toriu - făgăduieşte mult, împlineşte puţin . Lup pe mîncare - şarpe pre
somn. Fuga e cam ruşinoasă - numai ii sănătoasă. De diminiaţa să cu
noşte ziuo.a. Un bolând aruncă o piatră î n baltă, de unde nu o pot scoate

7

cu minte - o bâtă e destul la u n care de ole

-

O vacă . . . . (murdară,

murdăreşte) . . . o ciurdă totă. (Cuvintele sânt intraductibile N.D.) Cine cere
nu pere, dară nici omenie nu are - şi altele multe, pre care învăţatul Rot
din Sibiu liau culese, şi pentru frumseţa lor liau prentors şi pre limba
Germană.

N. POEZIILE lor sînt simple, balade vechi, şi doine, pre care cu bu
curie le ascultă în vremia ospeţelor de l a lăutaşi au şi alte cî ntece de pe
trecere ce le numesc ei cîntece de lume, în c î t ăţ i m e mare, deoarece limba

Română cu termi narea cu vi ntelor în vocala a e foar te întocmită spre
poezie, aşa dară inşii compun cînrt.ăcr-1 şi au petrecere de timp, pentru
care nici nu le putem noi aci să le î nşiră m, ci m eri tă aci a să lăsa o
socotinţă cia mai nouă culegere de poeziile Române a tînărului Anastasie
Marinescu, auzitoriu î n universita1tea din Peşta, care au făcut o colepţie
mare despre baladele, colindele, doinele şi poeziile românilor, mai sînt

şi alţi poeţi vestiţi, precum Alecsandri
Qu. POVESTIRILE POPORULUI de petre can i e, mai toa t e se întorc

în ironii despre popi şi ţigani. Au ei şi poveşti bătrîne despre drumul
laptel ui, despre drumul lud Traian, despre drumul lui Matiaş, despre Dum

l!ezeu cînd au umblat pre pămînt cu Sf. Petru, despre Iosif al II-lea, des
pre Napoleon Bonaparte şi o grămadă de poveşti fabulosă.

DIE ETHNOGRAPHISCHE UND TOPOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG
DER GEMEINDE SÂNTEŞTI

ZUSAMMENFASSUNG
Aus der von Partenie Gruescu ( 1 859) geschriebenen und von Ion B.
Mure şian u entdeckten und im Jahre 1 933 neubearbeiteten Monographie
„Die

ethnographische

und

topographisohe

Beschreibung der Gem€i nde

S i nt eş ti " entzogen wi r Bruchteile des II., III. und IV. Kapitels, die wir

nach ihrer ethnograpihschen Bed eutu ng auswăhlten. Wir stellen somit

fest, dass Partenie Gruescu's Manuskript bedeutende ethnogr aph i sch e Da

ten hinsichtlich der volksti.imlichen

Wetterkunde,

der

Volksheikunde,

einiger Besc haftigungen (Bienenzuoht, Viehzucht, Anferti1gung von Ki.ibel
hol zreifen), der volksti.imlichen Baukunst, der bauerlichen Innenausstat
tung, der Volkstracht, der Bauernki.iche, der Glaubens, der Brauche, der
literarisichen Folklore, enithalt.
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MORILE PLUTITOARE DE PE MUREŞ, IN SECTORUL
JUDEŢULUI ARAD
ALEXANDRU ZANESCU
Inginer, Timişoara

DEMŞEA D/1.N
Muzeolog, Lipova

Istoria morilor plutitoare, apariţia, dezvoltarea şi dispariţia lor, s e
înscrie într'o altă istorie, multimilenară, a măcinatului grăunţelor, a moră
ritului în general. Ea este însă, în acelaş timp, legată de istoria utilizării
energiei apei şi parţial chiar de cea a dezvoltării navigaţiei.
Iată dece, se poate afirma cu certitudine că morile plutitoare au cons
tituit una din cele mai complexe instalaţii tehnice ţărăneşti de măcinat
cerealele. 1
Evoluţia loc ca şi cea a morăritului, nu poate fi analizată numai din
punct de vedere tehnic ci trebuieşte examinată şi în funcţie de existenţa
unor factori economici şi sociali determinanţi, creşterea producţiei agri
cole şi a populaţiei precum şi dezvoltarea generală a societăţii.
Este poate interesant de menţionat faptul că prima unealtă de măci
nat, rîşndţa de mină, face parte dintre uneltele protoagricole, apărute încă
din mezolitic. în această perioadă se produce una din cel e mai impor
tante transformări în viaţa economică a omenirii, respectiv are loc tre
cerea de la economia primitivă a c ulegătorilor şi vînătorilor, la economia
cultivatorilor de plante şi a crescătorilor de vite. 2

Aşa dar. rîşniţa manuală a apărut cu mult înainte de apariţia agri
culturii propriu zise, i ar toată evoluţia sa ulterioară a fost, apoi, strîns
legată de aceasta, respectiv de cantitatea produselor ce trebuiau măcinate.
Tot de origină foart2 veche, roata de apă a fost cunoscută în China
cu peste 4 000 de ani în urmă. 3 Folosită la început ca pompă de ridicat apa

pentru irigaţii şi pusă în mişcare de către sclavi, roţii i se adaugă apoi

nişte palete care permit învîrtirea sa cu ajutorul curentului de apă.
De aici şi pînă la roata de moară nu a mai fost decît un pas.

Astfel în muzeul din Tbilisi se păstrează o piatră de la una din mo
rile de apă de i:e canalele de irigaţii ale statului Urartu, găsită împreună
cu inscripţii cuneiforme din secolele VIII-VI înaintea erei noastre. 4
i Hoffman, H . (Sibiu), Terra nostra, 2, 1971, p. 253-6.
2 Băltăreţu, A. M ilenii de istorie, 1971, pag. 13.
a * * * De la roata morii la turbină, 1952, p. 7.
4 K upriţ I. N., Tehnologia morăritului, 1954, p. 23.
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In „Istoria Generală a Ştiinţei", Rene Taton menţionează existei:iţa
morilor de apă din Iliria, în secolul al II-lea înaintea erei noastre 5, iar
Strabo menţionează, în acelaş secol o moară de apă care funcţiona în Asia
Mică, în capitala regatului lui Mitridate . 6
Antichitatea a salutat cu mult entuziasm apariţia roţii de apă - unul
din primele dispozitive mecanice care au eliberat pe om de o muncă grea.
De aceia, începînd din sec. I al erei noastre roata de apă, respectiv motorul
hidraulic, a î nceput să se răspîndească punînd î n funcţie mori de grăunţe,
mori de ulei, şteampuri pentru sfărîmat mineralele şi pive de bătut pos
tavul, fierăstraie, instalaţii pentru irigarea grădinilor, maşini mari de
tors bumbacul şi multe altele .
Tot antichităţii î i mai datorăm şi apariţia primelor mori plutitoare,

astfel, în timpul asediului Romei de către ostrogotul Vitiges, în anul
536-537 al erei noastre, generalul bizantin Belizarie, utilizează mori aşe
zate pe bărci care plutesc pe Tibru 7•

Totuşi, dacă în orînduirea sclavagistă roata de apă era un mijloc de
utilizare a energiei apei, folosit destul de rar, ea devine în orînduirea
feiudală o folosinţă obişnuită, datorită creşterii nivelului producţiei agri
cole şi dezvoltării economiei.
Răspîndirea şi numărul mare de mori, existent în secolele al XI-lea
şi al XII-lea în Europa răsăriteană dovedea tocmai dezvoltarea mare pe
care o luase agricultura. 8
Apele riului Mureş au fost folosite pentru navigaţie, cu mult înainte
de a fi fost întrebuinţate pentru morărit .
Arteră principală de circulaţie între cîmpia de vest şi Transilvania,
Mureşul a servit, din cele mai vechi timpuri pentru plutit şi navigaţie.
Din acest punct de vedere, prima menţiune istorică, textul geografu
lui Strabo de la începutul erei noastre, nu pare îndtajuns de clar, cînd
afirmă că „pe rîul Marisos îşi făceau romanii aprovizionările de război". 9
In schimb existenţa unui „Colegium nautarum", la Alba Iulia, atestă cu
certitudine folosirea Mureşului pentru navigaţie în secolele al II-lea şi al
III-lea, ale erei noastre. 1 0
Primul documen;t medieval care menţionează n avigaţia pe Mureş, este
situat în prima jumătate a sec. XII, respectiv în anul 1 1 3 8 cînd tîrgul de
la Sîmbăteni este arătat ca avînd port la l\foreş pentru transporturile na
vale de sare . 1 1
Şi în secolele următoare, muneroase alte documente a.testă o dezvol
tare constantă a navigaţiei, sub acelaş impuls al evoluţiei economice ,

ceeace duce chiar la nevoia de a introduce în 1 248 o clasificare a diferi
telor tipuri de nave care circulau pe Mure� . 1 2
s

Tatrm R., Istoria Generală a Ştiinţei, I, 1970, p. 629.

6 A. Pallas Nagy Lexikon, X I I , 1896, p. 246.

Procopius din Cesarea, Războiul cu Goţii, 1963, P. 62-63.
Colectiv, Istoria Românilor, I, 1962, p. 60
9 Izvoare privind Istoria României, I, 1964, p. 239.
10 Colectiv. Istoria României, I, 1962, p.
1 Docum. priv. Istoria României, C, I, p. 2-3, şi Gyorffy Gyorgy, Az Arpad
Kori Magyarorszagi tărt. foldz„ 1963, p. 186.
12 DocumP.nte privind Istoria României, Idem, p. 334.
7

s

.
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Chiar din această perioadă, a secolelor XI-XIII, se poate vorbi şi
despre existenţa unor sate specializate în COlflfecţionarea de broduri, lun
tre şi plute pe Mureş. 1 3
I n ceeace priveşte morăritul, primul document în care s e menţionează
morile de apă, din ţara noastră, datează din secolul al XIII-lea, respectiv
în diploma Cavalerilor Ioaniţi din anul 1 24 7. 1 4
Este greu d e precizat astăzi, data exactă a apariţiei morilor plutitoare,
de pe Mureş, întrucît de cele mai multe ori d enumirea de moară, găsită în
documente, nu are adăugată caracterizarea „de mal" sau „plutitoare".
Totuşi, nivelul general al evoluţiei tehnice, dezvoltarea €conomică şi
gradul de perfecţionare al tehnicii ţărăneşti, n e face să credem că apariţia
lor se situează la nivelul secolului al XIII-lea, sau cel mai tîrziu, al
XIV-lea.
Nu trebuie uitat că variaţia m are de nivele pe rîul Mureş a îngreuiat,
din totdeauna, construirea morilor „de mal" ceiace a impus, probabil chiar
de la început, ad optarea celor plutitoare.
In această perioadă timpurie, morile de apă au constituit proprietatea
colectivă a obştei săteşti.
Dovada stă în faptul că şi mai tîrziu, pînă prin secolul al XVI-lea
proprietatea merilor cneziale era tot colectivă. Cnezul în calitate de căpe 
tenie a satului, răspundea de prestaţiile morii către stăpînul feudal. 1 5
Acest fapt pledează pentru existenţa numeroaselor mori ţărăneşti,
fără a le pune la socoteală şi pe cele iobăgeşti. 1 6
Este de asemeni interes ant faptul, că din vămuirea acestor mori S·2
obţineau venituri substanţiale, care au consacrat monopolul morăritului
în fruntea tuturor celorlalte. De altfel, se poate considera că aceasta a
fost unul din primek monopoluri, constituind, într-o anumită măsură şi
o primă formă de capitalism industrial. 17
În zona studiată, primele menţiuni ne parvin de la morile domeniale.
Astfel , în a n u l 1 278, banul Pavel , castelanul cetăţii Soimoş-Lipova, lasă
prin testamen t o moară , sluj itorului său Benedict. 1 8
Ceva mai tîrziu, u n act d e hotărnicie d i n a n u l 1 389 înpărţea pămîntul
situat în preajma unei mori de pe Mureş, respectiv'' la o aruncătură de
săgeată de a�:eastă moară". 1 9 După ceva mai mult de un secol, î n anul
1 5 1 3 , socotelile domeniului Soimoş-Lipo\·a înscriu ca ,,veniţi de la mori"
n u mai 3,2() florini, sumă surprinzător de mică faţă de veniturile morilor
de pe al te rlcmenii_ 2 0

R entabilitatea morăritului rezultă din faptul că nici u nul din eve
nimentele istorice ale secolelor al XVI-lca şi al XVII-lea, cum au fost, d e
l�

Lungu S „ McştC'şuguri şi meşteşugari î n s , v. Transilv. 1970, p . 43.
Docum. priv. Istoria României, C, I, P- 330.
15 Prodan D., Iobăgia în Transilvania, I, P- 342.
16 Ibidem. I, P- 82.
17 Taton R.. Istoria Generală a ştiinţei, I, 1970, p. 629.
ia Gyărffy G., Az Arpad kori Magyar. tort. făldz . 1963, p. 186.
19 Prodan D. Op. cit. P- 84, cf. Zsigmond kori okleveltar. Elemer Malyusz, I ,
nr. 950, Bp. 1951-1958.
�o Ibidem, pag. 339.
14
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pildă, ciocnirile armate aproape neîntrerupte şi succesiunea stăpînirilor
otomane şi habsburgice, atît în defileru cît şi pe cursul inferior al Mure
şului, nu au afectat creşterea lentă a numărului morilor de apă.
Ştirile documentare menţionate de Takacs Sandor, confirmă acest
lucru, iar detaliile de ordin tehnic şi tipologic, pe caire le oferă s.tudiul său,
întregesc imaginea zăgazurilor şi a morilor aşa cum se utilizau în această
perioadă. 21 Morarii acelor timpuri erau consideraţi meşteşugari cu profil
complex şi era inerentă specializaa-ea unor categorii de oameni sau chiar
a unor Siaite în construirea şi întreţinerea morilor de apă şi a zăgazurilor.

Din păcate, numeroasele date de arhivă reproduse de către cercetă
sau a Comitatelor Arad şi Cenad,
nu ne permit aprecieri cantitattve asupra unor int.ervale de timp date.
Un exemplu îl constituie datele existente la începutul secolului al
XVII-lea, în zona Radna-Lipova. In această zonă, istoricul Marki Sandor,
consemnează ,într-o reconstituire cartografică a Lipovei, pentru perioada
1 606-1609, 8 mori plutitoare situate pe malul drept al Mureşului, în
hotarul Radnei. 22 Paralel documente din 1 6 0 7 arată că principele Sigis
mund Racoţi avea la Radna mai multe mori (fără a menţiona numărul)

torii care s-au ocupat cu istoria Lipovei,

din care donează una episcopului Sava Brancovici (Solomon Brâncovan)
al Lipovei. 23 To1t în această zonă, moara lui Dengeleghy Mihai, căpitan
peste haiducii cetăţii Lipova în anul 1 6 1 1 , este trecută de pe malul Lipo
vean, pe cel „pustiit" (sic) al Radnei, pentru a fi donată claustrului catolic
de acolo în 1 6 1 4 . 24 I n continuare, alte menţiuni despre morile plutitoare,
apar în documentele epocii, fără a permite Sitabilirea, măcar cu aproxi
maţie, a numărului acestora.
Indirect, în schimb, putem considera că cea mai bună dovadă a creş
terii numărului morilor plutitoore este legată de încercările de a regle
menta, juridic, relaţiile acestora cu navigaţia.

Astfel, pacea de la Karlovitz (1 699) prevedea ca morile să fie anco
rate numai acolo unde nu &tînjenesc navigaţia imperială. 25 Şi la Arad,
în primul deceniu al secolului al XIII-lea se reglementa, printre altele,
posibilitatea acostării morilor de pe l\Iure ş. 2 6
Măsurile erau de sigur luate în conformitate cu intere&ele comerciale
ale proaspăt înscăunatei stăpîniri habsburgice.

De altfel şi mai tîrziu , Curitea de la Viena s-a străduit, decenii întregi,
de-a lu ngul secolului al XVIII-lea, să reglementeze pe cale administrativă
asigurarea navigaţiei de pe Mureş, aceasta fiind mereu stînjenită de exis
tenţa morilor plutitoare, a greblelor şi zăgazurilor puse pentru mori. 21
2 1 Takacs S„ A Magyar molnar, în „Szâzadok"
1907, p. 144 cf. kozfo p.u. lt,
Kelet nelkill.
22 Marki S., Arad Varmegye es Arad Sz. Kir. Var. II, p. 56.
2a Ibidem, p. 257.
24 Eisenkolb A., Lippa varos tortenete, 1912, p. 243.
2s Marki S., Arad varm. es Arad sz. k. v. tărt. II, p. 275.
26 Lakatos o., Arad tortenete I, 1881 , p. 45-46.
21 Bar6ti L„ Adattar, II, „Udvari leiratok", 1893, p. lO + urm.
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Şi în această perioadă, morăritul era o îndeletnicire prosperă. Cum

s ar putea e x pli ca altfel pre t en ţia lui Johann Schleiner din Zăbrani, care
-

solicită să i se atribuie o moară plutitoare în schimbul serviciilor făc u t e
respectiv aduce rea a 350 de f a m i l i i de colonişti. 28

,

In aceasta constă explicaţia că toate ordonanţele restrictive ale Ad
mini s tra ţiei Camerale nu au reu ş i t să limiiteze răspîndirea morilor plu
titoare. 29

Mai mult, dezvoltarea morăritului în zona de cîmpie, a dus şi la apa
riţia primelor forme de organizare „Asociaţiile de morari" formă ar-. t e
rioară apariţiei breslelor. Asociaţia din Periam-Port, de exemplu,
reg
lementa amplasarea ambarcaţiilor în sezonul de lucru şi organiza apărarea
împotriva sloiurilor în sezonul rece al anului. 30

Prima breaslă a mo ra ril o r menţionată documentar, este cea din Araci
înfiinţată la 1 5 iunie 1 770. 3I
,

Cu tot imobilismul aparent pe care îl vădea monarhia habsburgică,
evenimentele europene de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
s ecolului al XIX-lea, cum �u fost şi răzb o ai el e napoleoniene, lasă urme
şi în structura s a.
De teama răsturnărilor revoluţionare provocate de clasele în ascen
siune, se tr;.ece la o politică de frînare a dezvoltării capitaliste a economiei,
prin înfiinţarea pe scară largă a breslelor.
Astfel, mica burghezie meşteşugărească, î n rîndul căreia sînt socotiţi
şi proprietarii morilor plutitoare, se vede silită, din cauza intrării cu tot
avutul în breaslă, să bată pasu l pe loc încetinind ritmul perfecţionărilor
tehnice aduse instalaţiilor respective.

Tot din această perioadă datează şi prima încercare, probabil. de regle
mentare a activităţii morarilor, pentru limitarea concurenţei. Dispoziţia,
semnată de împăratul F rancisc I, a fost tipărită la Lemberg, pe o foaie
volantă, în limba germană şi română, la d a t a de 1 decembrie 1 8 1 4 . 32
Pe riul Mureş, în aval de Lipova, sînt cunoscute o serie întreagă de
bresle ale morarilor. De exemplu la 1 825 fun cţiona o astfel de breaslă la
Vinga, care avea un numeros grup de mori plutitoare pe M u re ş. La 1 84 1
s e organizează breasla d i n Lipova, iar l a 1 84 3 primesc diplome d e breaslă
morarii din Zădăreni, cei din Arad ul Nou, avînd cuprinşi î n breaslă şi
morarii din Mureşel şi cei din S î n i co laul Mic. (ultimele trei azi cartiere
ale M unicipiului A rad) 33
T ot o breaslă o m o rari l o r este semnalată în anul 1 845 la Periam.34

În schimb, morile ţărăneşti din amonte de Lipova, aflate în defileul
Mureşului, nu vor cunoaşte rîniduielilc de breaslă. Moara plutitoare ră2s

29
ao

31

32

33

Lammert E., Neuer Wcg, 12 sept. 1969.
Bar6ti L., Adattar, I, „Udvari leiratok", 1893,p. lO+ urm.
Lammert E., Neuer Wcg, 12 sept. 1969 .
Marki S., ibidem, p. 866.
Bibliografie românească veche, III, nr. 388.
Borowski S., Temes varmegye, 1911, p. 181.
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mine a1c1, m cele mai multe cazuri, pînă la dispariţia sa tar divă, obiect

al proprietăţii colective.

Cu toate influienţele multiple, suferite în zona de cîmpie, se pare că
proprietatea privată sau colectivă asupra morilor nu a fost prea mult
afectată de organizarea breslelor, care d e a1tfel se desfiinţează destul de
repede, respectiv în anul 1 8 72.
Considerăm că m ai este interesant de menţionat şi faptul că în docu
mentele cartografice ale .secolului trecut existenţa morilor a creat o scrie
de toponimice locale de tipul : drumul de moară, uliţa morii, pămîntul
morilor sau morarilor şi altele. 35

Un exemplu îl constituie drumul morilor care lega comuna Vinga, de
malul rîului Mureş, numit î n locul respectiv „Morile bănăţ.ene".

Tot î n acest frămîntat secol al XIX-lea se mai produce un fenomen
care va influienţa d ezvoltarea şi activitatea morilor plutitoare.

Incă din secolele anterioare, od ată ou avîntul dezvoltării economice,
pădurile Transilvaniei, erau masiv exploatate, folosind pentru transport
sistemul tradiţional .al plutăritului pe Mureş. Aceste exploatări ale codri
lor, amplificate sub stăpînirea austriacă, duc la o sporire accentuată a
scurgerilor maxime pe rîu, într-o perioadă cind viaţa economică a concen
trat în lungul acestuia o d ensitate mai mare de localităţi şi dtt JXJpulaţie.
Desigur că ape mari, unde de viitură, şi inundaţii s-au înregistrat pe
Mureş în numeroşi ani ai secolelor XVI şi XVII dar odată cu secolul al
XVIII-lea, frecvenţa şi amplitudinea lor încep să crească, de la an la an .
Dupb.

viiturile şi

inundaţiile

din

prima

j umătate

a

secolului

al

XVIII-lea, o serie de localităţi sînt nevoite să-şi mute amplasamentul pe
locuri ma i înalte, iar în anii 1 749-1 750 încep să se ia măsuri locale de

apărare, constînd din mici diguri ridicate în jurul centrelor locuite. Aceste
mici amenajări n u sînt însă în stare să asigure o protecţie, cît de cît
eficace, iar d upă inundaţiile din 1 8 0 5 , 1 806, 1 8 1 6 ş i 1 830 administraţia
este nevoită să ia măsuri mai ample d e amenajare. Astfel, în scopul uşu
rării scurgerii undelor de viitură, se întreprind o serie de tăieri de mean
dre. realizîndu-se în intervalul 1 845-1856, 29 tăieri, două î ntre 1 8621 8 65 şi două între 1 8 7 1 - 1 8 72, adică în total 33 tilieri de meandre. 36
Faţă de ritmul lucrărilor, se poate considera că cea mai însemnată

s chimbare în regimul de scurgere al rîului Mureş s-a produs în interva
lul 1 845-1 8 5 6 .

Toate aceste lucrări au avut drept rezultat o scădere d e cca. u n metru
a nivelului apelor mru-i, dar scuritarea traseului natural al albiei de la
260 km lungime, între Lipova şi Seghedin la cca. 1 70 km, a dus la modi
ficarea pantei medii de la 0 , 1 4 m/km la 0 , 2 1 m/km şi la o considerabilă
mărire a vitezei apelor.
34

Lammert E., Neuer Weg, 12 sept. 1969.
Notariatul de stat Arad, Mape, crochiurile cartografice comunale de carte
funduară, dec. VI, veac. XIX .
36 Zawadowski A., Magyarorszag Vizeinek statistikaja vol. I, 1891, p. 29.
35
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Iată cîteva elemente comparative, privind viteza medie a apei, recon
stituită înainte şi după terminarea amenajărilor :
Viteza medie a apei în m./sec .
Debitul rtu l u i mc./sec.

I

reconstituire
înainte de 1 845

0, 18
0,24
0,36
0,51
0,74
0,98

30
50
1 00
200
500

I OOO

reconst itu ire î n 1872

0.28
0,35
0.51
0,73
1 ,06
1 .3 1

I

în sit. act ualA
0.30
o �o

0.58
0.80
I 12
1 ,48

Este uşor de înţeles că o astfel de modificare a regimul u i vitezelor
a schimbat şi echilibrul al b i ei, stabilita tea acesteia fiind complet distrusă.
Tot materialul oare se depun ea anterior, în această porţiune, putea fi acum
antrenat ; au apărut puternice eroziuni de mal, praguri şi trepte care au
m icşorat adîncimea necesară navigaţiei, iar aceasta a trebuit să fie p ra c ti c
sus pe nd ată
.

Nu î ncape nici o îndoială în faptul că motivul prin cipal al dezvoltării
morilor plutitoare de pe Mureş, în secolul al X IX-lea, l-au co n st i t u i t cau 
zele economice.
Creşterea suprafeţelor cultivate, agdcultura sistematică, folosirea
unor unelte adecvate, ridică producţia de cereale l a u n n ivel care nu a
fost ait ins niciodată înainte.
In acest sens, regimul administraţiei austriece din Banat î n secolul
al XVIII-lea, precum şi desfiinţarea iobăgiei şi înpropietărirea ţăranilor
de

la

nord de Mureş, l a 1 853,

ridică

mult randamentul agriculturii.

De asemenea, extin derea marii prop r iet ăţi
talist, duce la a a riţ ia argiculturii in tensive.

latifun d iare, de

t ip capi

p

Toat:� acestea au dus la dezvoltarea morăritului mai ales în primele
decenii ale secolului al XIX-lea, cînd lipsa unor alte surse de energie a
impus ca maj oritatea amenajărilor industriale să se mai bazeze î n că pe
u ti lizarea forţei apei.

Nu este însă mai pu ţin ad evărat că modificările apărute în c o nd i ţi i l e
de scurgere a apelor pe rîul l\'lureş, în aval d e L i pova , pe care le-am des
cris mai sus, au venit în în timpinarea nevoilor economice, creind morilor
plutitoare, datorita creşterii vitezei apei, un regim de funcţionare m u l t
mai bun ş i permiţînd realizarea unor randamente superioare, c u a tî t mai
mult cu cît creşterea vitezei apelor era şi mai mare în anumite zone de
curbă, sau de strangulări locale ale albiei rîului.
Cercetările întreprinse pe teren şi î n arhivele timpului ne-au permis
identificarea morilor plutitoare care au funcţionat pe teritoriul studiat.
Di n aceste cercetări a rezultat că nu a ex i stat localitate, în zona d e cîmpie
a Mureşului, care să nu fi folosit moara plutitoare, pentru măcinat cerea
lele. In zona superioară figurează cîteva localităţi în hotarul cărora nu au
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Fig. 1. Gravură cu mori plutitoare din anul 1838.

fost identificate mori plutitoare, dar şi aici , este posibil ca acestea să fi
fost amplasate î n afara hotarelor prnprii.
Conform listei complete, redaite în anexă, numărul morilor plutitoare
existent la înoeputul deceniului al 8-lea, al secolului trecut se ridica la
1 3 1 bucăţi, pe teritoriul studiat.
I n acelaşi timp însă, date disparate de arhive şi de ridicări cartogra
fice, ne-au permis să apreciem că dezvolt;ar.ea maximă a fost atinsă în
d eceniul a l 6-lea, cînd morile plutitoare au d epăşit cifra de 300 în acelaş
sector.
Această d ezvoltare a impus apariţia unor adevărate centre de con
strucţie a morilor plutitoare. Astfel, pe lîngă şantierele de la Arad şi Se
ghedin, meşteşugari locali ca cei de la Periam Port, Lipova şi din a1te
centre, concep, realizează, repară şi întreţin construcţiile destul de pre
tenţioase ale m orilor plutitoare. 37
Din anul 1 860, pînă in a'nu l 1 884 şi apoi în con.t inuare, numărul mo
rilor scade din an în an, stastisticile anului 1 9 1 0 arătînd practic o înju
mătăţire a numărului d e mori pluti,toare, faţă de 1 8 84.
Cauzele acestui fenomen sînt m ultiple, pe de o parte concurenţa tot
mai mare a morilor mecanice care utilizează motoare cu aburi sau chiar
motoare cu explozie, pe de aLtă parte, greutăţile de exploatare şi celelalte
dezavantaje ale morilor plutitoare.
37

Lammert E., Neuer Weg, 12 sept. 1969.
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Principalul dezavan taj îl constituie întreruperile forţate din timpul
iernii, cauzate de apariţia gheţii plutitoare şi apoi a podurilor de ghiaţă,
care scot din funcţiune morile pe o mare durată de timp.
Astfel, cea mai timpurie apariţie a sloiurilor pe Mureş se înregistrează
la 21 noiembrie, iar data medie la 2 1 decembrie.
Primăvara, data medie a dispariţie i soiurilor se
februarie, i a r data maximă l a 27 martie . .ib

înregistrează la 16

Dealtfel şi di n datele culese în zona Periam Port, rezultă că lucrul
merilor înceta, iar acestea erau trase la adăpost pe data de 6 d ecembrie,
(„Sfîntul Nicolaie leagă morile").
Dc:că se iau în considerare intervalele maxime, cînd prudenţa reco

manda proprietarilor de mori să le ţină la adăpost, fie trase pe mal, fie
adăpostite în scobituri ale malurilor, rezultă o întrerupere de 1 26 zile.
Chiar la date medii, întreruperea rămîne mare, respectiv de două luni d e
zile, într-o perioadă cînd toate cel el al te ti pu ri d e mori mecanice, pot
să macine dm plin.

Credem că pentru a ilustra pericolul prezentat de ghiaţă este sufi
cient să arătăm că aceasta a distrus în anul 1 888 u n număr de 70 mori
plutitoare de pe Mure..,. a9
Chiar dacă

din

punct de vedere calitativ, făina „ rece " a morilor plu

titoare este preferată celei „calde" prodrusă de morile mecan ice, acestea
din urmă cîştigă întrecerea din cauza randamentului , a productivităţi i , a
continuităţii în activitate şi mai ales a preţului de cost mult mai redus.
Dovadă o constituie faptul că d eşi în anul 1 9 1 0 în Arad nu mai func
ţionează decît 6 mori plutitoare, numărul morarilor din oraş se ridică
la 2 8 1 . 40
Trebuie să mai arătăm că amenajările începute în anul 1 899 pe rîul
Mureş, pentru stiabilizarea a1biei şi pentru crearea unor co nd i ţii menite

să permită reluarea navigaţiei şi plutăritului nu au mai avut nici o in
fluienţă asupra dezvoltării şi funcţionării morilor plutitoare. Aceste ame
najări realizate între 1 899 şi 1903 în sectorul Conop-i\rad, pentru a per
mi.te transportul piet re i necesare amenajărilor, iar d i n 1 903 în restul
sectorului. au facilitat în primul şi al d oilea deceniu al secolului nostru
doar reluarea unui plutărit cu pescaj ul redus. 4 1

I n continuare, î n deceniile 2 ş i 3 ale secolului a l XX-lea, numărul mori
lor plutitoare scade mereu ; practic nru se mai construiesc mori noi, doar
cele vechi continuă să lucreze pînă la scoaterea lor din funcţiune, din
cauza uzurii .

Se mai înregistrează, ce este drept, o creştere temporară a numărului
de mori plutitoare care lucrează în sectorul superior al Mureşului, amonte
de Lipova, dar acest spor se d at oreşte fie mutării unor mori din sectorul

I.S.C.H. Monografia Hidrologică a rîului Mureş, tabel 23 şi 24, pag. 118 şi 121
Lammert E . , Neuer Weg, 12 sept. 1969.
4o Enescu & Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul, 1915, tabel 48,
pag. 1 73
41 Borovski S., Torontal Varmegye, 1911, p. 178 + urm.
38

39
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Fi g. 2.

Moară plutitoare de la Periam Port.

aval, fie d atorită faptului că aici ele oontill.uă să se mai consitruiască, dar
în număr foarte mic. In această zonă şi în această perioadă, tradiţia meş
teşugurilor ţărăneşti era încă în plină înflorire.
De altfel şi cantităţile de cereale oare se produc şi care trebuiesc
măci nate în de fileul Mureşului, sînt mult mai redluse dedt cele din z0111a
de şes.
Din cauza sooaterii din uz pe măsura uzării, sau din cauze acciden
tale, dispariţia morilor pluti toare se produ.oe desrtul de lent. Astfel, în
1 929 dispar ul.timele două mori de la Fîntînele, iar în 1 935 ultima de la
Arad
Mureşel. Tot ,în .perioada dinaintea celui de al doilea război mon
dial, dispar mmile de la Vărădia de Mureş. In anJUl 1 940, ultima moară
de la Lipova este vînduită şi transportată la MindruLoc unde se şi scu
fundă. Peste dţiva ani, în 1 944, dispare ultima moară de la Periam Port,
iar în 1 946 cele din Căprioara, Chelmac şi Păuliş. In an'lll 1947 dispar
morile din Nădlac şi !griş, iar în 1 95 2 ceia din Bătuţ,a.
Ultimele mol'.i din sectorul s tudiat, mai funcţionează pînă în anul
1 954 la Ususău şi Lalaşinţ, şi pină în anul 1 963 la Belotinţ.
-

*

*

*

In încheiere, vom prezenta o desorieire a unei mori plutitoare aişa cu m
a fost construită ·la începutul acestui secol, pe baza d ate1or pe care am
reuşit să le cul egem de la foştii morari.
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Fig. 3. Moară plutitoare de la Zăclăren i .

Partea principală o constituia corpul flotor, numit ,,ladi,e" sau „lă,d ic('
pe care se găsea casa morii. Corpul avea o construcţie solidă, cu schelet
din grinzi de stejar îmbrăcat cu scînduri bătute fie unia lîngă al.ta, fie
în caplama. Etanşairea se realiza cu cîlţi sau cu muşchi de pădure.
Morile plutitoare de tradiţie ţărănească erau mai mari şi mai masive
<lecit cele confecţionate î n ateliere. I n ele se putea locui şi deseori aveau
chiar hornul necesar instalării unei sobe de gătit sau de încălzit. Cele
din defileul Mureşului aveau, în plus, crestături ornamentale adoptate
după stilul local, care decorau atît exteriorul cît şi interiorul navei.
I n genere morile plutitoare C{)Ulstruite ide săteni erau realizate
cu
excepţia pietrelor desigur - în întregime din lemn. Folosirea „aurpeni
lor", respectiv a legăturilor din lemn de carpen şi a cuielor itot din lemn ,
atît pentru .asamblarea roţii cît şi a altor elemente înlocuia cuiele şi
scoabele metalice.
Corpul principal era însoţit de un al doilea flotor, numit „tăvig", pe
care se rezema axul roţii motoare, ax l1fllmit „frus" sau „grindei". De regulă,
corpul principal se afla amplasait în spre mal, iar „tăvigul " în spre lar
gul apei.
Roata motoare, partea .a�tivă a morii, era o roată cu pale aivînd la
capete .ş i uneori la mijloc nişte roţi cu spiţe, denumite „motorugi", între
care erau morutate palele, denumite „lopeţi".
La morile mai mari se aj ungea ca roata să aibă pînă la 22 de „lopeţi".
! n faţa 11oţii cu lopeţi, o „greblă" împiedica accesul corpurilor mari
plutitoare care air fi putut bloca sau deteriora lopeţile.
-
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Fig.

4. Macheta unei mori plutitoare „Lădicul".

Fig. 5. Macheta unei mori plutitoare „Tăvigul".
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Fig. 6. Macheta unei mori plutitoare - ansamblul.

Cîte odaită, îin funcţie de locul ales pentru amplasarea morii, construc
ţii simple de p i lo ţi sau din fascine dirijau curentul apei spre navă.

Moam era legată de uscat cu 3-4 lanţ/uri dispuse pe cit posibil radial,
iar înspre mal cîteva bî rne acoperite cu scînduri, în forma unrui pod, asi
gurau atît ancorarea cît şi accesul.
pe

Deobiicei, 1îngă moară era legată o luntriţă", nrecesară deplasărilor
apă.

Mutarea morii se efootua cu un v.frtej numit „ciutură " la Periam,
„ cobură" la Ohelmac şi „combură" la Igriş şi La Nădlac. 42

Acest cabestan simplu era compus dintr�un trunchi scobit, întărit cu
cercuri de fier, aşezat vertical. In el se invîrtea un :Dus pe care se răsucea
friingh ia sau lanţul. Fusul era înivîrtit m anual cu ajutorul unor braţe ori
zontale din lemn.
Roia.ta cu lopeţi a morii era la nevoie frinată penrtiru a i se încetini,
sau o pri , mersul, ou ajutol'lul unei „boohii", o soî ndură fată !de lungime
egală cu lungimea roţii cu lopeţi. Coboir îtă pe două tije de Jemn in apă,
aceasta p u tea rnduce accesul curentului, abătîndu-1 sub roata cu lopeţi.
In interiorul m orii , pietrele , atît cea fixă - aşemtă dedesubt - cit
şi cea „alergătoare" pe deasupra, erau îmbrăcate într-o ladă de lemn

numită „ve.şcă".

Pentru a obţine
de trei ori.
42

15

-

o fineţe mai mare, procesul de măcinare se repeta

Lammert E„ Neuer Weg, 12 sept. 1969.

Tib iscus
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Tot în scopul obţinerii unei fineţi cit mai mari a măcinatului, morarii
de pe Mureş au căutat să adapteze diferite feluri de pietre. Dacă la
începutul secolului al XVIII-lea .acestea proveneau din Banat, de la
Caraşova, mai tîrziu încep să fie aduse din Sl ovacia, din Ungaria şi chiar
din Franţa. 43
Sacul de cernut, confecţionat mai întîi din pînză de in, este apoi înlo
cuit cu ţesături de mătase care aveau 12 categorii, sau gradaţii, în funcţie
de mărimea spaţiilor dintre firele ţesăturii. ln secolul trecut aceşti saci
erau aduşi de vînzători ambulanţi din Slovacia. 44
In ce priveşte productivitatea morilor plutitoare, ea nu se deosebeşte
prea mult de cea a celorlalte mori de apă, care au un debit şi o cădere
suficient de mare. Din datele culese rezultă că ea varia, de obicei, în tre
300 şi 600 kg/zi, aj ungînd, în cazul unor mori mai mari, pînă la 8001 OOO kg/zi sau chiar mai mult, de fiecare piatră instalată.
Din acest punct de vedere sînt interesante datele culese dintr-un
tabel care indică capacitatea de lucru a morilor plutitoare din dis lrictul
Arad, în anul 1 860. 4s
capacitatea de lucru
Localitatea

Micălaca
Tudor Vladimirescu
Mîndruloc
Cicir
Sîmbăteni

Nr. de
mori

nu mirul
de pietre
(perechi)

6
17
9
3
10

I
I

pe o moarl, ln
e-Alejl de Bratlslava

Totali, ln irllell
de Bratislava

Transformatl ln
litri pt, o moarl

12
24
16
8
16

72
408
1 46
24
1 60

738
1 476
984
492
984

1
1
1

Dacă pentru găleata de Bratislava se ia volumul indicat de Nicolaie
Stoicescu 4 6 şi o greutate hectolitrică medie de 76, pentru griu şi porumb,
rezultă că morile de la Cicir p�elucrau cite 3 74 kg boabe/zi, cele de la
Micălaoa 561 kg/zi, cele de la Mîndruloc şi d e la Sîmbăteni cite 748 kg/zi,
iar cele de la Tudor Vladimirescu cite 1 1 2 2 kg boabe/zi.
In ,timpul iernii, roata cu lopeţi era scoasă, frusul era tras pe ţărm iar
tăvigul era dus în spatele lădicului. Lădicul era protejat fie prin tragerea
sa pe buşteni înclinaţi pe taluzul malului, fie - mai frecvent - prin
amenajarea unei scobituri în mal, a unui „iaz".
In zona Radna, acesta consta dintr-un pinten, amplasat oblic spre
aval, compus din piloţi groşi din lemn bătuţi în albie şi fixaţi într-o masă
de bolovani care pu.tea ajunge pînă la 2-3 vagoane de piatră. ln acest
fel zona de apă mai liniştită creiată în spatele „palăncii", putea să consti
tuie o protecţie împotriva sloiurilor de ghiaţă plutitoare.
•3

Lammert, Ibidem.
Lammert, Ibidem.
•s Arh. Stat Arad, Fond Pref. Jud. doc. 8375/1860, f. 3 .
'6 Stoicescu N., Cum măsurau strămoşii, 1971, p. 191.
44
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Fig. 7. Moară plutitoare la Lipova.

In zona de şes, runde meandrele rîului sîint mai nume roase , se căuta un
loc natural mai ferit de C'Urentul principal. Morile se igrupau iUila în spa
tele alteia, iar birne groase aşezate oblic pe faţa apei între prova primei
mori şi mal, permiteau oarecum, alune.carea ghieţii aj'UlflSă pînă acolo.
De altfel, echipe permanerute păzeau iama, ziua şi noapbea, prin rota
ţie, morile adăpostite în lăca9urHe de iernare, semnalizirndu-şi intre ele
mersul sloiurilor sau deplasarea pod'l.lrilor de gMaţă.
In caz d e pericol, străjile dădean.i ialarma şi toată suflarea din micile
colonii de m ora ri sărea în apărarea rnavelor prinse de încleştarea gheţii.
Probabil că <t ocmai pericolul ce trebuia ·înfruntat, în oo'mun, a dus •la
creia11ea acelor mici căitune înregistrate �n anul 1880 sub denlllmirea de
„mo1ae ad Marusiam" şi care figuraJU la : Zăbrani, cu 8 ·1ocuitori, colonie
cunoscută şi sub denumirea de „Sătuţ", Frumuşen'i, cu 36 Locuitori, T udor
Vladimirescu ou 66 de locuitori, colonia situată 11ngă Aradul Nou, sub
denumirea „Mol.ae Ban:aiticae" cu 53 locuitori, Zădăreni cu 8 1 locuitori,
Sînpetrul German cu 30 locuitori, Periam ·OU 158 de locuitori şi Sînnico
laul Mare cu 69 de locuitori. 47 Numeroase astfel de colonii se găsesc şi
în restul zonei stJudiiaite.
41 Schematismus cleri diocesis Csanadiensis . . . , Timişoara 1880, pag. 100, 104,
1 17, 118, 1 19, 124, 142.
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Fig. 8. Moară plutitoare la Radna.
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Fig. 9. Moară plutitoare la iernat.

DLn aceste colonii de morari, legate orgianic de apa Mureşului, au
provenit acele aşezări, mici tdair viabile, cum es:te Peri,am Portul, de
exemplu, cărora nici mă,c ar apele mari din anul 1 970 nu au reuşit să le
schimbe destinul.
Morile plutitoare au dispărut de mult şi puţini mai sînt oamenii care
îşi aduc aminte de silueta lor greoaie, proiectată pe aipa cenuşie a rîului.
Doar creaţiile literare le vor perpetua, în timp, amintirea.
într-adevăr, ce poate fi mai plastic decît acest fragment di111 „Geniu
Pustiu", datorat penei lui Eminescu :
„ . . . Pe Mureş plutea o moară a unui s<Z.s, de la care noi
„obicinuiam a ne aproviziona C'll făină . . . Moara se legăna
„cu rcţile ei asurzi,toare ce se rostogoleau ca doi bala„'ll r i negri, scăldîndu�şi oasele de lemn mucegăit în apa
„albită de spume a rîul.ui . " 4 8
Pentru istoria tehnicii acestor meleaguri, ele vor constitui însă, întot
deauna, un element de cel mai mare interes, iar dispariţia lor va putea fi
regretată ca dispariţie a un'Uia dintre cele mai i nteresanlte elemente ale
trecutului nostru economic şi ca un element extrem de valoros al creaţiei
tehnice populare.
.

.

Timişoara, octombrie 1 9 7 1 .
48

Călinescu G . Viaţa lui Eminescu, 1964, p . 88.
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Anexa nr. 1
LISTA
morilor plutitoare existente pe Mureş în sectorul judeţului Arad.
Nr.
Crt.

l
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

Localitatea,

resp, p e r i me t r 1 l r o n n n a l

Aval Cenad
Cenad
Sînnicolaul Mare
Nădlac
I griş
Seitin
Periam
Şemlac
Secusigiu
Sînpetru German (mânii� li rea Bud în)
Pecica
Fenlac
Bodrog
Vinga
Zădăreni
Şag
Arad
Micălaca
Sînnicolaul Mic
Tudor Vladimirescu
Fîntînele
Frumuşeni
Mîndruloc
Aluniş
Sîmbăteni
Cicir
Zăbrani
Chesinţ
Păuliş
Neudorf
Rad na
Şoimoş
Lipova
Odvoş
Us11său
Chelmac
Belotint
Bîrzav a
Monorăştia
Lalaşinţ
Ba ta
Nicolae Bălcescu
Birchiş
Vărădia
Căprioara
TOTAL :
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1 860

anul

1884

19 10

2
3

I
2
2
3

2

5
7
20
6
5
I
8
5
4
14
9
3
35
6
17
9
10
3

G

3
9
4

2
I
5

3

2
7
4
I
13
1
2
7
2
4
2
I

2
I
2
2
2
2

3
I
6

-

6
1
l
2
I
2
2

-

2

l
-

I

-

2

2
I
I

I
I
I
4
4
I
I
I
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DIE AUF DER MAROSCH TREIBENDEN M D HL EN IM SEKTOR
DES KREISES ARAD

ZUSAMMENFASSUNG

ln der Arbeit ,,Die auf der Marosch treibenden Miihlen im Sektor
des Kre'ises .Airarl" briiingen die Alllltoren auf Grund edner reichhaltigen Fach
literatur historische Daten liber die auf <lem Wasser treibenden Mi.ihlen
mit einer Beschreibung ihrer Konstruktion, beurteilen ihre wirtschaftliche
Effizienz und analysieren das Miillergewerbe dieser Art mit der Angabe
bekannter Ortschaften in welchen es betrieben wurde.
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