MORILE MEDIEVALE DIN BANAT
OCTAVIAN

RAUŢ

In spaţiul ocupat de bazinele hidrografice ale râurilor din grupa de
sud-vest a României, ştirile despre morile de apă pomenite în izvoarele
medievale scrise pot fi grupate în două categorii: una în care se includ
referiri directe la o moară sau mai· multe si al ta în care acestea se reduc
doar la o simplă menţionare cuprinsă în formularea „moledinius et locis
moledinorum".
Ştirile din prima categorie le întâlnim într-un număr redus de documente privitoare la împărţiri de bunuri între membrii aceleiaşi familii, danii, vânzări şi cumpărări, zălogiri, legate, conflicte între stăpânii
de moşii sau între stăpânii aceleiaşi moşii, construirea şi repararea
morilor, lucrări hidrotehnice aferente morilor. Ştirile din această categorie
ne indică o serie de elemente ca: numărul morilor, locul de amplasare,
cursul de apă, numele proprietarului sau proprietarilor, numărul roţilor
<le moară, modul de acţionare a roţilor, materialul de construcţie, lucrări.
hidrotehnice, venituri şi valoarea morilor. Niciodată însă toate aceste
€lemente nu apar întrunite în acelaşi document, din care cauză nu se
poate obţine .2. imagine globală asupra unei mori medievale.
Ştirile din a doua categorie sunt mult mai numeroase şi apar către
sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XIV-iea, morile şi locurile de
moară fiind incluse alături de celelalte foloase şi folosinţe ale unei moşii
ca: pământuri arătoare şi nearătoare, păşuni fâneţe, livezi, vii, păduri,
munţi, ape şi ·cursuri de apă. Ele apar mai ales în actele de danie şi de
punere în posesie a unei moşii. Lipsind toate elementele amintite mai
sus, aceste ştiri permit doar aserţiunea că pe o anumită moşie, la data
emiterii actului existau mori de apă. Situaţia s-ar putea explica fie prin
faptul că morile deveniseră un component comun al peisajului agrar, ceea
ce făcea inutilă evidenţierea lor, fie prin faptul că erau de mărime redusă,
cu o capacitate mică şi aparţineau unor mici colectivităţi rurale, feudalului revenindu-i doar un venit neînsemnat.
Ambele categorii de ştiri apar disparat în timp şi spaţiu, ceea ce
face imposibilă inventarierea tuturor morilor existente la un moment
dat şi într-o anumită zonă, cifrele rezultate din documentele păstrate
reprezentând abia o parte din numărul real al morilor de altădată, ele
constituindu-se doar ca un produs al hazardului, datorită căruia documentele au ajuns sau nu până la noi. Ca urmare, oricât s-ar înmulţi numărul
documentelor cu referiri la morile de apă, în absenţa unei operaţii de
genul celei consemnate în Domesday Book din Anglia secolului al XI-lea,
imaginea obţinută rămâne difuză, suficientă însă pentru a ilustra unele
.aspecte social-economice ale feudalismului pe aceste meleaguri.
Ţinând seama de terminologia de bază a morii de apă care este de
~ertă origine latină, se poate admite pe drept temei că această instalaţie
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tehnică datează din epoca daco-romană, fiind cunoscută în spaţiul carpato-danubian încă din secolele II-III e.n. 1.
Consemnarea acestei terminologii implică existenţa morilor de apă
în tot cursul epocii de formare a poporului şi limbii române. Izvoarele

arheologice rămân însă tăcute, pe ae o parte datorită perisabilităţii materialelor din care au fost construite morile, pe de altă parte datorită
faptului că cercetarea arheologică n-a · abordat încă temeinic această
problemă nici măcar în legătură cu satul medieval. Din motive bine cunoscute şi izvoarele scrise cu privire la îndelungata epocă a marilor migraţii sunt multe şi abia în prima jumătate a secolului al XI-iea, în
„Viaţa Sfântului Gerard de Cenad" se pomeneşte despre o roabă. „ce
râşneşte grâul stăpânului său, că nu se află mori în ţinutul acesta acum
deloc" 2 " Textul legendei hagiografice nu menţionează cauza absenţei morilor la data relatării, însă precizarea că ele lipsesc „acum" presupune
că în trecut au· existat.
Despre prezenţa timpurie a morilor de .apă, în partea de apus a spaţiului intracarpatic românesc,· aflăm o menţiune indirectă şi în documentul
emis de Ştefan al III-lea, regele Ungariei, în jurul anului 1169, în care
sunt cuprinse bunurile aparţinătoare mânăstirii din Sâniob, la s1.1d de Oradea, considerate a fi fost donate de regele Ladislau al II-iea (1162-1163).
printre acestea numărîndu-se şi „patru case de morari şi doi morari":!'.
Dania s-ar putea să fie mai veche, deoarece dacă S(ancto) din textul
documentului nu este o adăugire greşită, aşa cum se întreabă redactorii
volumului 4 , atunci ar putea fi vorba de regele Sfântul Ladislau (10771095) ceea ce ar situa dania ·în a doua jumătate a secolului al XI-lea,
coborând atestarea scrisă a morilor deservite de morarii amintiţi până
în deceniile următoare morţii episcopului Cenad. Faptul că în acelaşi
document sunt pomenite şi două case de piuari, meşteşug care utiliza
exclusiv energia hidraulică, întăreşte opinia că este vorba de mori acţio
Qate de apă şi nu de altă sursă de energie.
Acceptând probabilitatea că dania a fost făcută de regele Sfântul Ladislau şi legând aceasta de relatarea din Legenda Sfântului Gerard de
Cenad, se poate considera că morile de apă sînt atestate documentar pe
teritoriul ţării noastre încă din secolul al XI-lea, ceea ce ar reduce substanţial decalajul faţă de primele informaţii scrise referitoare la morile de
apă din apusul Europei şi ar racorda spaţiul românesc la progresul tehnic
din domeniul utilizării energiei hidraulice înfăptuit în Occident în secolele X--XIII.
ln Banat primele ştiri certe şi directe despre morile de apă le aflăm
într-un document din anul 1256 privitor la împărţirea moşiilor între
membrii familiei Chanad 5 . Cu acest prilej sunt pomenite două locuri de
moară şi două roţi de moară în satul Ciavoş pe Timiş, iar alte dou{1 roţi
de moară în satul Kalantheluk, pe râul Bârzava, în apropiere de Partoş.
Ele pot fi însă cu mult anterioare primei atestări scrise, deooarece, în
acelaşi document întâlnim o moşie a Chanadinilor care poartă numele
de Molumzugh, adică „locul morii", ori, pentru ca un apelativ să se
poată transforma în toponim trebuie să treacă o bună bucată de timp.
Aproape trei· decenii mai tîrziu, la anul 1285, pe moşiile Ciavos şi Kalantheluk se menţionează doar cîte un loc de moară 6 , morile existente anterior fiind probabil distruse în cursul tulburărilor iscate de cumani în
şesul bănăţean, când aceştia jefuiesc şi ard sate, curţi şi biserici, iar cohttps://biblioteca-digitala.ro
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mitele Toma din neamul Chanad îşi pierde multe acte ascunse în altarul
unei biserici incendiate, cîteva rude apropiate, o mulţime de iobagi şi
scapă cu viaţa fugind dincolo de Tisa 7 •
Mai bine de jumătate de secol, în documentele vremii nu se mai
întîlnesc date despre morile de apă şi abia în anul 1337, cu prilejul unei
partajări de bunuri între Chanadin, arhiepiscop de Strigoniu, fiul comitelui Toma şi fii fraţilor săi, sînt amintite din nou morile de pe moşia
Ciavoş, fără a se specifica însă numărul lor 8 .
Cîţiva ani mai tîrziu, la 1343, într-un act prin care magistrul La<lislau, fiul lui Gall, nobil de Omor, dăruieşte surorii sale după mamă
·şi prin ea soţului ei, nobilului magistru Blasiu, fiul lui Pousa de Zeer,
jumătate din moşiile lui aflate pe cursul inferior al Bîrzavei, între Partoş
şi Gătaia, sînt amintite morile aparţinătoare, fără a se indica însă numărul
-şi amplasarea lor 9 •
In a doua jumătate a secolului al XIV-lea, ştirile despre mori se
înmulţesc şi acoperă în întregime reţeaua hidrografică alcătuită din Bega (Timişul Mic în documentele medievale), Timi, Pogăniş, Bîrzava, Caraş şi Narad, rîu azi necunoscut cu acest nume. În tot mai numeroase
documente se indică amplasamentul şi chiar date referitoare la tipul
de moară, numărul roţilor şi uneori valoarea lor.
La 29 august 1359, regele Ludovic I-ul dăruieşte, pentru vrednicia
credincioşilor slujbe, lui Karapch, Stanislau, Negwe, Wlanik, Nicolae
şi Ladislau, fii lui Ladislau, fiul lui Zarna, boieri fugiţi din Ţara Românească, moşia Rykes, aflătoare lîngă rîul Timişul Mic, cu şase sate precum şi cu morile ce ţin de acea moşie. Dania mai includea moşia Kyzygtew, tot cu ·şase sate şi cu morile aparţinătoare, situate tot pe Timişul
Mic IO.
La anul 1364 sunt atestate două mori, una pe Bârzava cu o roată
-şi alta pe râul Narad, la care nu se specifică numărul roţilor. Cea dintâi
.aparţinea nobilului Petru de Remetea, fiul lui Pavel Himfy, care o încredinţează spre folosinţă lui Nicolae zis Ordos de Alsow-Halymka pe
timp de şapte ani, proprietarul obligîndu-se ca, dacă cineva ar încerca
să o ia înapoi în acest răstimp, să-i plătească beneficiarului zece mărci
şi numai aşa să o poată luau.
Cea de a doua este menţionată într-un act emis de palatinul Nicolae
Kont la congregaţia generală a nobililor din comitatul Caraş, care şi-a
început lucrările la 22 iulie, aproape de oraşul Şemlac. Cu acest prilej,
magistrul Petru, fratele lui Benedict Himfy reclamă că moara de pe
moşia Kuesd, pe râul Narad, a fost năruită şi dărâmată de slujbaşul din
Halmos al arhiepiscopului Toma de Calocea (din neamul Chanad) şi de
iobagiţ aceluiaşi sat, iar slujbaşul din satul Kuesd precum şi judele sau
·cnezul de acolo, au fost grav răniţi de săgeţi1 2 •
Bucurîndu-se în continuare de favoarea regală, boierilor fugari din
Ţara Românească le este dăruită· la anul 1365 moşia Ykus cu cinci sate,
„cu pămînturile, munţii şi dealurile, pădurile şi cu celelalte ale lor aducă
toare de foloase" 13 , semnalându-ne astfel prezenţa morilor şi pe cursul
superior al Timişului Mic.
Pe Bârzava morile sunt amintite din nou într-un act din anul· 1369,
prin care Ioan, fiul lui Hench şi nepotul· său de frate îşi împart între ei,
în două părţi egale moşia Soşdea şi morile existente „recum şi cele ce
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le vor ridica în viitor, ca şi orice alte foloase pe care le vor întemeia
şi statornici în vreun fel oarecare în cursul vremii, pe acel rîu" 14 •
Despre mori grăieşte şi o poruncă a regelui Ludovic I-ul din anul
1372, prin care cere tuturor iobagilor săi credincioşi din districtul Temeskuz ca în conformitate cu vechiul lor obicei să-şi macine grînele numai
la moara regală şi nu la morile celorlalţi oameni, cei care nu se vor supune urmând a suferi cuvenita pedeapsă 15 .
O altă moară, de astădată cnezială, este amintită la anul 1376 în plîngere.J adresată soţiei lui Benedict Himfy, de către cnezii de pe· moşiile
Remetea şi Golonia, stăpânite în devălmăşie de către fraţii Benedica,
Petru şi Nicolae Himfy. Printre alte abuzuri săvârşite de sluiitorii acestora, se arată că de la moara lui Ioan cnezul, au luat fără temei 14i
florini1 6 •
În acelaşi an, 1376, cu prilejul unui diferent pentru hotare iscat
intre locuitorii din Căvăran şi nobilii de Mîntic, este amintit un şanţ săpat
de la Timiş pînă la Valea Mâtnicului şi un drum aflat de-a lungul acestuia, necesar întreţinerii morilor din Căvăran 1 î.
O imagine mai cuprinzătoare asupra morilor de pe cursul Bîrzavei
şi Pogănişului ne oferă actul de împărţire a moşiilor Remetea şi Iersig,
între fraţii Benedict şi Nicolae Himfy şi nepotul lor de frate ·Ştefan,
din anul 1377 18 . Conform acestei împărţiri, lui Benedict îi revenea moara
din Golonia şi un loc de moară lângă satul lui Gurea situat probabil tot
pe Bîrzava. Lui Nicolae îi sunt atribuite mai multe mori: una în satul
lui Nicolae. fiul lui Prebyl, aflătoare, după cum· rezultă dintr-o partajaredin anul 1389, pe Bîrzava 19 , o alta din satul lui Mayan. umblătoare pe
acelaşi râu, un loc de moară lângă satul lui Prebil, aflat probabil pc
Pogăniş şi alte două mori pe Pogăniş, una în satul lui Dobrota şi alta
în satul lui Luca. Lui Ştefan, fiul lui Petru de Remetea îi revenea moara
din satul Lybur, moara de lângă curtea sa din Remetea şi un loc de
moară „în sus de târg" anume locul morii numite a lui Scelow, aflat
la Iersig pe Pogăniş, întrucât în tot cuprinsul documentului doar această
aşezare avea să fie folosită în comun de către cele trei părţi. Deşi amplasarea acesteia nu este indicată, se poate considera că se afla pe Pogăniş,
deoarece la împărţeala din anul 1388, pe acest râu apar trei· mori.
Tot în anul 1377, prin deposedarea unor nobili români, Benedict
Himfy ajunge în stăpânirea moşiei Voya, unde pe rîul Caraş se afla o
moară „inferiul pellens"20.
Morile de pe moşiile familiei Himfy sunt pomenite şi într-o listă
de venituri şi cheltuieli ale fostului ban Benedict Himfy 21 , considerată a
fi fost redactată la anul 1372 sau 1378 22 . De la morile aflate pe moşia
Remetea se încasează suma de cinci florini, iar de la altele, la care nu este
indicat amplasamentul, doar o jumătate de florin. In ·listă se mai specifică
că la cinci mori s-a măcinat o cantitate de opt câble de grâne, după mâsura câblei de Timişoara 23 , probabil pentru nevoile curţ.ii lui Benedict
banul.
Despre morile de pe Bârzava şi Pogăniş se aminteşte din nou cu
prilejul împărţirii morilor aparţinătoare răposatului Nicolae Himfy, între
Margareta, fiica sa, Vasile, nepotul lui Benedict şi Ştefan, fiul lui Petru
Himfy de Remetea, la anul 138824 • Potrivit hotărîrii judecătoreşti, Margaretei i-au revenit trei mori pe Pogăniş, după care i-au aparţinut tatălui
ei şi una care fusese în stăpânire devălmaşă. Vasile a primit moara de
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pe moşia numită Pribyfyaklosfalua, pe Bârzava, cunoscută în actul din
anul 1377 cu moara din satul lui Nicolae, fiul lui Prebyl, iar lui Ştefan
i-a fost dată moara de pe moşia Mayanfalua, pe Bîrzava. Nu se mai
aminteşte locul de moară aflat lângă satul lui Prebyl, iar în finalul actului se ·mai spune că Margareteh i-au fost lăsate trei mori pe Pogăniş,
ceea ce ar putea însemna fie o repetare a celor consemnate în partea
de început a documentului, fie că între anii 1377-1388 au fost construite
trei mori noi, una eventual pe locul de moară din satul Prebyl, care nu
mai apare ca atare.
1n legătură cu satele Lewrenchfalva şi Teers din comitatul Caraş,
aparţinătoare fraţilor Frank şi Symon, fiii răposatului ban Konya de
Zechen sunt menţionate la anul 1388 şi 1389, două mori pe rîul Caraş 25 .
1n secolul al XV-lea, documentele înscriu existenţa unui număr sporit de mori şi permit totodată stabilirea densităţii lor pe un anumit sector
al unui curs de apă sau domeniu feudal. Astfel la 4 noiembrie 1408, regele Sigismund de Luxemburg porunceşte capitlului din Cenad 26 şi capitlului din Arad 27 să cerceteze adevărul în legătură cu reclamaţia magistrului Ştefan, fiul lui Petru Himfy, conform căreia cei trei fii ai lui Chep
de Gherteniş au distrus iezătura de pe râul Bîrzava şi însăşi râul cu iezătura sa l-au îndepărtat de pe adevărata sa albie, trecându-l dincolo
pe moşia lor, prin care fapt mai mult de 24 mori s-au pustiit pricinuindu-i
o pagubă de 1 OOO florini aur. O zi mai târziu, la 5 noiembrie 1408, regele trimite o scrisoare cu conţinut similar comitelui de Timiş 28 .
Documentele ulterioare nu· consemnează rezultatul intervenţiilor regale, se pare însă că cei din Gherteniş s-au liniştit doar pentru scurt
timp, fiindcă şase ani mai târziu, la 13 noiembrie 1414, regele Sigismund
porunceşte iarăşi capitlului din Cenad să cerceteze o nouă reclamaţie a
celor din Remetea, care se plâng că nobilii din Gherteniş în zilele trecute
au pus să fie mutat şi întors râul Bîrzava de pe cuprinsul moşiei lor
într-o nouă albie către moşia Gherteniş, fapt prin care le-au făcut foarte
mari pagube 29 •
La anul 1409 reapare· în documente moara din Golonia care la împăr
ţeala din 1377 aparţinuse lui Benedict Himfy, iar acum, fiul său, Heem
de Iersig o stăpânea în devălmăşie cu Ştefan de Remetea, căruia, în faţa
comitelui de Caraş, îi interzice să ocupe partea sa de moară şi să strângă
venitul ce i se cuvenea3o.
Un an mai târziu, la 1410, regele Sigismund dăruieşte nobilului băr
bat Laurenţiu, fiul lui Mayus, altădată ban de Severin, moşia regală
Weytheh cu două mori umblătoare pe râul Timiş 31 .
Locuri de moară pe Pogăniş sunt menţionate într-un act emis la
13 mai 1515 de către Filip de Korog, prin care acesta dăruieşte lui Andrei,
judele curţii sale din Cseri, un loc de sat „more Kenesiatus et officiolatus"
care a fost cnezatul lui Ioan, fiul lui Farcaş, condamnat la moarte pentru furt pe Pipo de Ozora şi executat prin spânzurătoare 3 2.
Acelaşi Filip de Korog, mare vistier al reginei, la anul 1417, dă
duieşte, tot lui Andrei, oriunde ar putea găsi pe râurile numite Arsus şi
Timiş, începând de la moşia Bozos pînă la Thoti şi la drumul Recaş, un
loc de moară, loc care să fie lipsit de stăpân, unde să aibă slobodă voie
de a face o moară, iar dacă într-un asemenea loc de moară care ar avea
stăpân, el va putea găsi chiar o moară· pe care s-o dreagă şi s-o pună în
https://biblioteca-digitala.ro

Octavian

Răuţ

6

-stare de a sluji mai departe, atunci, după obiceiul şi datina moşiei îi dă
ruieşte venitul acelei (mori) care se cuvenea donatorului3 3.
La anul 1422 sunt amintite trei mori vecine pe Bîrzava, una aparţinea lui Toma de Halymba şi se afla pe moşia sa cu acelaşi nume, iar
două aparţineau fiilor lui Ştefan de Remetea şi se aflau pe moşia lor Soşdea.
Cei din familia Himfy se plâng regelui Sigismund că Toma de Halymba
a construiti de curând o moară pe un braţ al Bîrzavei numit Kiralthow,
în alt loc decât cel obişnuit, prin care fapt cele două mori ale lor au fost
nimicite, aducându-le mari pagube. La porunca regelui adresată comitelui
<le Caraş, o comisie de anchetă trimisă la faţa locului stabileşte că într-adevăr Toma de Halymba a pus să se clădească o moară mai sus decât
fusese altădată 3 4.
Intr-un act de inventariere şi preţuire a bunurilor aparţinătoare unor
nobili bănăţeni, întocmit de capitlul din Cenad la 23 martie 1424 este pomenită o moară cu trei roţi „subtus pelleus" la Jebel, umblătoare pe râul
Timiş 35 . Cu acest prilej, deşi sunt enumerate amănunţit şi bunurile de
pe moşia Weytheh, nu mai apar cele două mori aflătoare pe această moşie
la anul 1410, cînd au fost dăruită fostului ban de Severin.
Către sfârşitul secolului al XV-lea, la anul 1475, este menţionată
o moară de pe râul Bistra, care „more turcorum" a fost incendiată de
un nobli caransebeşean3 6 •
In secolul al XVI-lea luptele cu turcii şi ocuparea părţii de câmpie
a Banatului limitează aria de cuprindere a documentelor la zona mai
înaltă din răsărit, despre morile de pe cursul inferior şi chiar mijlociu al
râurilor bănăţene ne mai întîlnindu-se nici o menţiune. Acum însă apar
frecvent morile de pe cursul superior şi sporadic pe cel mijlociu, care în
perioada anterioară nu au fost deloc pomenite.
La începutul acestui secol este amintită o moară la Margina şi alta
la Mănăştiur, ambele pe cursul superior al Timişului Mic, care ţineau de
domeniul Hunedoarei şi aduceau un venit de 113,5 câble de grâu şi 20
câble de mei în anul 1516, iar în anul următor 90 c;:îble de grâu şi 17
câble de mei37.
In anul 1518 într-un act referitor la un litigiu pentru un loc de
curte, nişte fineţe şi pământuri arabile sunt semnalate morile aparţină
toare nobililor caransebeşeni Nicolae şi Gheorghe de Gârlişte, existente
pe râul Sebeş 38 .
In a doua jumătate a acestui secol, la anul 1578, Voievodul Transilvaniei dăruieşte· nobililor Bona şi Nicolae Wayda din Caransebeş o moară
cu două roţi pe Timiş, la Jdioara, care fusese în stăpînirea lui Ioan
Endredy, mort fără moştenitori3 9 • Aceeaş moară, aflată în teritoriul cetă
ţii Jdioara, este amintită la anul 1585 ca fiind ruinată şi aproape pustie 40 ,
-stare în care se afla şi în anul 1590 când se precizează şi amplasarea ei
la locul numit Ostrov 41 .
La anul 1591, principele Transilvaniei confirmă şi întăreşte nobilului
Ladislau Lăţug şi rudeniilor sale o parte din moara ridicată în cuprinsul
şi la capătul pieţii aceluiaşi oraş Caransebeş, în strada numită cea de Jos,
pe râul Sebeş 42 •
Un loc de moară în teritoriul oraşului Margina, pe râul Timişul Mic,
este pomenit într-un document din anul 1598 ca aparţinînd odinioară
lui Nicolae de Bozwara43.
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Cu prilejul unei neînţelegeri iscate în legătură cu repararea zăga
zului şi străvilarului de pe un canal de aducţie, distruse de o revărsare
a Timişului în anul 1599, sunt pomenite două mori din Prisaca, una
aparţinând nobilului Ioan Gîrlişteanu, comitele comitatului Caransebeş
şi alta nobilului Toma Nyakzo4 4.
In prima jumătate a secolului al XVII-lea, la anul 1617, într-un
act prin care Nicolae Lada din Turnu zălogeşte nobilului Francisc Măcicaş
un pământ arabil din hotarul satului Sacu, este indicat ca semn de hotar
o vână de apă pe care s-a aflat moara sătenilor din satul de mai sus 45 .
·Mai multe mori din Caransebeş sunt amintite la anul 1622 ·într-o
declaraţie dată în faţa prim-judelui oraşului de către nobilul Sigismund
Fiat, care arată că ar avea un loc de moară pe ieruga oraşului, aflătoare
la capătul străzii Srem, între moara oraşului şi moara banului, care loc
de moară s-a numit moara Maciova (dar) care moară n-a putut-o construi
pînă acum. Hotărîndu-se s-o clădească, cere rudelor care deţin părţi din
acel loc de moară să participe la cheltuieli în raport cu părţile deţinute
deoarece, el posedând cea mai mare parte din locul de moară nu poate
nicidecum să-l lase pustiu. La oferta făcută, rudele ·răspund că acum
aflându-se în mari lipsuri nu pot suporta sarcinile impuse de construirea
morii, dar Sigismund Fiat să ridice moara şi cu timpul îşi vor rambursa
chel tuielile 46 •
Cea de a doua categorie de ştiri despre mori este cuprinsă în 82
documente în care se consemnează doar că pe o moşie sau ·alta la data
emiterii actului existau mori, fără a se da nici un fel de amănunte în
legătură cu ele. Aceste documente reprezintă doar 4,80/cr din cele 1693
publicate de F. Pesty şi T. Ortvai. Deşi morile nu apar decît printre alte
foloase şi folosinţe ale unor moşii, semnalarea lor nu constituie o simplă
formulare de cancelarie, deoarece în acest context nu le întîlnim în toate
actele de danie sau punere în stăpânire, după cum nici nu sunt menţio
naţi pe moşiile situate în zona de cîmpie şi nici viile sau eleşteele pe cele
din zona muntoasă, ceea ce îndreptăţeşte opinia că morile existau realmente pe moşiile unde sunt pomenite.
Documentele de mai sus, cu excepţia a cinci, se referă la moşii aflate
la est de o linie care de la Caransebeş, pe Timiş, ajunge pe Pogăniş la
Iersig, trece la Bocşa pe Bârzava şi sfîrşeşte în aval de Secăşeni, pe
Caraş. Ea separă, în mare, cursul superior şi mijlociu cu debit redus şi
pantă mai accentuată de cel inferior cu debit mare şi pantă redusă, conturînd aproximativ două domenii hidrologice. Primul ocupă în întregime
colţul de sud-est al Banatului şi aparţine exclusiv morilor cu ciutură al
căror număr în acest spaţiu se ridica la 509 din totalul de 885 mori cu
ciutură existente la unul 1957 în întreaga ţară 47 . Cu aproape un secol în
urmă, la anul 1874, numai în depresiunea Almăjului în 16 sate se înregistrau 339 mori cu ciutură, din care într-un singur sat, în Rudăria
existau 51 de mori. In secolul al XVIII-lea, la anii 1769-1772 în intavilanul aceluiaşi sat existau opt mori pe pârâul numit tot Rudăria, iar la
Caraşova pe râul Caraş erau nouă mori4B.
Din cele câteva date statistice rezultă temeiuri suficiente pentru a
presupune că şi în secolele XIV-XVIII există aceeaşi situaţie, doar că, în
funcţie de densitatea populaţiei numărul morilor cu ciutură era mai
redus.
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Acest aspect permite aserţiunea că pe moşiile situate în părţile mai
înalte ale Banatului funcţionau în Evul Mediu doar mori cu ciutură
care, dat fiind numărul mare, nu puteau fi înşirate în acte cu elementele
necesare pentru Individualizarea fiecăruia, ca în cazul morilor cu roată
verticală, de dimensiuni şi capacitate mai mare, întîlnite în vestul Banatului, pe cursul inferior şi parţial mijlociu al rîurilor din grupa de sudvest. In plus, morile cu ciutură având o capacitate redusă, o moară
actuală de mărime medie macină o cantitate de 30-45 kg. În timp de
şase ore şi chiar mai mult 49 , nu puteau aduce un venit apreciabil stăpâ
nilor de moşii dintr-o regiune unde cultura cerealelor ocupa un loc mai
puţin important şi din această cauză nu formau obiceiul unei atenţii deosebite care să merite a fi menţionat amănunţit în acte, mai ales că ele
aparţineau în cele mai multe cazuri, ca şi în trecutul apropiat, unor colectivităţi rurale restrânse.
Pe hartă, aria moşiilor în legătură cu care morile sunt pomenite la
modul general, se suprapune aproape exact cu cea a morilor cu ciutură
de la· jumătatea secolului nostru şi nu poate fi exclusă posibilitatea ca
în secolele XIV-XVII ele să se fi extins şi mai mult spre vest, pe cursul
mijlociu al râurilor bănăţene, aceste instalaţii tehnice ţărăneşti putând
fi clădite şi reclădite repede, cu eforturi minime, fără meşteri de înaltă
calificare.
Deşi n-au fost epuizate toate sursele, din inventarul întocmit pe baza
documentaţiei care ne-a fost accesibilă. rezultă un număr de 58 mori şi
şase locuri de moară semnalate de ştirile din prima categorie la care
se specifică cel puţin moşia, numărul şi râul pe car:e se afla şi a căror
menţionare nu se repetă. Pe secole ele se repartizează după cum urmează: în secolul al XIII-lea patru roţi de moară în două sate şi două locuri de moară, în secolul al XIV-lea 15 mori şi trei locuri de moară,
în secolul al XV-lea 29 mori, în secolul al XVI-lea şase mori şi un loc
de moară, iar în secolul al XVII-lea până la anul 1639, un număf' de
cinci mori.
Pe cursuri de apă, între anii 1256 şi 1639 se înregistrează şase mori
şi două locuri de moară pe Timiş, la care se mai adaugă un număr
nespecificat de mori la Ciavoş şi Căvăran. Pe Timişul Mic (Bega) sunt
menţionate două mori şi loc de moară plus un număr nespecificat de
mori pe moşiile· Recaş, Chizătău şi Ikus, iar pe numeroasele braţe dintre
cele două Timişuri, în districtul Temeskuz, o moară regală şi morile
altor oameni. Pe Pogăniş erau pomenite trei mori şi două locuri de moară.
Pe Bârzava sunt menţionate 33 de mori şi ·un loc de moară plus un
număr neprecizat de mori pe moşiile Gherteniş şi Soşdea şi între Partoş
şi Gătaia. Pe Caraş se aflau patru mori, iar pe Sebeş şi Bistra, afluenţi
ai Timişului sunt amintite şase mori dintre care cinci la Caransebeş. Pe
râul Narad, neidentificat, undeva în sud-vestul Banatului se afla o
moară.

S-ar părea, la prima vedere, că numărul morilor, într-o perioadă
de aproape cinci secole este destul de redus în comparaţie cu apusul
Europei, unde în Anglia secolului al XI-lea, Domesday Book recenza 5624
de mori în 34 comitate50 • In realitate, însă situaţia este cu ·totul alta
pentru că acolo unde documentele s-au păstrat, obţinem o imagine cu
totul deosebită. Aşa de pildă, un act din anul 1408 atestă pe moşia Remetea
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a nobilului Stefan Himfy un număr de peste 24 de mori care funcţionau
pe un segment de curs al Bârzavei, între Bocşa Română şi Gherteniş,
hmg de numai 7 km, revenind o moară la 280 m de rîu, pe când într-un
comitat din sudul Angliei, pe râul Wilshire, în secolul al XI-lea pe 16 km
de râu se aflau 30 de mori, revenind o moară la 500 m 51 , iar în ţara noastră
în secolul al XV-lea, pe un iaz al Buzăului, lung de 10 km funcţionau
13 mori, adică o moară la 760 m 52 . Aceeaşi imagine ar fi valabilă şi
pentru celelalte râuri bănăţene dacă s-ar fi păstrat documentele altor
feudali ca în cazul familiei Himfy, de la care ne-a parvenit un număr
impresionant de acte din secolele XIV-XVI.
Tot din documentele familiei Himfy reiese şi densitatea morilor în
funcţie de numărul satelor şi chiar de numărul curţilor iobăgeşti. Astfel
conform actului de împărţeală din 1377-1378 pe moşiile Remetea şi
Iersig de pe Bârzava şi Pogăniş se aflau 41 de sate care erau deservite
de opt mori aparţinătoare celor trei membri ai acestui neam, revenind
în medie o moară la cinci sate. Trebuie reţinut însă că pe zisele moşii
se aflau şi mori stăpânite. de cnezii locali, dintre care moara cneazului
Ioan este atestată documentar la anul 1376, iar existenţa anterior a altei
mori cneziale poate fi dedusă din „locul morii numite a lui Scezlow"
atribuit la împărţeala din 1377-1378 lui Stefan, fiul lui Petru Himfy
de Remetea. Ori dacă ele ar fi fost menţionate în acte s-ar reduce substanţial media satelor deservite de o moară.
Această supoziţie este confirmată de situaţia din anul 1408, când
Ştefan de Himfy avea pe Bârzava, în cuprinsul moşiei Remetea, un număr
de peste 24 de mori, adică un plus de peste 21 mori faţă de cele trei
menţionate în actul din 1377-1378, nu ştim câte dintre ele vor fi fost
mori cneziale acaparate de hrăpăreţul nobil şi câte au fost construite de
el după această dată, certă este însă existenţa lor.
Relativă este şi densitatea morilor în funcţie de numărul curţilor
iobăgeşti. In ·anul 1388 la împărţeala dintre moşteni tarii lui Nicolae, în
18 sate de pe moşiile Remetea şi Iersig sunt enumerate 308 curţi şi cinci
mori, revenind în medie o moară la 61 gospodării, în timp ce în Anglia
secolul al XI-lea revenea o moară la 50 de cămine cu variaţii importante
de la un comitat la altul, de la o moară la 26 de cămine la o moară la
96 de cămine 53 .
Aceleaşi variaţii se înregistrează şi în Banatul medieval unde pe
moşia Soşdea, vecină cu Remetea, la anul 1369 sunt pomenite mai multe
mori pe Bârzava, fără a se specifica numărul lor exact. Actul de împăr
ţire a moşiei Soşdea, în două părţi deopotrivă, între Ioan, fiul lui Hench
şi nepotul lui de frate, consemnează că satul avea 24 de curţi ceea ce
dacă numărul morilor ar fi fost numai de două revenea o moară la 12
gospodării, medie mult mai ridicată decât cea rezultată pe moşiile Remetea şi Iersig, în părţile aparţinătoare lui Nicolae Himfy.
Mediile obţinute deşi se raportează doar la un sector limitat din
zona piemontană şi cîmpia înaltă, atestă că în acest spaţiu cultura cerealelor ocupă un loc important în economia Banatului medieval. Chiar
dacă morile aveau o capacitate redusă, numărul lor mare indică ponderea
însemnată pe care cerealele panificabile o aveau în alimentaţia populaţiei, o notă sumară din ·lista de socoteli a lui Benedict Himfy din anul
1372 arată că numai pentru nevoile curţii s-a măcinat odată cantitatea
3 - Banatica
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de opt câble54 , iar într-o plângere din anul 1406, adresată judelui curţii
regale, Stefan Himfy de Remetea reclamă că Heem, nepotul lui Bendict
Himfy a pus să se ia cu forţa şi să-i fie propită, spre marea sa pagubă,
pâinea, berea şi boii unor iobagi ai săi care locuiesc în Iersig 55 •
In şesul bănăţean, unde cultura cerealelor avea condiţii optime, densitatea morilor a fost cu certitudine mai mare. Ea este sugerată de existenţa încă din 1256, a două roţi de moară şi două locuri de moară în
satul Ciavoş, pe Timiş şi a două roţi de moară în satul Katheluk pe
Bîrzava. Două secole şi jumătate mai tîrziu, în anii 1410 şi 1424 erau
semnalate două mori pe Timiş la Voiteni şi o moară cu trei roţi în satul
vecin Jebel.
Semnificativ ·este şi faptul că documentele, ori cit de puţine ar fi.
atestă o continuitate de funcţionare a morilor pe acelaşi amplasament.
Astfel, moara din Golonia, semnalată pentru prima dată la anul 1377.
reapare în documente după o perioadă de 32 de ani, în 1409. Morile de
la Ciavoş şi Kalentheluk din 1256 sunt menţionate din nou la anul 1337.
după un răstimp de 81 de ani. Mai edificator apare cazul morii din Lybur
de pe moşia Remetea, pe Bârzava. Pomenită la anul 1377, ea a continuat
să existe, în acelaşi loc, la Berzovia, sub numele de moara din Ibor.
până la jumătatea secolului nostru.
In tot cursul Evului Mediu morile au avut o existenţă precară, supusă
vicisitudinilor de tot felul şi din documente se poate desprinde limpede
fenomenul de ruinare şi pustiire a morilor. Asemenea mori sunt pomenite pe cuprinsul domeniului Gseri, într-un act emis la anul 1417 de
către Filip de Korogh. Tot pe Timiş, o moară cu două roţi existentă la
anul 1578 pe teritoriul cetăţii Jdioara, se afla în ruină şi părăsită la anii
1585 şi 1590. Ruinată era şi moara sătenilor din Sacu, într-un act din
1617 menţionîndu-se ca punct de reper doar vina de apă pe care se afla
moara de altădată. Despre mori ruinate şi dispărute poate fi vorba şi în
frecvenţe cazuri când sunt amintite doar locurile de moară ca de pildă,
locul morii numite „a lui Scezlow", din anul 1377 sau locul de moară
„al lui Sigismund Fiat din Caransebeş", care loc de moară s-a numit
moara Maciova.
Cauzele ruinării şi pustiirii morilor sînt numeroase şi variate, multe
mori vor fi fost distruse de marile viituri ale apelor care nimicesc stăvi
larele şi colmatează iezăturile ca în cazul celor două mori de la Prisaca,
pe Timiş, pe care proprietarii nu le pot reface din lipsă de ·bani. începând
de la finele secolului al XIV-lea tot mai multe mori sunt distruse prin
incendiu în cursul incursiunilor turceşti, încât în documente s-a încetă
ţenit expresia „more turcorum". Altele, ca cele de pe domeniile neamului
Chanad, pier în urma turburărilor interne pricinuite de răscoala cumanilor de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Frecvent sunt dispariţiile în
urma răfuielilor dintre feudali ca moara de pe râul Narad din satul
Kuesd, împotriva cărora oamenii arhiespiscopului de Calacea intreprind
o adevărată expediţie punitivă la anul 1364 sau ca moara de pe rîul
Bistra arsă din temelii „more turcorum" în conflictul dintre nobilii
români de Vad şi Bizerea la anul 1478, paguba fiind evaluată la 60 de
florini. Multe mori s-au ruinat în urma exercitării dreptului de monopol
al feudalului ca în cazul de la anul 1372 când regele Ludovic I-iul pohttps://biblioteca-digitala.ro
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runceşte tuturor iobagilor săi din districtul Temeskug să macine gtinele
nu la morile celorlalţi oameni ci numai la moara regală.
Documentele oferă doar vagi şi arareori date pe baza cărora să poată
fi stabilit tipul morilor aflate în uz în Evul Mediu pe cursul apelor
bănăţene. Deşi există numeroase criterii în funcţie de care morile se
încadrează în diferite tipuri, informaţiile lacunare de care dispunem ne
permit să distingem, după poziţia roţii, doar mori cu roată verticală.
Existenţa morilor cu roata orizontală nu este atestată direct în izvoarele
scrise, ea poate fi doar postulată pe baza realităţilor cunoscute în ultimele
secole. Se poate însă afirma că prezenţa ambelor tipuri a fost determinată
!?i în Evul Mediu de caracteristicile hidrologice ale cursurilor de apă şi
de aspectul reliefului care coboară în trepte de la este spre vest. Ca urmare
în zona montană din răsăritul Banatului au predominat până în zilele
noastre morile cu ciutură, iar zona piemontană şi de câmpie a fost dintodeauna domeniul morilor cu roată verticală şi admisie inferioară, sistem
impus , de secetele hidrologice proprii părţilor joase în perioada vară
toamnă.

O precizare în acest sens oferă moara de pe moşia Voia, pe cursul
inferim;. al Caraşului, pomenită la anul 1378, în legătură cu care se specifică în mod clar, „unum molendinum inferius pellens". De acelaşi tip
a fost şi moara de pe moşia Jebel despre care în inventarul de la 1424 se
spune, „unum molendium trium rotarum de subtus pellens super fluvio
Themes sed aliquando per siccititatem cessans", ceea ce implică existenţa
unei iezături cu stăvilar pentru a asigura debitul de apă necesar acţio
nării roţilor şi în vreme de secetă. Sublinierea de mai sus pare să indice
că existau şi mori cu roţile instalate la firul apei care atunci cînd debitul
scădea din cauza secetei nu mai puteau funcţiona.
Iezături sau canale de aducţie necesare pentru asigurarea unui debit
constant de apă existau şi pe cursul inferior al Bârzavei şi au constituit
obiect de frecvente şi îndelungate conflicte între nobilii proprietari de
mori de pe moşiile Remetea, Gherteniş, Soşdea şi Halymba înşirate pe
Bârzava, de la Bocşa până la Gătaia, fiecare dintre stăpâni căutând, conform zicalei „să tragă apa la moara lui", ceea ce va genera adevărate mici
războaie ale morilor, sugestiv ilustrate de conflictul dintre familiile Himfy
de H.emetea şi Cheep de Gherteniş.
în urma unei plîngeri a magistrului Ştefan, fiul lui Petru de, Remetea la 4 noiembrie 1408, regele Sigismund de Luxemburg pomeneşte capitlului din Cenad şi capitlului din Arad să cerceteze adevărul despre
învinuirile aduse celor trei fii ai lui Cheep de Gherteniş, care conform
reclamaţiei au distrus iezătură de pe râul Bârzava şi însuşi râul cu ieză
tura sa l-au îndepărtat de pe adevăratul său curs, trecându-l dincolo pe
moşia lor, prin care fapt mai mult de 24 de mori s-au pustiit, paguba fiind
evaluată la 1 OOO florini aur. O zi mai târziu, la 5 noiembrie 1408, regele
trimite o scrisoare cu conţinut similar şi comitelui de Timiş. 56
Documentele ulterioare nu consemnează rezultatul intervenţiei regale,
însă şase ani mai târziu, la 13 octombrie 1414, regele Sigismund cere
capitlului din Cenad să cerceteze o nouă reclamaţie a Himfeştilor în care
se arată că aceiaşi fii ai lui Cheep, de Gherteniş au pus de curând să fie
mutat şi întors râul Bîrzava de pe cuprinsul moşiei lor Remetea, într-o
altă albie nouă, către moşia lor Gherteniş, pricinuindu-le mari pagube,
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Iacob de Gherteniş a bătut cumplit pe un cnez al magistrului Ştefan
de Remetea, jefuindu-l de bunurile aflate asupra lui, că pe deasupra a
pus să fie ucişi cu săgeţile o mulţime de cai din herghelia hărăzită bisericii parohiale din Remetea şi că nemulţumit cu atâta a ucis şi a luat cu
forţa nişte cai aparţinând unor slujitori ai aceluiaşi Ştefan 57 •
La rândul lor, nobilii din Remetea ripostează tot atît de brutal şi
dintr-o scrisoare a vicontelui de Caraş din 22 iunie 1415, aflăm că Ştefan
de Remetea şi fiul său Emeric şi-au mânat hergheliile să pască semanaturile iobagilor familiei Cheep din Gherteniş, au nimicit pădurile şi livezile lor iar pe custodele pădurilor l-au bătut şi rănit58.
Diferendul iscat de mutarea cursului Bârzavei nu era rezolvat nici
în anul 1418, în două rânduri, la 16 ianuarie şi 15 februarie, regele cere
capitlului din Arad să trimite oameni de mărturie la faţa locului 59 , iar în
anul 1420 era încă dezbătut în faţa capitlului din Cenad 60 •
Un nou conflict pentru mori izbucneşte în anul 1422 între fii lui
Stefan Himfy de Remetea şi Toma, fiul lui Emeric de Halymba, care a
pus să se construiască o moară pe un braţ al Bârzavei, mai sus decît fusese altădată, ceea ce a dus la dezafectarea a două mori de ale părţii
adverse 61 •
Pricina se va rezolva abia în anul 1424 prin mijlocirea unor arbitri,
cele două părţi obligîndu-se să închidă iezătura de pe braţul Bârzavei
numit Kiraethawwa, să întoarcă mersul ce i s-a dat acum din nou pe albia
cea veche, fiecare urmând să păstreze şi să îngrijească cite o jumătate din
iezătură, să-şi pună în rînduială morile, nobilii de Halymba să-şi aşeze
moara mai în aval, iar în cazul că existenţa ei ar cauza dificultăţi morilor
din amonte s-o dărâme din temelie 62 .
Setea de apă care stă la baza acestor conflicte s-ar putea explica fie
prin existenţa unor condiţii climaterice nefavorabile care să fi determinat
o diminuare apreciabilă a debitului râurilor, fie prin înmulţirea numă
rului de mori şi creşterea dimensiunii roţilor. în ambele cazuri, cantitatea
de apă necesară funcţionării morilor putea fi asigurată ·numai în detrimentul vecinilor din amonte.
In primul caz se ştie că pentru apusul Europei, după perioada de
~limat bliblândal de la finele secolului al XIV-lea, începutul secolului al
XV-lea a fost marcat de grave perturbaţii climaterice63 • Nu se ştie însă
în ce mod a fost afectat de aceste perturbaţii teritoriul ţării noastre,
dacă ele s-au manifestat prin precipitaţii abundente, care ca în Franţa au
produs inundaţii catastrofale în multe provincii, sau dacă, dimpotrivă,
ele au generat fenomene de secetă, aşa cum pare să indice faptul că
moara de la Jebel din 1424 a fost făcută ca să poată merge şi în vreme
de secetă.
În al doilea ·caz, înmulţirea morilor est~ cert evidenţiată de documente, conform cărora pe moşia Remetea în anii 1376-1378 existau doar
patru mori aparţinătoare familiei Himfy, la anul 1408 numărul lor ajunge
să treacă la 24, ceea ce însemnează o substanţială creştere demografică
şi o importantă sporire a producţiei cerealiere.
Insuficienţa datelor cunoscute până acum nu permit o opţiune categorică deşi se pare că pentru secolul al XIV-lea ritmul prefacerilor climaterice a fost, în linii generale, acelaşi pentru întreaga Europă. Iarna
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anului 1358 a fost, de pildă, deosebit de redutabilă în Franţa, tot atât de
aspră a fost·şi în părţile noastre unde pe Valea Caraşului la 8 aprilie 1358
zăpada era atât de mare încât nu s-a puttit face reambularea moşiei
Secaş, operaţia trebuind să fie amânată pentru data de 27 mai 64 •
Dincolo de aceste aspecte rămâne de elucidat problema potenţialului
tehnic pe baza a căruia erau posibile frecventele schimbări de curs ale
râurilor, îndiguirile şi cumpănirea morilor, lucrări hidrotehnice care presupun nu numai forţă de muncă dar şi anumite cunoştinţe de specialitate
şi utilaje asupra cărora documentele nu ne oferă nici o indicaţie directă.
Pentru secolul al XIV-lea există mărturii că utilizarea roţii hidraulice nu s-a limitat doar la măcinarea cerealelor ci s-a extins şi în alte
domenii. Un act din 1363 menţionează o moară cu o roată ce mişca o
piuă în satul Saldobady din nord-vestul Banatului, care a fost a răpo
satului cnez Ladislau şi a vecint1lui său, ambii osândiţi pentru tâlhăriile
lor săvârşite la Lipova, la pedeapsa spânzurătorii 65 • În actul de împărţire
a moşiei Soşdea din anul 1369, pe lângă morile existente şi viitoare se
aminteşte şi despre alte foloase pe care le vor întemeia şi statornici în
vreun fel oarecare, în cursul vremii pe Bârzava, ceea ce presupune că erau
cunoscute şi alte instalaţii tehnice acţionate de forţa apei, unele dintre
ele fiind probabil legate de exploatările miniere din districtul Kuesd,
unde, în zona Bocşa Română-Dognecea, minereurile metalifere erau
exploatate încă din epoca daco-romană.
In acest spaţiu, mineritul este afostat documentar încă de pe la
jumătatea secolului al XIV-lea, când la anul 1358 cu prilejul reambulării
moşiei Secaş, este pomenită o mină regală de nord de Caraş, iar· către
sfârşitul secolului, la anul 1395 sunt ·menţionate minele de fier aparţi
nătoare cetăţii Kuesd 66 • Este de presupus că de cunoştinţele şi priceperea minerilor în domeniul hidrotehnic au beneficiat direct sau indirect
stăpânii de moşii, interesaţi de abaterea râurilor, construirea de canale,
stăvilare şi de multiplele utilizări ale roţii hidraulice. Prezenţa acestor
mineri pe Valea Bârzavei, ca o categorie distinctă, alături de iobagii care
-lucrau în mine, este atestată de un act din anul 1407 în care urmaşii
:fraţilor Himfy se plâng că nobilii de Maicedonia cu minerii şi iobagii din
Kuesd au extras aur din minele aflate în cuprinsul moşiei lor Reimetea67 •
Deşi nu afectează ·spaţii întinse, lucrările hidrotehnice aferente morilor aduc modificări notabile peisajului geografic în care se înscriu ca
creaţii singulare ale activităţii omului, acestea ca orice fel de intervenţie
a omului de-a lungul unui curs de apă constituid o sursă de dezechilibru.
care modifică jocul fenomenelor naturale 68 , amploarea consecinţelor fiind
determinată de dimensiunile acţiunii umane şi de durata ei.
In Evul Mediu, când de-a lungul râurilor existau adevărate păduri
galerii, defrişarea vegetaţiei de pe amplasamentul morii şi apoi permanentul du-te-vino de la moară duceau la modificarea florei. Circulaţia
carelor şi căruţelor avea ca rezultat crearea unor artere de acces
1:a moară, consemnată într-un act din anul 1428 privitor la reambularea
moşiei Gyormath~tlin comitatul Timiş, ca „drumul morii" 69 .
Modificări cu rezonanţe mai ample în peisajul geografic surveneau
în urma construirii iezăturilor ceea ce implica săparea ·canalului, înăl
ţarea barajului şi a unui stăvilar prin care se regla ·aducţia apei
la
roata morii. Ca urmare, o bună parte din apa râului era deviată în cahttps://biblioteca-digitala.ro
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rial, diminuându-se astfel scurgerea pe albia naturală a ·râului, iat între
acesta şi canal se forma un fel de ostrov. Cu· timpul, vechea albie se îmlăştina, transformându-se într-un braţ mort, situaţie ilustrată de · un
act din anul 1404, prin care Ştefan Himfy opreştete pe fii lui Andrei
Chap de Gherteniş de la folosirea unor pământuri arabile şi fâneţe aflate
între Bârzava şi Zuhathia, ocupate în mod fraudulos 70 , hidronimul Zuhathie, · (Suhat), având sensul de păşune pe lângă ape, pe locuri mocirloase71.
Creşterea numerică a morilor pe malul unui râu sau iezături avea ca
rezultat intensificarea procesului de colmatare, morile din amonte ajungând în. situaţia de .a nu mai avea apă suficientă. Se recurgea atunci la
-închiderea iezării şi întoarcerea pe matca cea veche, soluţie la care se
ajunge în privinţa morilor de pe un braţ al Bârzavei în conflictul din
anul 1424 dintre nobilii de Remetea şi cei de Haliymba. Alteori se sapă
un nou canal aşa cum s-a întâmplat în conflictul dintre Ştefan, fiul lui
Petru Himfy, fostul ban al Bulgariei, care opreşte ·pe fii lui Nicolae de
Jank să-şi construiască o moară pe Caraş. Ca ripostă, aceştia· deviază
apele râului, prin care fapt cotropesc şi o ·bucată de pământ de pe moşia Voia, iar în anul următor distrug iezătura morii himfeştilor 72 •
Rezultatul era despletirea cursului de apă în numeroase braţe care
se anastomozau frecvent în funcţie de debit, aspect comun pentru cursul
inferior al Bârzavei şi Caraşului, un braţ al acestuia, înrtre Ticvaniul
Mare ·şi Ticvaniul Mic, numindu-se până azi Părul Morilor. În acelaşi
timp morile dezafectate erau acoperite de cantităţi mari de aluviuni,
ceea ce face dificilă descoperirea lor în prezent. ln Franţa, de pildă, fundaţiile morilor gallo-romane din Lorena au fost aflate sub un strat de
·aluviuni posterioare gros de aproape trei metrF 3 •
Cea mai mare parte a morilor la care se indică locul şi râul ap3rţin
regelui şi nobilimii. O moară regală, concurată de morile altor oameni,
este menţionată în anul 1372 în districtul Temeskuz. Deşi nu sunt amintite direct, mori regale au existat şi pe moşia regală Hodos, de unde în
anul 1379 se permite unui morar să plece pentru a se aşeza pe moşia lui
Ştefan Himfy de Remetea. Tot suveranului îi aparţineau şi cele două
mori de pe Timiş dăruite banului de Severin odată cu moşia Veiteh la
anul 1410. Numărul morilor regale se afla însă în continuă scădere, pe
măsură ce creştea numărul moşiilor regale dăruite nobilimii mai ales
pentru servicii miMare.
Incă secolul al XIII-lea, mori şi locuri de moară pe Timiş şi Bârzava se aflau în proprietatea nobililor, din familia Chanad. ln secolw al
XIV-lea nobilii din familia Himfy stăpâneau numeroase mori pe Pogăniş,
Bârzava şi Caraş, iar în secolul al XVI-lea ·Ştefan Himfy de Remetea
avea peste 30 de mori numai pe Bârzava. Un număr ·mai mic de mori,
tot pe Bârzava aparţineau nobililor de Gherteniş, Soşdea ·şi Halymba.
Pe Timiş, în aceeaşi vreme, apar ca proprietari de mori ·nobilii români
de Mitnic, G<:îrlişte, Bizerea şi Aremeniş .
.Stăpânii feudali puteau concede altei persoane dreptul de a construi
o moară pe moşia sa, rezervându-şi o parte din veni turi7 4 • şi la anul 1417.
Filip de Korogh, mare vistier al reginei, dăruieşte judelui curţii sale din
Chery, district românesc dintre Timiş şi Pogăniş, un loc de moară care
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fie lipsit de stăpân oriunde ar putea găsi pentru a-şi construi acolo
o moară. ln ·cazul că într-un asemenea loc de moară care ar avea stăpân,
va putea găsi o moară pe care s-o dre;agă şi s-o pună în stare de a sluji
mai departe, atunci după datina şi obiceiul moşiei Chery îi dăruieşte venitul acelei mori care i se cuvenea luF5 .
Faptul că judele curţii, în urma reparării unei mori părăsite, avea
să beneficieze numai de venitul cuveni>t stăpânului de moşie rpare să indice că cel care şi-a lăsat moara să se ruineze îşi menţinea în continuare
drepturile avute anterior, situaţie care trimite la vechiul drept cutumiar
românesc conform căruia, cel care planta via sau pomi fructiferi pe un
loc aparţinând altuia beneficia de roadele muncii sale dar nu de terenul pe care plantase.
Existenţa acestui drept cutumiar, aflat în vigoare pe cuprinsul districtului C1*ry şi după ce în anul 1387 regele îl donase familiei Korogh,
şi dintr-un .alt act emis de Filip de Korogh în anul 1415 prin c;=tre i se
dăruie aceluiaşi jude al curţii sale, „more kenesijatus et officiolatus" un
loc de sat lângă râul Pogăniş, care a fost a1'tădată cnezatul lui Ioan, fiul
lui Far"Caş, ajuns în mâinile feudalului străin ca urmare a condamnării
cneazului la moarte prin ·spânzurătoare „in judicio generali" la Tim!şo::ira 76.

Locul de sat este dăruit de Filip de Korogh cu toate foloasele, pă
mânturi, arabile, fâneţe, păduri, ape, locuri de moară exceptând numai
„colletis strada viarum". De as·emenea, se acordă satului libertate pe timp
de 20 de ani urmând ca numai după curgerea acestui timp să-i plătească
jumătate din dare. Toate .acestea sugerează opinia că în districtele româneşti din Banat, chiar şi atunci 'Când sunt dăruite de rege unui nobil
străin, vechile raporturi statornicite între cnezii români şi puterea regală
continuă să fie menţinute.
Până în a doua jumătate a secolului al XIV-lea cea mai mare parte
din morile aparţinătoare nobilimii erau stăpâniite în devălmăşie. documentar primele ieşiri din indiviziune sunt semnalate în anul 1369, când
Ioan. fiul lui Henr:h si nenot11l său de frate îşi împarte în două morile
de ne moşia Soşdea. Procesul se desfăşoară însă foarte lent şi la anul
J 409 urmaşii foştilor bani ai Bulgariei mai stăpâneau în comun moara
din Golonia. ne Bârzava. Această formă de proprietate era încă viabilă
în secolul al XVII-lea, când la anul 1622 nobilul romAn Sigismund Fiat
se străduia să-şi cointerezeze o multime de rubedenii la cons-truirea unei
mori în Caransebeş pe un loc de moară pe care-l stăpâneau în comun.
Rar pomenite în documente, deşi par a fi destul de numeroase,
morile aoarţinătoare cnezilor. O moară a lui Ioan cne'luL pe Bârzava, în
cuprinsul domeniului familiei Himfy apare în anul 1376 când slujbaşii
fraţilor Himfy iau de aici cu japca suma de 14 florini. Cneziale par a fi
fost şi cele trei mori din actul împărţială a moşiilor himfeştilor din 1377'1378, două situate pe Pogăniş şi una pe Bârzava 77 • Un loc de moară în
amonte de tîrgul Iersig, anume „locul morii numite a lui Scezlow" este
amintit în acelaşi document. La anul 1415 sunt menţionate locurile de
moară de pe Pogăniş, din districtul Chery, care se aflau în cnezatul lui
Ioan, fiul lui Farcaş, spânzurat din ordinul lui Pipo de Ozora. Situaţia
acestor mori fiind reglemetată de dreptul cutumiar românesc, ele apar
documentar doar incidental, atunci când intră în stăpânirea feudalilor
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străini sau când cnezii se plâng ·împotriva abuzurilor săvârşite de sluji. torii acestora.
Despre mori ale cetăţilor bănăţene nu avem informaţii clare, se
pare totuşi că moara cu două roţi aflătoare pe Timiş, în teritoriul· pa.sesiunii Jdioara, a aparţinut iniţial cetăţii cu acelaşi nume. Din cuprinsul
unor documente din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, aflăm că
înainte de anul 1570 când voievodul Transilvaniei o donează nobililor
caransebeşeni Bona şi Nicolae Wajda, moara era proprietatea lui Ioan
Endredi, mort fără moştenitori7 8 , amintit ca prefect al cetăţii pe la anul
1566 79 • Câmi la anul 1585, la porunca lui Sigismund Bathory, omul voievodului şi delegatul capitalului din Alba-Iulia se deplasează la cetatea
.Jdioara pentru a-l pune în stăpânire pe Ştefan Appafy, moara era considerată
bun al cetăţii deoarece Bonifaciu Wajda, beneficiarul daniei
din anul 1578 se împotriveşte la darea în stăpânire a morii invocând
doar faptul că ea aparţinuse odinioară lui Ioan Endredi 80 •
Despre morile aflate în proprietatea oraşelor din Banat, documentele
nu consemnează decât o singură dată, în anul 1622, o moară a Caransebeşului situată pe ieruga oraşului în strada Srem. In acelaşi document,
în vecinătatea oraşului, este amintită o moară a banului, fără a se specifica numele acestuia. Deoarece în perioada 1621-1623 în nici un act nu
se pomeneşte mumele banului s-ar putea ca demnitatea să fi fost vacantă
şi [n acest caz moara să fie aparţinut unui fost ban sau instituţiei băniei.
·-- Alte mori erau proprietatea colectivită.ţilor rurale, în documente este
însă amintită doar o moară a sătenilor din Sacu, care la anul 1617 nu
mai exista. Aflată pe o vână de apă, un afluent neînsemnat al Timişului,
al cărui nume nu este menţionat în text. era desigur o moară mică, care
funcţiona cu intermitenţă, depinzând de debitul cursului de apă.
Morile erau construite pe cheltuiala proprietarilor care adeseori subliniază efortul deosebit pe care îl ·necesită construirea ori repararea
lor. Dintr-un ad din anul 1599 aflăm că în trecut cele două mori de la
Prisaca „distruse adeseori de furia apelor Timişului au fost totuşi refăcute cu cheltuielile, osteneala şi truda mare" a celor doi nobili proprietari. Când însă, în anul de mai sus, o mare viitură „a spălat în întregime şi a umplut cu nămol zăgazul şi stăvilarul acelor mori ,,propietaru1
uneia dintre ele refuză să participe la lucrările de refacere" şi n-a voit
să construiască şi nici să ajute cu ceva" lăsând toată povara pe seama lui
Ioan Gârlişteanu, comitele comit.atului Caransebeş, care pretinde ca Şte
fan Nyakaza „să nu aibe îngăduinţă să-şi recons,truiască până când el
sau urmaşii lui nu vor plăti pentru ce le revine".
într-un alt act, din anul 1622 se arată că nobilul, intenţionând ·să
construiască o moară în Caransebeş a cerut rudelor sale, cooproprietari ai
locului de moară" să stea alături de el cu cheltuieli şi de asemenea cu
alte osteneli care ar privi construirea ·morii" dar că ei refuză motivând
că „s-ar afla acum în mari lipsuri şi n-ar putea suporta cheltuielile" dar
Sigismund Fiat să ridice moara, partea lor urmând a o achita mai târziu, „dacă Dumnezeu îi va ajuta".
Lipsa de interes faţă de mori în părţile Caransebeşului s-ar putea
explica nu atât prin sumele mari necesitate de asemenea învestiţi cât
prin dificila situaţie politico-economică de la finele secolului al :XVII-lea
şi începutul celui următor determinată de luptele pentru stăpânirea Tran-
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silvaniei şi mai ales de jefuirea şi pustiirea regiunii de către mercenarii
sârbi ai lui Simion Locii, instalat ca ban la Caransebeş.
Documentele nu pomenesc nimic despre meşterii constructori de mori,
care probabil că ·erau localnici, feudali ridicându-şi morile pe cheltuiala
lor şi cu prestaţii în muncă ale iobagilor care erau obligaţi să asigure
şi lucrările curente de întreţinere 81 .
Tot localnici vor fi fost şi meşterii morari care asigurau funcţionarea
morilor, un document din 1379 menţionând că oficialul moşiei regele
Hodoş aflată la sud de Lugoj a poruncit subalternilor săi să permită morarului Ştefan de pe această moşie, după ce îşi va fi plătit terragiul şi
celelalte dări obişnuite, să plece pentru a se stabili pe moşia lui Ştefan
Himfy, care stăpânea numeroase mori pe Bârzava 82 . Meşteri morari sunt
implicaţi şi în conflictul dintre nobilii Kopaz de Wad şi Gheorghe, fiul
răposatului Ladislau Găman de Byzera, privitor la incendierea morii de
pe Bistra în anul 1478. Documentele bănăţene nu pomenesc nimic despre
modul în care erau retribuiţi morarii pentru slujba lor, probabil însă că
plata, la fel ca în alte părţi se făcea în natură sau în bani.
In documentele care ne-au fost accesibile nu se întâlnesc acte de
vânzare-cumpărare a morilor şi cu două· excepţii, nici date privitoare Ia
veniturile aduse de mori. Din această cauză valoarea lor nu poate fi stabilită decât cu aproximaţie în funcţie de datele oferite de către actele dP
zălogire sau a estimării pagubelor prkinuite prin dezafectarea unori mori
fo urma abaterii cursului de apă de către vecini sau a distrugeriilor prin
incendiere sau alt gen de acţiuni violente. In ceea ce priveşte veniturile,
datele nu apar decât la un mare interval de timp, în secolul al XIV-lea
şi în secolul al XVI-lea, în locuri diferite şi în condiţii economice diferite.
Despre valoarea unei mori un prim reper ne oferă un act din anul
1364, când nobilul Petru Himfy de Remetea dă spre folosinţă altui nobil
meg:ijeş o moară a se de pe Bârzava pe timp de şapte ani, menţionîndu-se
că dacă cineva ar încerca să o ia înapoi în acest răstimp, proprietarul să-l
despăgubească pe Nicolae de Halymba de Jos cu suma de zece mărci,
ceea ce echivalează cu 40 de florini. Din text nu rezultă dacă despăgu
birea se referă la valoarea morii sau dacă este vorba de venitul pe care
putea să-l aducă în cei şarote ani de folosinţă, venit care însemna în medie 5,61 florini pe an. Suma pare a fi însă prea mare pentru o singură
moară deoarece dintr-o listă de venituriJ şi cheltuieli a fostului ban Benedict Himfy aflăm că în anul 1372 sau 1378 de la mai multe mori al
căror amplasament nu era indicat şi de la morile din Remetea s-a încasat
un veni't total de numai 5,5 florini 83 , ceea ce pare să indice că despăgu
birea de 40 de florini se referea la valoarea morii.
Aceeaşi valoare pare a rezulta şi dintr-un act din anul 1368 prin care
Ioan, fiul lui Henoch de Soşdea zălogeşte nepotului său de frate părţile
sale din morile aflate pe Bârzava pentru suma de 40 de florini 84 • Tot o
valoare de 40 de florini sau apropiată rezultă din plîngerea lui Ştefan
Himfy, din anul 1408, împotriva fiilor lui Cheep de Gherteniş care mutând cursul Bârzavei de pe adevărata sa albie i-au pricinuit o pagubă
de 1 OOO de florini prin dezfactarea unui număr de peste 24 mori ale sale.
Către sfârşitul secolului al XV-lea, la anul 1478, paguba cauzată de incendierea unei mori de pe Bistra este evaluată la 60 de florini.
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La începutul secolului al XVI-lea o moară din Mănăştur şi alta din
Margina umblătoare pe Timişul Mic aduceau domeniului Hunedoara un
venit de 114 câble de grâu şi 20 câble de mei în anul 1516 şi 90 câble de
grâu şi 17 câble de mei în anul 1517.
Deşi puţinele date referitoare 1a valoarea morilor şi la veniturile lor
nu pot fi socotite concludente se pare că în Banat cele mai multe dintre
ele erau de dimensiuni modeste, cu o singură roată, construite din lemn
şi .cu un randament modic aspect ilustrat de valoarea lor scăzută în comparaţie cu cele din Transilvania, unde în secolul al XIV-lea preţul unei
mori varia între 200 şi 450 de florini 85 • Poate că la aceasta a contribuit şi
faptul că erau destul de numeroase şi în mare parte aparţineau colectivităţilor rurale. Comparând valoarea unei mori cu cea a altor bunuri se
constată că ea era egală cu valoarea unui cal al nobilului Andrei de Zlavotinţ, ucis în anul 1364 de un cnez din districtul Comiat şi preţuit la
40 de florini 86 sau cu cea a unei coroane scumpe cumpărate de Petru
Himfy de Remetea cu 10 mărci şi zălogite în acelaşi an lui Grigore de
Cerneţ dimpreună cu o cingătoare87 • In cazul calului ucis de cnezul din
Comiat pare că valoarea lui a fost exagerată sau că era de un soi deosebit, deoarece în acelaşi an, doi cai ai lui Petru de Remetea ·propiţi de
lacob şi Ioan de Halymba erau evaluaţi la 12 florini 88 , iar câţiva ani mai
târziu, la 1377, un cal bun luat cu forţa de slujbaşii fraţilor Himfy de la
un cnez din Fileş era preţuit la 14 florini 80 • Egală cu valoarea unei mori
era şi o bucată din moşia Teryen din comitatul Caraş zălogită pentru
·10 mărci în anul 136490 • Nu ştim care era întinderea acestei moşii dar în
act se subliniază că „pe numita moşie nu se aflau în afară de două gospodării, nici unii care s-o poată lucra" ceea ce ar explica valoarea puţin
însemnată a acesteia.
In lipsa unor date precise cu privire la valoarea şi veniturile mori'lor nu se poate aprecia cum se cuvine importanţa lor economică. Singurele elemente certe oferite de documente sunt sporirea continuă a numărului de mori şi conflictele dintre stăpânii lor. Pe această bază se
poate totuşi considera că morile au jucat un rol important în economia
feudală, amploarea lor fiind determinată de dezvoltarea culturii cerealelor, de creşterea populaţiei şi de ponderea pe care pâinea o avea în alimentaţie. Probabil că înmulţirea morilor a fost legată şi de aprovizionarea cu făină a garnizoanelor din numeroasele cetăţi bănăţene şi a trupelor care cantonează tot mai frecvent în Banatul supus direct ameninţării otomane începând cu sfârşitul secolului al XIV-lea.
Un rol important au avut morile şi în viaţa socială. Intr-o lume alcătuită din bucăţi în care timpul şi distanta nu contau şi unde vecinul
mai îndepărtat era aproape un străin, morile au fost puncte de convergenţă spre care gravita o întreagă reţea de aşezări mai mult sau mai
puţin densă. Ritmul muncilor ·agricole determina perioada de vârf primăvara şi toamna, când, la mori se strângea mulţime de oameni şi în
aşteptarea rândului la măcinat se vânturau ştiri, ·se depănau poveşti şi
se schimbau opinii. Importanţa morilor în viaţa socială rezultă şi din
„mulţimea proverbelor, zicalelor şi expresiilor privind această instalaţie
tehnică" 9 t, profund ancorată în conştiinţa lumii rurale medievale unde
implicarea morii a fost potenţată şi de atributele magice ce i-au fost conferite de spaima ancestrală a omului atunci când a izbutit să smulgă o
fărâmă din tăria apelor.
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MOULINS MEDIEVAUX DE BANAT
(ResumeJ

Les donnees concernant Ies moulins du Banat medieval peuvent-etre groupes
en deux categories: l'un portant des references directes sur un certain moulin et
un autre ou ceux-ci sont comprises dans la plus large formulation de „molendiunius
et locis molendinorum".
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S'appuyant sur la terminologie de base des moulins hydrauliques, ayant une
certe origine latine, on peut admettre que ce sorte d'installation etait connue depuis
l'epoque daco-romaine.
La plus ancienne notification qui suppose l'existence d'un moulin hydraulique
en Banat existe dans „La vie du Saint-Gerard de Cenad", datant de )a premiere
moitie du Xl-e siecle. Les premieres donnees certes et directes proviennent de 1256
qui temoignent quelques moulins sur les rivieres Timiş et Bârzava dans le territoire des domaines de la famille Cenad.
Apres cette date, les temoignages enrichissent et d'au debut du XIV-e siecle,
dalns les documents sont mentionnes un nombre de plus en plus accroît des
moulins sur les rivieres Timiş, Pogăniş, Bârzava et Caraş et au debut du XIV-e
siecle sur une possession de la famille Himfy sur la riviere de Bârzava se trouvaient 24 moulins qui etant donne l'abba1tement du cours des ses eaux effectue
par un voisin, se sont detruits ayant pour consequence un dommage des presque
1000 florin en or.
D'apres les caracteristiques des basins hydrographiques on peut etablir deux
grands domaines: celui des moulins ă roue verticale rencontres dans la zone de la
plaine et, egalement, piemontane, ou Ies rivieres ont un debit plus grand et un
autre des moulins ă roue horisontale, dans les zones collinaires et montagneuses.
Ayant un rendement mecanique reduit, ceux-ci sont tres nombreuses dans les
documents ils sont seulement mentionnes parmi des autres bien fonciers appartenant aux domaines de cet espace.
La densite des moulins fonC'tion du nombre des villages et des logements n'a
pas pu etre suivie du point de vue evolutif et seulement dans des certaines domaines feodaux et pour une tres courte periode. Sur les possessions de la familles
Himfy, pendant la deuxieme moitie du XIV-e siecle il existait un nombre de
8 moulins pour 41 villages et un nombre de 41 logements pour un moulin.
Les moulins des rivieres plus grandes peuvent avoir une ou plusieurs roues
et ceux-ci necessitaient des travaux d'amenagements, de barrages et canaux d'aduction, impliquant aussi des travaux d'entretien assez couteux.
11 y a des nombreuses mentions sur les lieux affectes pour la construction des
moulins qui indiquent, habituellement, soit une portion de la riviere qui peut-etre
amenagee, soit une place ou il a existe autre-fois un moulin.
11 existe des cas ou des tels installations attestees pendant au XIV-e siecle
soit en fonction sur la meme endroit jusqu'aux nos jours, comme, par exemple,
le moulin de Ibor, sur Bârzava, trouve sur le territoire du domaine de Remetea
de l'entourage de la commune de Berzovia.
Les documents rappellent aussi des nombreux cas d'ecroulement des moulins,
parmi Ies principales causes comptant: des grandes inondations, des conflits d'entre
les nobles locaux, d'entre Ies nobles et Ies „cnezi" (ducs) et, d'au debut du XIV-e
siecle Ies incursions de plus en plus frequentes des otomans, qui menent ă leur
<:lestruction par l'incendie - le soit dites „more turcorum".
Les moulins se trouvaienent dans la propriete des nobles, des „cnezi" (ducs„
des villes et, aussi, en regime de copossession villageoise. Ils pouvaient appartenir
.a un ou plusieurs proprietaires.
Bien qu'ayant des dimessions modestes la presence des moulins a eu pour
consequence des modifications du milieu geographique par Ies travaux afferentes
a leur fonctionement et par les routes crees pour faciliter l'acces.
Des documents resulte des peu de donnees ă l'egard de Ia valeur et des revenus
apportes par Ies moulins. En 1408 un moulin de Bârzava pouvait etre evalue pour
40 florins en or et en 1478 60 de florins en or. La redevance apportee au domaine
de Hunedoara par un moulin de Bega en 1516 est evaluee ă 114 „câbles" de ble
et 20 ,.câbles" de millet.
Dans un monde en morceaux, ou le temps et Ies distances n'etaient rigoureusement evaluees et ou le voisin etait presqu'un etranger, Ies moulins ont ete
des points de convergence spirituelle ou „on faisait le tout pour un pays", d'ou la
multitude des proverbes et des expressions concernant le moulin, mais aussi les
muititude des attributs magiques lies au moulin qui, alors qu'il n'existe pas, sont
transferts sur le lieu de son fonctionnement.
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