub munte.
Joagărele hidraulice erau de două tipuri, cu roată de apă admisie
inferioară (roată cu aripi) şi cu admisie superioară (roată cu cupe).
În perioada interbelică au apărut şi joagărele cu tracţiune animală
(cai), cu transmisie cu roţi dinţate, ax cardanic şi curea de transmisie. Un
astfel de joagăr cu cai din Gura Rîului este expus în Muzeul Civilizaţiei
Populare Tradiţionale „ASTRA” din Sibiu, împreună cu un joagăr
hidraulic cu admisie inferioară.
La nr. 776 a fost depistat un joagăr hidraulic construit în anul 1930 de
bunicii actualului proprietar, Ciontea Petru (n. 1944), şi care nu mai este
în funcţiune. În construcţia de adăpostire a joagărului, mai sunt amplasate
câteva instalaţii: un circular, o moară de porumb şi o maşină de zdrobit
mere, toate acţionate electric, precum şi un teasc de zdrobit mere şi
struguri.
În prezent toate joagărele care funcţionează în Gura Rîului sunt
acţionate de motoare electrice.
MORILE
Morăritul este una dintre cele mai vechi ocupaţii practicate în
Mărginime. Prima menţionare a unei mori în Gura Rîului apare în 1896,
în monografia scrisă de Ioachim Munteanu. La începutul anului 1800,
funcţionau aici 5 mori de apă, aceeaşi situaţie fiind atestată în 1894: o
moară cu site care aparţinea familiei Kissling din Sibiu, o moară
comunală şi trei mori particulare, una dintre acestea fiind a lui Petru
Ciontea, moară care făcea parte dintr-un adevărat complex de instalaţii
populare, alături de un coş de straie, o vâltoare, o piuă de haine, o presă
de ulei şi un joagăr.
După 1950, s-a trecut la acţionarea morilor cu energie electrică,
păstrându-se totuşi în rezervă sistemul hidraulic. Morile de apă utilizate
în Gura Râului erau de tipul cu admisie superioară, cu cupe.
În 1997, în sat mai existau două mori, ce aparţineau lui Liviu Conţiu
din Cristian şi lui Marius Lazăr, pentru ca, în 2006, să mai rămână (la nr.
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1059) doar moara lui Liviu Conţiu, închisă şi nemaifiind în stare de
funcţionare.
ULEITUL
Extragerea uleiului din seminţe de in, dovleac şi floarea soarelui prin
utilizarea pivelor de zdrobit seminţele şi a teascurilor era o îndeletnicire
bine reprezentată în Gura Râului, în 1959 existând aici şase uleiniţe.
În prezent mai există, în stare bună de conservare, la nr. 1057, piua
lui Bârză Petru (n. 1930) şi Raveica (n. 1940). Piua, construită la
începutul sec. XX, a funcţionat cu apă până în 1965, când s-a trecut la
acţionarea cu energie electrică. După ce seminţele (de dovleac) sunt
măcinate la „maşina” de zdrobit seminţe, făina rezultată se cerne cu sita,
se pune în „moldă” / „troacă”, se frământă cu apă, se prăjeşte în tigaie şi
apoi, înfăşurată în trei „cârpe” din lână, se stoarce cu teascul cu şurub
excentric, obţinându-se astfel un litru de ulei dintr-o felderă (7-8 kg) de
seminţe.
Tot aici se afla şi o piuă de haine, care a fost desfiinţată în 1963.

Schiţă cu dirijarea apei la piua lui Hanzu, în Gura Rîului
PIVELE PENTRU ÎNGROŞAREA ŢESĂTURILOR DIN LÂNĂ
Gura Rîului a fost cel mai mare centru de piuărit din tot sudul
Transilvaniei. Astfel, la mijlocul secolului al XIX-lea au existat 19 pive,
în 1935, 17instalaţii de acest fel, iar în 1957 mai funcţionau 13 pive.
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Pivele erau acţionate de roţi hidraulice care puneau în mişcare
ciocanele „cu coadă”, care băteau ţesătura pentru a o transforma în
pănură de confecţionat haine sau ţesături de interior.
Singura piuă hidraulică din Gura Rîului aflată încă în stare bună de
conservare este cea de la nr. 1039, în proprietatea lui Stanciu Ioan (n.
1983). Piua datează din perioada interbelică, fiind construită de bunicii
actualului proprietar. Aceasta are şase ciocane cu bătaie verticală şi a
funcţionat până în 2003.
PROIECTUL UNUI COMPLEX DE INSTALAŢII
TRADIŢIONALE FUNCŢIONALE
Proiectul a fost enunţat în 2007, şi s-a dorit a include o casă
tradiţională din lemn, cu patru încăperi, pentru a adăposti un muzeu
etnografic al satului, un joagăr hidraulic, un joagăr cu cai, o moară, o piuă
de haine, un ansamblu de utilaje agricole (batoză, treierători, semănători),
adăpostit într-o şură, un cuptor de pâine şi un pavilion de joc unde se va
putea servi şi masa. Complexul urma a fi amplasat în locul numit „Între
râuri”. Având în vedere situaţia juridică a multor terenuri şi imobile atât
în Gura Rîului cât şi în întreaga Mărginime, proiectul a stagnat, până la
clarificarea multitudinii de probleme ce trebuiesc soluţionate
administrativ.

Fierăritul - cel mai practicat meşteşug în Gura Rîului
Acesta este unul dintre cele mai importante şi mai vechi meşteşuguri
practicate în Mărginimea Sibiului. La Gura Râului, fierarii („covacii”)
confecţionau de la potcoave pentru cai până la unelte agricole. La început
fierarii porneau de la fierul brut, dar în ultimele decenii se luau produse
fabricate în serie şi doar se prelucrau în fierării.
Dacă în 1958 lucrau în comună 8 fierari, în prezent găsim 4 fierari,
cel mai în vârstă, Zav Gheorghe, fiind cel care a transmis tainele
meşteşugului celorlalţi trei fierari mai tineri, care i-au fost ucenici.
Chiar în centrul localităţii, la nr. 826, este covăcia lui Bobiţ Ioan,
deschisă în 1992.
La nr. 1.099 găsim atelierul lui Conţiu Ioan, atelier moştenit de la
tatăl său şi deschis de acesta din urmă în 1950.
Stanciu Dumitru, la nr. 503, este al treilea dintre ucenicii lui Zav
Gheorghe.
Zav Gheorghe (n. 1941) are atelierul la nr. 1.072, deschis în 1970. El
a învăţat meseria de la un covaci mai bătrân, tot din Gura Râului.
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La fel ca în cazul celorlalţi fierari, aici se confecţionează potcoave (şi
se potcovesc caii), părţile metalice ale căruţelor, securi, topoare, pluguri,
grape, etc.
RÂUL CIBIN - AFLUENTUL OLTULUI
Oltul (Suprafaţa = 24.300 kmp, Lungimea = 699 km şi debitul Q
= 165 mc/ sec. a fost şi rămâne fratele Mureşului, după locul de baştină;
Oltul egalează Mureşul ca debite, deşi suprafaţa sa bazinală şi lungimea
lui sunt mai mici decât ale Mureşului. Dintre sistemele mari din ţara
noastră, în bazinul său se observă, în ansamblu, scurgerea medie cea mai
bogată.
Culegându-şi izvoarele din Carpaţii Orientali, Oltul străbate în
drumul său spre vărsare forme variate de relief, drenând o serie de
depresiuni şi masive muntoase dintre cele mai înalte din ţara noastră.
Datorită varietăţii mari a surselor de alimentare, respectiv a suprapunerii
favorabile a lor în timp, Oltul are un regim hidrologic compensat, bine
echilibrat. Profilul longitudinal al Oltului se distinge printr-o serie de
trepte, defilee, praguri, cu multiple posibilităţi de amenajări
hidroenergetice.
În funcţie de elementele caracteristice cursului său, de morfologia
văii care se lărgeşte în multiple depresiuni pe care le drenează râul, se pot
distinge trei sectoare caracteristice: Oltul superior (până la Racoş),
Oltul mijlociu (Racoş - Râmnicu Vâlcea) şi Oltul inferior (până la
vărsare).

Ultimul şi cel mai important afluent al Oltului
din cursul mijlociu este Cibinul
Suprafaţa (S) =2237 kmp, Lungimea (L) = 80,3 km
Râul Cibin care îşi formează cursul din unirea a două râuri izvorâte
din circurile glaciare nordice ale Cindrelului (2245 m) şi anume din Rîul
Mare (S= 95 kmp, L= 20km) şi din Rîul Mic (S=46 kmp, L=12 km). Ca
origine a sistemului este socotit Rîul Mare, care izvorăşte de la
altitudinea de 1920 m, din frumosul lac glaciar al Iezerului Mare (S=
34100 mp, h = 13,3 m). Rîul Mic izvorăşte tot dintr-un lac glaciar Iezerul Mic (S= 2520 mp, h= 1,7 m) dar colectează excedentul de apă a
încă două lacuri mici glaciare: al Iezerului Nardin (S= 1832 mp, h= 0,65
m) şi al Iezerului Măriucii (S= 521 mp, h= 0,46 m).
În zona montană are profil longitudinal în trepte, cu praguri în dreptul
Cheilor Cibinului, Gura Sădurelului, Gîtul Berbecului, Tilişca, etc.
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Primul afluent important al Cibinului, venind dinspre Mărginime,
este pârâul Săliştei (S=215 kmp; L= 26 km), care în amonte de Săcel
primeşte afluenţi numai din dreapta, cum sunt Drojdiei, Tilişca
(S=30kmp, L=11 km), Sibielul (S=41 kmp, L=14 km) şi Orlatul. Singurul
afluent mic în amonte de vărsarea Săliştei este Cernavodă (S=21 kmp,
L=9 km). Cursul râului se dezvoltă la contactul şisturilor cristaline cu
depozitele neogene.
În aval, până la Sibiu, primeşte afluenţi de dimensiuni mici, dar în
jurul municipiului, Cibinul primeşte o serie de cursuri montane şi
submontane, atrase de zona joasă a Depresiunii Sibiului. Între acestea se
pot aminti Rusciorul (S=132 kmp, L= 16 km) şi Hîrtibaciul (S=1031
kmp, L=88,2 km) din stânga, dinspre Podişul Transilvaniei şi Valea
Sebeşului (S=94 kmp, L= 28 km), Valea Cisnădiei (S=42 kmp, L= 17
km), Tocilelor, Sărăţii şi Sadul - din dreapta, dinspre Munţii Sibiului Ştefleşti. Sursa: I. Ujvári - Geografia Apelor României - Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, pag. 405-406.
. Râul Cibin - a fost râul Domnilor?
Ambianţa calmă a locuirii pe malul râului Cibin este asigurată de
susurul lin al văii adânci şi al îndiguirilor trainice. Timp de secole valea
Cibinului, cu canalele şi aria de revărsare periodică a dat mari bătăi de
cap locuitorilor, lucrările executându-se după tehnologiile epocilor.
Istoria cunoscută a comunei nu consemnează perioada când s-a construit
actuala albie a Cibinului, rolul acestei noi ramuri fiind de apărare a
bisericii fortificate. Apa curată şi nepoluată face posibil pescuitul sportiv
autorizat, făcându-se uitate vremurile când numai anumite categorii
privilegiate puteau pescui în Cibin. La 1585, râul a fost rebotezat în râul
Domnilor – „Herrenbach”, pescuitul fiind permis numai magistraţilor.
Râul Cibin este ultimul şi cel mai important afluent din cursul
mijlociu al Oltului. Izvorând din munţii Cindrel şi formându-şi cursul
prin unirea a două râuri (Râul Mare şi Râul Mic), născute din rezervaţia
naturală a Iezerului Mare şi Iezerul Mic, râul Cibin parcurge peste 80 km
pentru a se vărsa aproape de Tălmaciu, lângă gara Podu Olt.
Cibinul, prin traseul său, este un râu sibian ce scaldă Mărginimea
Sibiului şi localităţile Gura Rîului, Orlat, Cristian, Sibiu, Bungard şi
Veştem. Principalii afluenţi ai Cibinului sunt râul Negru (Sălişte),
Hârtibaciu şi Sadu, toate aceste ape curgătoare fiind cea mai importantă
zestre naturală moştenită.
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În ultimul secol
au
comunităţile
învăţat şi s-au străduit
să utilizeze această
importantă
resursă,
devenind conştienţi
de
importanţa
economică a râului.
Din
1979,
acumularea
hidroenergetică de la
Gura Rîului asigură
apa potabilă atât pentru municipiul Sibiu cât şi pentru comunele
învecinate. În lunca Cibinului s-a exploatat nisipul şi piatra, pe vremuri
existând chiar şi ţiglării.
Malurile râului şi afluenţilor Cibinului au găzduit, în timp, o
adevărată industrie populară. Pe apele repezi şi curate de munte se
amplasau instalaţiile de pive şi vâltori pe care se desăvâşeau şi finisau
ţesăturile grele de lână. În aceste instalaţii firele de lână de oaie se
“înfrăţeau” formându-se un postav uniform şi îndesat, elastic şi moale.
Arta piuăritului a fost la mare cinste în Mărginimea Sibiului,
produsele create fiind adevărate creaţii de artă populară, apreciate atât de
orăşeni cât şi de străinii ce vizitau aceste meleaguri. Pe râul Cibin şi în
special la Gura Rîului s-a format cel mai mare centru de piuărit din sudul
Transilvaniei, în prima jumătate a sec. XX, existând 19 pive de haine, 3
vâltori duble, 5 pive de ulei şi 5 mori. În această situaţie nu s-au inclus
numărul mare de joagăre (fierăstrae de apă cu o singură pânză), produsele
din lemn (scândurile, şipcile şi grinzile) fiind desfăcute în tot ţinutul.
În perioada 1973-1980, prin construirea complexului hidrotehnic
Cibin au fost distruse majoritatea instalaţiilor manufacturiere ţărăneşti;
debitul scăzut al râului regularizat nu a mai avut puterea să antreneze
marile şi complexele instalaţii. Construcţia a fost realizată de Şantierul de
Construcţii hidrotehnice Porţile de fier pentru alimentarea cu apă a
oraşului Sibiu. Lucrările au afectat comuna Gura Rîului, întreaga
economie - industrie ţărănească a satului fiind falimentată; s-a distrus
echilibru hidrologic al satului, populaţia rămânând fără apă în fântâni;
prin efortul comunităţii s-a refăcut o priză de apă în aval de baraj,
construind o reţea de apă de băut pentru populaţie.
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Ultima moară pe apă din Mărginimea Sibiului poate fi vizitată în
Galeş – Sălişte, aici proprietarul păstrându-şi vechea meserie. În aceste
bijuterii arhitecturale şi inginereşti, morarul îşi făcea meseria; era o
meserie grea, păstrată, de obicei, din tată în fiu. Aici se făcea făina bună
de pâine ori cea de mămăligă adevărată şi tot aici se aflau poveştile
satului, oamenii aşteptând răbdători, cât timp morarul măcina.
Timp de secole revărsările apelor Cibinului au afectat localităţile.
Bogata pânză freatică cu un nivel variabil funcţie de precipitaţiile căzute
se reflecta rapid în oscilaţiile nivelului râului; apropierea de izvoare şi de
bogatele precipitaţii montane au îngreunat luarea unor măsuri de protecţie
contra viiturilor. Gospodarul nu păstra grija apei decât în vremurile de
secetă când observa că nivelul scăzut al apei freatice din fântână.
Satisfacerea necesităţilor de apă pentru toate activităţile unei
comunităţi a ajuns să constituie o problemă complexă, strategică şi în
prim-planul oricărei administraţii ce urmăreşte dezvoltarea durabilă a
societăţii. Calitatea apelor este influenţată prin poluarea aerului, solului şi
a apelor de suprafaţă, iar cantitatea apelor subterane este determinată de
nivelul precipitaţiilor (secetă). În sec. XX-lea, creşterea exponenţială a
populaţiei globului a condus şi la apariţia unor noi discipline tehnice
privind gospodărirea resurselor, inclusiv a apelor. Gospodărirea apelor
include noţiunea de proprietate a gospodăriei, neputând fi confundată cu
noţiunea de management al apelor (aceasta fiind o activitate de
administrare, nu de proprietar al resurselor).
Ca structură geologică lunca Cibinului este constituită predominant
din aluviuni grosiere - pietrişuri, nisipuri şi bolovănişuri cenuşii. În masa
acestor formaţiuni pot apare lentile de prafuri nisipoase, nisipuri prăfoase
argiloase sau uneori mâluri. Prezenţa acestor depozite groase de aluviuni
a făcut ca în zonă să se exploateze material aluvionar (balast) atât de
necesar în construcţii sau ca material pentru lucrări de terasamente.
Gropile formate în urma exploatării balastului s-au transformat în lacuri
de agrement. În locul numit „Între şanţuri” pe malul Cibinului, la graniţa
dintre Orlat şi Cristian, s-au amenajat patru lacuri piscicole particulare, pe
locul fostelor balastiere; aici se poate practica pescuitul sportiv.
Accesul rutier de pe un mal pe celălalt se face pe singurul pod ce
leagă cele două maluri ale Cibinului, chiar în centrul localităţii Cristian şi
asigură accesul pe DJ 106E, spre Mărginimea Sibiului. Pe acest pod se
derulează tot traficul judeţean dar şi cel intern comunal (auto şi cu
mijloace hipo, etc). Pietonal cristerenii utilizează cele patru poduri
amplasate funcţie de nevoile riveranilor: trei în amonte şi unul în aval de
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centrul comunei. Bine întreţinute, ele oferă spectacolul curgerii eterne a
singurului râu sibian, numit de saşi “Zibin” iar de maghiari “Szeben
folyó”. Râul Cibin, în complexitatea lui, păstrează rezerve mari de
valorificare, potenţialul piscicol şi de agrement nefiind pus în valoare.
Pârâul Mărăjdiei este unul din numeroasele pârâie ce-şi au originea
din Munţii Cindrelului. Cindrelul este cea mai importantă regiune
pastorală carpatică, în Carpaţii Meridonali fiind leagănul civilizaţiei
dacice; aici se păstrază reţeaua densă de cărări, poteci şi drumuri ale
oierilor ce brăzdează munţii, sutele de colibe şi gospodării sezoniere
demonstrând că pe aceste meleaguri a vieţuit o comunitate unică, perfect
adaptată la condiţiile vitrege ale muntelui. O mică parte a acestor drumuri
ale oierilor a fost marcată turistic, valea Mărăjdiei însoţind vechiul drum
în Munţii Cindrel. Zonă bine delimitată de pârâul Mărăjdiei accesibilă
prin DJ 106J – drum modernizat, face legătura directă între cele două văi
vecine: valea Cibinului şi valea Ştezii.

Imagine din munţii Cindrel
Dacă în valea Cibinului, construcţia hidrocentralei a modificat
substanţial peisajul natural, valea Ştezii şi-a păstrat farmecul şi acea
„sălbăticie”, îndelung cercetată de turişti. Pe drumul judeţean DJ106J se
poate descoperi valea Mărăjdiei, o zonă ce a intrat într-o amplă
dezvoltare turistică, tot mai mulţi iubitori ai muntelui, apreciind aceste
29

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului
locuri apropiate de intravilanul comunei Gura Rîului, dar suficient de
departe pentru a cuceri liniştea pădurilor şi împărăţia munţilor. Micile
platouri cu păşuni şi fâneţe ascund structuri de şisturi cristaline, specifică
diferenţierii petrografice muntoase. Formele domoale ca Vârful Păltiniş,
Dealul Ursului, Vălari sau Tomnatec se datorează unui îndelungat proces
de formare şi definitivare a munţilor, modelarea lor fiind făcută de agenţii
externi ce au sculptat, efectiv, masivul.
Procesul de modelare continuă, pe alocuri fiind mult accelerat de
versanţii despăduriţi, ce permit ploilor şi ninsorilor să antreneze pătura
subţire de sol vegetal. Distrugerea acestei pături de sol a creat masivele
stâncoase, lipsite de vegetaţie şi locuire.
Masivul Cindrel, în întregime, a fost declarat Parc Natural şi
împreună cu o parte din Munţii Şureanu şi Lotru formează situl „Natura
2000 Frumoasa“, în suprafaţă totală de 137 000 ha.

Primăria comunei Gura Rîului – în 2007;
Comuna Gura Rîului – membru fondator al
Asociaţiei Ecomuzeul Regional Sibiu
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CIRCUITUL «CIVILIZAŢIA APEI»
Se prezintă – mai jos – un circuit minimal din Gura Rîului,
identificat şi promovat:

1.
Prima casă de zid de pe
uliţa mare – proprietar
fam. Silviu Oancea –
Gura Rîului nr. 955datată după o inscripţie
1864
2.
Casă cu atelier de fierărie
– covăcie. Proprietar fam.
Zav Gheorghe – Gura
Rîului, nr. 1072
3.
Instalaţie tradiţională
pentru producerea uleiului
de bostan – proprietar
fam. Petru Bârză –
Gura Rîului nr. 1057
4.
„Pavilonul de joc” –
construcţie de lemn unde,
până nu demult, se organizau
sărbătorile locale
Circuitul ecomuzeu “civilizaţia apei” poate fi vizitat cu sprijinul şi
sub îndrumarea unui ghid local, angajat al “Centrului de Informaţii
Turistice” din Gura Rîului! Un Centru de Informaţii Turistice, preconizat
a fi înfiinţat încă din 2007, dorit de toţi actorii din turism, care mai are
nevoie de sprijin administrativ pentru înfiinţare!
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ASOCIAŢIA DE INFRUMUSEŢARE A COMUNEI GURA
RÎULUI
GURA RÎULUI NR. 566, www.civilizatiaapei.ro
Semnificaţia simbolului “Roata vieţii” – “Roata lumii”
La originea siglei există o minunată miniatură, creaţia ţăranului
autodidact Picu Pătruţ (1818-1872), din Sălişte, remarcabil reprezentant
al geniului popular românesc din sec. al XIX-lea.

Nestatornica roată a lumii şi primejdioasele ei valuri!
-am să moştenesc, moştenesc, am moştenit Din pământ sunt şi în pământ mă întorc!
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