
INSTALATU ŢĂRĂNEŞTI DIN CÎMPIA MUNTENIEI DE VEST 

i n studiul de faţă ne propunem să analizăm în ce 
condiţii istorice unele instalaţii şi procedee tehnice 

de circulaţie universală a u fost adaptate necesităţilor şi 
posibilităţilor locale de ordin tehnic şi econom~c , precum 
şi condiţiilor naturale de relief şi climă, integrîndu-se 
în structura unitară şi armonioasă a civilizaţiei populare 
tradiţionale din Cîmpia Munteniei de Vest, şi care a fost 
traiectoria evoluţiei acestor instalaţii de la apariţia în 
arie şi pînă la intrarea lor în „arhivele civilizaţiei". 

Din instrumentarul folosit pentru prelucrarea ma
teriilor prime agricole s-a păstrat, încă din epoca neo
litică, într-o neîntreruptă continuitate, piua de mînă (pilla) 
din lemn sau piatră , în două variant constructive - ori
zontală şi verticală - cu pilug pentru o mînă sau dour1 
mîini, folosită în procesul de zdrobire sau decorticare 
a seminţelor . 

O treaptă superioară pe scara evoluţiei: tehnice a 
marcat-o inventarea rîşniţei 'sau a m orii de mînă, (mola), 
de formă circulară, compusă din două pietre, dintre care 
cea superioară, prevăzută cu un braţ fixat lateral, în 
dunga pietrei, era mobilă, iar _cea inferioară, fixă. Rîş
niţele erau iniţial acţionate m:anual, iar mai tîrziu de 
animale, ambele variante fiind atestate în Dacia romană . 
La sfîrşitul secolului al IV-1 a, tij a metalică orizontală 
de pe faţa superioară a pietrei mobile coboară în par
tea sa inferioară , centrînd pietrele şi reglînd distanţa 
dintre ele, îmbunătăţind astfel, calitatea fă inii. Fixată 
într-un orificiu săpat în baza pietrei alergătoare, tija me
talică -a generalizat în secolele VII ş i VIII , primind, 
cu vremea, numele slav de „pîrpăriţă". 

Dat fiind faptul că ocupaţia de bază a locuitorilor 
Cîmpiei Munteniei de Vest a fo t agricultura, rîşniţa 
era nelipsită din inventarul gospodăriei tradiţionale. Fiind 
şi de dimensiuni mici, rîşniţa se punea în car cînd oa
menii plecau în locuri mai îndepărtate sau în bejenie. 

O statistică alcătuită în anul 18342 :în Plasa Tîrgului 
e te deosebit de concludentă pentru numărul mare de 
rîş niţe ce au existat în aria cercetată. În cele 44 de sate 
cuprinse în statistică sînt consemnate 983 rîşniţe repar
tizate astfel: Broşteana 14„ Albeşti 15, Măgureni 32, 
Dulceni 6, Netoţi 13, Nenciuleşt i 20, Merigoleni 32, Be
litori 43, Muţi 19, Drăcşani 35, Butculeşti 14, Vîrtoapele 
·63, Călineş ti 16, Buj oreşti 9, Măldă i eni 35, Pîrlita 22, 
Bălţaţi 24, Ştorobăneasa .29, Puţintei 20, Cotorani 8, Mîr
zăneşti 30, Găvăneşti 21, Lăceni 12, Or beasca de J os 30, 
Orbeasca de Sus 24, Dobrogostea 8, Olteni 20, Rîioşi 20 , 
Brătăşani 28, Bivoli ţa 3, Licuriciu 10, Rădoeşti 28, Sfin
ţeşti 30, Cucuieţi 24, Socetu 18, Gresia 4, Scri oaştea 31, 
P eretu 62, Plosca 38, Păru Rotund 19, Ţigănia 3, Ceta
t ea 4, Sirbii Sfinţeşti 5, Mavrodin 42 . 

Existenţa numai a 42 de rîşniţe în popularul tîrg 
a l Mavrodinului se explică prin faptul că, la acea dată, 
- potrivit atestărilor documentare - aşezarea avea 4 
mori . 

Numărul relativ mare al rişniţelor din Plasa Tîr 
gului indică faptul că, la 1834, morile existente în arie 

1 Mini sterul Cul tur ii Naţ i o n a le , D i rccţ. i a În v:'\\:i'\mi nt Prim ar , 1942, 
·dosar 7G5 , p. 38. 

2 AThivc lc Statului , F ili a la Te leorman , Fond P retur a P l ăş ii Roş i o ri 
·de Vede, 1834 , dosar 182 . 

nu puteau satisface în întregime necesităţile locuitorilor, 
aspect . ubliniat şi de scriitorul Zaharia Stancu, un bun 
cuno cător al modului de viaţă tradiţional din Cîmpia 
Munteniei de Vest: „Pleca Radu B an cu carul cu bucate 
la Olt să macine m eiul, grîul. Cu lunile aşteptau oamenii 
la Olt să le vină rîndul l a rnoară. Pînă se întorceau de 
la Olt nu puteai să rabzi de foanie. Puneai meiul în rîş
niţă şi rîşneai - o zi întreagă aplecat pe rîşniţă, învîr
teai, învîrteai, · pentru o mămăligă" . Faptul că autorul 
se referă la o epocă mult mai tîrzie, şi anume sfîrşitul 
secolului al XIX-lea, n e face să opinăm că această criză 
a m orilor de apă a durat pînă la introducerea mor ilor 
mecanice de mare capacitate care au dus la scoaterea 
din uz a acestei arhaice instalaţii de măcinat - rîşniţa 
sau moara manuală. 

Morile de apă 

Apărută în Orientul antic în secolul al II-lea î.e.n ., 
în varianta cons tructivă cu roată orizontală, moara de 
apă a fos t cunoscută de romani în secolul I î.e.n . şi per
fecţion ată prin adaptarea sistemului de tran misie pl'in 
roţi dinţate. Instalaţie de mare randament faţă de rîş
niţele manuale şi morile cu tracţiune animală utilizate 
în tot cuprinsul Imperiului , moara de apă apare doar 
în aglomerările urbane, fiind atestată a rheologic şi în 
Dacia romană, la Napoca şi A pulum, centre econ omice 
dezvoltate, p recum şi în centr ul militar de la Micia3. 

P rin analogie putem presupune existenţa în aria cer
cetată a morii de apă fie la confluenţa Oltului cu Du
nărea, în apropierea cetăţii Turris, fie la confluenţa Vedei 
cu Dunărea, acolo unde se construise, în vremea împă
ratului Traian, un ca tru, care, încă sub Hadrian (117-
138) , reprezenta un important cap de pod al romanităţii 
în această zonă nord-dunăreană, apărată apoi de valul 
de pămînt „Troianul", construit în secolele II-III e.n. 

Dacă pentru epoca romană, argumente ca densitatea 
populaţiei , existenţa unei puternice ga rnizoane, tadiul 
de dezvoltare a agriculturii şi mai ale · prezenţa apelor 
curgătoare susţin ipoteza existenţei în arie a m'Orilor cu 
roată hidraulică, în perioada migraţiilor condiţiile is
tori ce au fost defavorabile supravieţuirii acestui tip 
de in stala ţie. Legată de a pă, ş i apa fiind aici întotdeauna 
însoţită de drum, o moară „la drumul mare" nu putea 
fi ascunsă, deci nu putea fi apărată de jaf şi incendiu. 
Regresul economic şi demografic din secolul al IV-lea 
ar fi al doilea argument împotriva supravieţuirii acestui 
tip de instalaţie . 4 Moara de apă era însă cunoscută în 
această arie de influenţă bizantină în p rima parte a se
colului al XIII-lea, de vreme ce Diploma cavalerilor ioa
niţi (124 7) menţi onează existenţa a numeroase mor i în 
bazinul Oltului 5. 

Pietrele de moară constituiau în secolul al XIV-lea 
un produ · al negoţului intern, iar instalaţiile de măcinat 

3 Istoria gînd irii şi crea/iei şliinfifice ş i tehnice româneş ti , E ditura 
Academ ici H. S. Romfln ia, Bucureşti , 1982,_ p . 102-103. 

4 Idem. 
5 Dipl oma C~va l c rilor Ioa niţi , cf. aca d . Ştefan Pascu , lcct. univ. 
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sînt trecute în 47 de documen te ale Ţării Român eşti an
terioare anului 1500. 

După instaurarea dominaţiei otomane, pe lîngă plata 
haraciului, Ţara Românea ·că era obligată , din a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea, să asigm e şi aprovi
zionarea cu produse alimentare a Constantinopolului şi 
a cetăţilor de la Dunăre, exportul unor produse româ
neşti , printre care şi grîul, fiind declarat monopol tur
cesc. Unii dintre negustorii turci veniţi să .colecteze grî
nele se aşezau în ţară, lu înd moşii în arendă şi deve
neau stăpîni de mor i. 

P revederile tratatului de pace de la Kuciuk-Kainargi 
din 1774, deşi nu desfiinţează monopolul, îi obligă pe 
turci să-şi plătească aprovizionările la preţul cuvenit, 
iar tranzacţiile să se . facă numai în porturi, ceea ce a 
dus la ridicarea preţului grîului, urmată de sporirea su
prafeţelor cultivate. 

Dacă pînă la 1780 oricine era liber să ţină o moară, 
p rin „aşezămîntul" lui Alexandru Ipsilanti, boierii au
toh toni obţin monopolul asupra morilor, construcţia aces
tora căzînd însă tot în sarcina clăcaşilor, aşa cum legiuise 
î.ncă din 1777 Cai~agea Vodă prin „urbariul" său , obli
gîndu-i să facă două zile de clacă în plus „ ... la orice 
va avea nevoie stăpînul moşiei, să întocmească fozurile 
si m orile .. . " .6 

' Documente care să ne indice data exactă a reapa
ri ţi e i morilor de apă în aria cercetată nu cunoaştem şi 
nici cîte erii succesive de mori au fost distruse, de-a 
lungul timpului , la marile viituri de primăvară pe Olt, 
pe Vedea sau pe Teleorman . Cert este că, în statutul de 
organizare şi convi eţuire a locui torilor oraşului Alexan
dria,7 singurul articol dezvoltat în mai multe subpuncte 
e te cel referitor 1a m orile de apă, dovad ă a imporran
ţei acestor instalaţii hidraulice pentru viaţa noului oraş 
ce lua fiin ţă: „48. Pentru că pe acea tă obştească moşie 
sînt trei vaduri de m ori, se întocm esc cele următoare 
pentru cei ce vor să aibe m ori pe aceste vaduri, în acest 
chip". 

Din cele şapte puncte ale regulamentului morilor 
îl redăm în întregime pe al doilea: „2. Slobod va fi cel 
care îşi va plăti stîn jenii şi învoiala ce o va face cu epi
trbpia, să .facă în vadul acela în care şi m ai înainte a 
fost moară, după cum va pofti, fără să aducă vătămare 
cei de sus" . Deci, pe aces te vadur i ale rîului au fost mori 
ş i mai înainte, chia r mult mai înainte, dacă ele nu mai 
exi.'1Jau la data înfiinţării oraşului. Finalul acestui punct 
- „fără să aducă vătămare cei de sus" - vorbeşte chiar 
despre o tradiţie a morăritului pe apa Vede i, cu ştiute 
conflicte între mo t'ari , cei din amonte aducînd „vătă
m'ări" concurenţilo r din aval. 

In punctele următoare, în afa ra îndatoririlor, sînt 
t recute şi avantajele create viitorilor proprietari de mori : 
„Pentru acest vad, clupă ce -şi va plăti stîn jenii şi învo
iala ce o va face cu epitropia, nu va m ai fi supus la 
nici-o plată peste an altădată .. . 1n coprinsul locului . .. 
poate să .:.şi f.acă proprietarul m orii încăperi ce-i va fi de 
trebuinţă . . . şi a se strămuta cu lăcuinţa . . . precum .ji 
a avea cîrciumă fără vreo supărare". 

„Prin strigare la m ezat (epitropii, n .n.) scoaseră in 
vînzare cele 3 vaduri . . . pe care se construiră m oara 
Repezeanu, moara Ţînţăreanu şi m oara numită mai tîrziu 
«a Grecilor»". 

Cît timp trecu e de cînd alte m ori măcinaseră la 
aceste.-v.aduri nu, mai ştiu nici măcar administratorii Mi
tropoliei oar e stăpîniseră aceste vaduri înain te de a in
tra în proprietatea Epitropiei oraşului Alexandria, aşa 
cum reiese dintr -un 'l.'aport adresat la 1845, m art ie 13: 
„Către Subocîrmuirea plăşii Marginea privind situaţia 
m orii de pe apa V ezii, proprietatea moştenitorilor Re
pezeanu . . . cu cinste să răspunde cinstei subocîrmuiri ur
mătoarea împrejurare ce mi.1l oceşte la acel vad, adică : 
pă cîncl această obştească moşie ... se stăpînea de S fînta 

6 „Documente pri v ind r e laţ iil e ag rare in vencul a l XVIII-le~ " , 
voi. I ~, Bucureşti , 1966, p. 463-465. 

7 Arhivele Statului, Fili a la Te leor ma n, F o11CI 1 J'imări n ora şului 
Alexa ndria , 1832, dos~ r 1, filele 80-89 . 

Mitropo.lie . .. cu ce tocm eli îl va :fi avut dat şi ce do
cum enturi, pe al cărui obraz ş i cine l-au fost stăpînit 
nu are epitropia cunoştinţă ca aceea, fiindcă clupă dez
baterea ce au făcut prin ale sale hîrtii şi chiar prin' ac
tul de schim b ce au fost clat ele Sfîn ta Mitropolie nu să 
dov'ecleşte a fi avut clat nici un va.el clupă a.ceastă ob
ştească moşie pă obrazul cuiva: . . ".a 

Ceva mai sus pe apa Vedei, la confluenţa cu pîrîul 
Cîinelui, ·e afla tîrgul Mavrodinului , care în acea vreme 
(la 1833) avea o populaţie de 1820 .suflete şi 4 mori, din
tre care două mori de apă şi două n:ior i cu ca i.9 Cu un 
an m ai înainte, în tîrgul Mavrodinulu i existau chiar 3 
mori de apă şi o singură moară cu cai. 10 

Pe harta rn ă din 1835 sîn t înregi.strate doar morile 
izolate din afara tîrgurllor şi satelor. Teleornnanul apare 
trecut cu 31 mori , dint re care 17 erau amplasate pe 
Vedea, în tre Şoimu şi Ruşii de Vede, 8 pe Teleorman , 
între văr. area în Vedea şi Tătărăştii de J o. , 5 pe Urlu
iul Mrare şi 2 în afara ariei. In judeţul Olt, harta înre
gistrează un număr de 22 mori : 5 pe Olt, 4 pe Sîi, 2 pe 
Călmăţui, 7 pe Plapcea (pîrîu doar al că rni curs infe
a·ior intră în aria cercetată, n .n .) şi în că 3 mori în par
tea de nord a judeţului, si tuată în afara ariei cercetate. 11 

Dintr-o monografie a comun i Brînceni, aşezată tot 
la a pa Vedei, în am onte de con fluen ţa acesteia cu Tele
ormanul, aflăm că locuitorii de aici, pe la jumătatea e
co lului t recu t, nu aveau încă moa ră în sat şi „ ... măcinau 
la m oara ele apă de la Şoimu (la confluen ţa Vedei cu 
pîrîul Gău ric iu , n.n .), cunoscută sub numele ele m oara 
lui Cantacuzino. Ceva moi mare clecît aceasta ero m oora 
clin su.tul Beiu, com una Ştorobăneasa" (pe apa Teleor
manului înainte de confluen ţa cu Vedea, n.n .) .12 

„lntîia. moară în sat a fost o moară ele apă aşezată 
pe opa Teleorm anului" - ne informează o m onografie 
a comunei Tătărăştii de Sus. 13 

Monografia com une i Vălen i , ;j u deţul Olt, consem
nează fa ptul că „Pe vechea albie a rîului Veclea situată 
moi spre răsăi·it se găseau în trecut vacluri de moară" .14 

Mo ri de apă se găseau şi pe micile p îraic din par
tea nordică a ariei, aşa cum aflăm din monografia co
munei Rîca (judeţul Argeş): „prin sat trece o singură 
apă Purcarul ce se varsă în pîrîul Bucov. A.ltă dată era 
pe ea şi o moară ele apă" .15 

La Suhaia, chiar şi apa puternicelor izvoare din t e
rasele Dunării fu ese dirij ată pe scocul mor ii hidraulice : 
„Cu puţin timp înainte ele 1860 I ordcin Crăciune cu - zis 
I agăru - construieşte o 111.oară ele apă, pe pî•rîul Ciş
melelor, avînd o singură piatră. La cîtva timp e refăcută 
cu 2 pietre de Dum itrache Popescu, ve·nit ele la Zlata
Teleorman şi ginerele lui lagăru" .16 Cînd a fost refă
cută această moară? Aflăm din altă ursă: „Dumitrache 
Popescu a cumpărat . . . de la stat în 1876 embaticul va
dului de moară după pîrîul Cişmelelor, în întindere apro
xim ativ de două pogoane. A cest vad de moară fu sese 
în embatic clat tot din moşia Suhaia de către arhiman
dritu l A tanosie Cloc6cioveanu, în anul 1855, iulie 6, ca 
răsplată de serviciu epitropului bisericii, I orclan Cră
ciunescu - zis I agăru - socrul lui Dumitru Popescu. 
Dajdia sau embaticul ce plătea mănăstirii consta clin 
31/ 2 oca-4 kg 300 gr ceară, sau doi galbeni împărăteşti 
- 23,50 lei aur pe an" .17 Moar.a a fost desfiinţată de 

8 Ide m, 1845, dosa r 24 , fi ln 23 , copie. 
9 Idem, Fond Pr crccturn Plilş ii Roş i ori de Vede, 1833, dosa r 103. 
1° Consta ntin C. Giurcscu , Conlrib11 (ii la is toria ş iiin tei şi tehnicii 

româneş ti în secolul ol XV-iea - începulul seco /11/ui ol X I X -iea, p. 146 . 
ll Idem, P rincipa lele române la începutul secolu lui al X JX -lea 

Edi tura Ş liinl ifi cii, Bucu reşti , 1957, p. 257, 278, 2 79 . ' 
12 Arhivele Statului , F i li n la Tclcor1na n , 1966, dosa r 215, „Mo no

gr afi a comunei Brînccni ra ionul Alexandri n, r egiunea Bucureşti ", 1960, 
p . 1. . 

l 3 Mini sterul Cullur ii Nnj. iona lc, Direc \.ia Învă·\ iimîn l Primar , 1!)42, 
dosn r 764, p . 407. 

14 Ide m, 1943, closa r 1228, p . 41. 
15 Idl· rn , 19,l2, dosa r 769, p . 85 . 
16 I biclcm, dosa r 765 , p. 38 . 
17 Min is terul Culturii Na ~i ona l c, D ircc\ in învă \ ăm1 nt P!'imnr, 1941, 

dosa r 340, p. 57. 
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moştenitorii lui Dumitrache Popescu din pricina scă
de rii apei c işmelelor . 

Vertiginoasa extindere în cîmpi a Dunării a supra
feţelor cultivate cu plante cerealiere după r idica rea mo
nopolului turcesc, însoţită de o rnpidă creştere demo
grafică, se reflectă şi în dezvoltarea industriei morări
tului. Dacă în statistica de la 1834 sînt în registrate în 
Ţara Homânească 2 299 mori de apă, în mai puţin de 
30 de ani numărul mor ilor din Muntenia şi Oltenia, pu ·e 
în mişcare de forţele motrice n aturale sau prin trac
ţiune naturală, se triplează. Datele statistice consemnate 
la 1861 şi publi cate de Dionisie Pop Marţian menţio
nează 6 352 mori în comunele r urale şi 566 în comunele 
orăşeneşti, 850; 0 dintre ele fiind mişcate de apă, 30/o de 
vînt, iar 120; 0 de animale. 1n judeţul Teleorman erau 
la acea dată 489 mori, dintre care 44,50/0 mori de apă , 
0,50/o mori de vînt ş i 55'0/o mori cu tracţiune animală, deci 
218 mori hid:·aulice, 2 mori eoliene şi 269 mori cu trac
ţiune animală. 

Diver ·itatee apelor care străbat sau mărginesc aria 
a determinat şi vari etatea tipurilor de moară. Pe cursu
rile mici de apă se construiau zăgazu ri pentr u m orile 
cu „ciutură", cel mai vechi tip de instalaţie de acest fel 
din Români a. 18 Construite pe piloni , aceste mori aveau 
roata dispusă orizontal şi p revăzută cu „linguri" sau 
căuce în care apa dilrijată pe un jgheab, lovind lateral 
prin cădere, învîrtea roata . Acea:ta, printr-un fus ver
tical, tran ·mitea mişcarea pietrei umblătoare. 

Extinderea agricultur ii cerealiere în arie a dus la 
construirea unor mori hidraulic de mai mare r anda
m ent, cu roţi verticale de dimensiun i impresionante, cu 
transmisie indirectă. 

Prin introducerea morilor m ecanice, cele . hidraulice 
devin nerentabile, la finele secolului al XIX-lea şi pe 
tot parcursul p rim ei jumătăţi a secolului al XX-lea fiind 
t reptat dezaf etate. 

La 1897, Pantele Georgescu amintea doar 14 m ori 
de apă în judeţul Teleorman, 4 pe Olt, celelalte pe Căl
măţui, Urlui , Teleorman. Chiar dacă nu avem date sta
ti st ice privind numărul morilor de apă din er ie, situate 
pe teritoriul judeţulu i Olt, p rin comparaţi a cu numărul 
celor di? Teleorman ne putem da seama că , la sfîrşitul 
secolului a l XIX-lea , rămăseseră în arie mai puţin de 
30 mori hid raulice. 

Dintr-o ancheF\ de t eren efectuată la s cară r epu
blicană, în anul 1957, de către Comitetul de Stat al A pe
lor, privind micile in stalaţii acţionate de forţa hidrau
lică (mori, uleiniţc , pive, fierăstrai ), aflăm că mai erau 
încă în u z, la acea da tă, 5 518. Dintre cele 852 s isteme 
tehn i e hid raulice înregistrate în Muntenia şi Oltenia 
cîteva mai funcţionau în bazinele Vedei si Călmătuiului ' 
ba chim· şi pe pîrîul Sîi (3 mori la Uda). ' · ' 

Cinci an i m ai tîrziu, odată cu încheierea p rocesu
lui de cooperativizare, aceste ultime instalaţii par ticulare 
a~ f~: t dezafectate, aşa cum re iese şi din situaţia pri
~n? impun.erea i:1orilor pe an ul 1961- 1962. 19 Din păcate, 
mc1 una dintr e instalaţiile care au supravieţuit pînă la 
începutul deceniului şapte nu a fost conserv,ată. 

Morile din arie n-au rămas consemnate numai în. 
statistici.le vremii. Una dintre cele care măcinau cîndva 
pe apa Vedei trăieşte şi azi în paginile de o m are fru
museţe ce i-au fost dedicate de un fi u al locului scrii
torul Gala Galaction : „Acolo unde pîrîul Tecuci s~ varsă 
în rîul Vedeo, cerii şi frasinii cresc si azi înalti ele nu 
le m ai v ezi coam ele . . . Departe, pe' albi~ Ve~ii, acolo 
unde. pădurea se rărea şi podul judeţean călărea - vre
m~lnzc:_ .şi cu prime,1clii - am admirat copilăreşte m.oara 
lui Calzf~r . ._. Moara, unele vrăjitorul Căli.far aşteaptă 
pe ~utezatorz, este. nioara lui Dim itrie Zottu, cu pseu
donim ul pe care 'l l-am cla.t mai tîrziu: Calf a.ian:i din 
La răspîntie ele veacuri". ' 

1 8 Cornel Irimic, Anche tă s la lis lică 1n legăl1.1ră cu re ţeaua de insta
laţii tehnice populare ac/ionate de apă pe terilorit; l Rom.âniei , în „Cibinium", 
1967-1 968, p. 413-437. 

19 Arhive le Stalului , Filiala Teleo rman, Fond Sfatul Popu la r a l 
r a ionului Alexa nclrin , 1961, dosar 539 . 
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Morile plutitoare 

P agini de o neasemuită valoare istorico-documentară 
din epoca de aur a m'orilor hidraulice ne-a lăsat vesti
tul călător turc din secolul al XVII-lea, Evlia Celebi: 
„ . . . am a,1uns în locul zis morile Dunării. Sînt nume
'.·oase mori oşezate în nişte locuri cu văi şi cu dealuri, 
iar apa curgînd, ele la una la alta, învîrteşte pietrele . .. 
Pe dealurile şi pe văile ele la Silistra. sînt multe mori 
ele apă; însă ca niorile ele fă·ină de pe Dunăre nu există 
altele pe nici o apă, cloar poate în faţa oraselor de pe 
m.alul Dunării".2° Călătorul turc, impresionat' de marele 
n,:imăr al mo rilor plutitoare de pe Dunăre , precizează 
ca asemenea mori ca acelea pe care le-a văzut la Silistra 
e află şi în faţa celorlalte oraşe de pe malul Dunării 

ceea.
1 

ce ne îndreptăţeşte să oredem că, la aoea dată'. 
mon e pe vase măcinau şi în dreptul raialei Turnu în 
dreptul Zirnnicei sau poate şi la confluenţa Vedei' cu 
Du?ărea, în dreptul schelei de la Pietroşani, cu atît 
mai mult cu cit documente turceşti din secolul al 
XVIII-lea consemnează exportul din Tara Românească 
îz: Imp:.riul Otoman a unor mori pluti toa1:e pentru mă
c1?at f~m~, necesare armatei din cetăţile situate la Du
nare. Ş1 dm moment ce Ţara Românească era exporta
to~r~ de .asemenea instalaţii, înseamnă că morile pe vase 
macmau la acea dată şi pentru n evoile int rne. 

Morile plutitoare sînt menţionate şi în tarifele va
male de la 1774, 1792 şi 1807.21 

Aceste m ori pe vase au fost construite pentru prima 
oară în anii 536-537 e.n „ din necesitatea aprovizionării 
cu fă ină a Romei, apărată de arm atele generialului bi
zantin Belizarie, în faţa asediatorilor goţi ce distru e eră 
apeductul Traian care alimenta morile hidraulice din 
ora ş. 

Descrierea unei astfel de instalaţii - aşa cum evo
luase ea de-a lungul ecolelor , pe măsura dezvoltării ni
velului de cunoaştere şi experienţă tehnică constructivă, 
la care îşi aduseseră cont ribuţia şi meşterii valahi ce 
construiau m ori plutitoare - o găsim în relatările lui 
Ev lia Cele bi : „Aceste m ori, funcţionînd ziua şi noaptea, 
produc cîte 50 ele chile . . . ele făină . . . Fiecare dintre 
ele este acoperită cu scîncluri, ca hanurile. !năuntru se 
află mai multe încăperi şi o bucătărie, au ferestre şi co
şuri. Multe dintre ele au şi cuptoare unele e coase pîine 
şi plăcintă . . . Şederea acestor 70-80 ele m ori pe Du
năre este un lucru ele mirare". 1 

Moara plutitoare pe „dubase" sau „dube" se monta 
pe două vase: „vasul m are" (care adăpostea moara pro
priu-z isă) şi „vasul mic", legat rigid de pr imul, prin 
grinzi h'ansversale. O roată în formă de tambur, cu 
di ametrul pînă la 4-5 m şi lungimea de 6-8 m, era 
plasată perpendicular între cele două vase; „fusul mare" 
·au axul roţii hidraulice îşi sprijinea capetele pe cîte 
un butuc scobit în formă de lagăr. O punte uneia cele 
două vase, de pe aceasta manevlindu-se „stavila", o scîn
dură lată care e lăsa în apă cu a jutorul unor scripeţi, 
pent'ru a reduce curentul ce lovea în aripile roţii. Tran s
misia la morile plutitoare se realiza în două t repte. Miş
carea lentă a roţii hidraulice era preluată de un al doi
lea 1ax orizontal, „fusul m ic", aşezat perpendicular pe 
„fusul mare", printr-un pinim;1-tambu:r şi o roată din
ţată m ai m~că , şi transmisă astfel cu viteză mărită prin
tr-un alt pinion-tambur fixat pe axul m etalic al pietr ei 
alergătoare. 

Mori plutitoare au existat pe Olt, între Slatina şi 
Turnu Măgurele , pînă în secolul al XX-lea. 

Din punct de vedere structural şi al mecanismelor 
propriu-zise nu întîlnim deosebir i esenţiale între morile 
plutitoare de pe Olt şi cele de pe Mureş sau Someş.23 

2° Cf . 1-Ierbert l I. Hofm ann, S urse docwne1tlare neualorif'icatc privind 
mijloace le de măcinai de pc cursul inferior al Dunării , p . 202 . 

21 Coll sta nt in C. Giurescu , I storia pădurii româneş ti , p. 189. 
22 Herbe1·t H . I-Io fma nn, op. cil „ p . 204. 
23 Idem, O etapă interesantă i11. dcwollarea mecanismelor de măcina i -

moara pluliloare, în „Sesiunea ele comuni că ri şt iinţifi ce a muzeelor de 
etnogra f ie ş i a rtă popu lară " , Bucureş ti , 1969, p . 259. 
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Morile cu cai 

Deşi satele din arie sînt aşezate pe văile unor ape, 
forţa hid1·aulică nu a putut asigura integral nece ităţile 
de energie ale morilor, atît din cauza debitului foarte 
scăzut în timpul verii , cît şi a dificultăţilor de exploatare 
a morilor de apă în iernile geroase, încît locuitorii erau 
nevoiţi, uneori, să Pecurgă la străvechile rîşniţe sau mori 
manuale ori mori acţionate de animale. 

Pentru asigurarea necesarului de făină în anotimpul 
rece, cînd· morile de apă se opreau cu roţile îngheţate, 
l a sfîrşitul secolului al XVIII-lea au fost înfiinţate, din 
poruncă domnească, rrtori cu cai şi în aşezările urbane, 
care să lucreze iarna. Evidenţe din epoca regul1amen
tară atestă existenţa la 1832, în tîrgul Mavrodinului, pe 
lîngă morile de apă, şi a unei mori cu cai, 24 iar în 1833 
ex i stenţa în acelaşi tîrg a două mori cu cai.25 

Morile cu tracţiune animală sînt atestate încă îna
intea cuceririi romane, la Pontul Euxin, în cetăţile Torni · 
:ş i Callatis, de unde au pătruns apoi, în secolul al II-lea 
e.n„ în oraşele şi castrele din Dacia romană. 

Dacă morile hidraulice nu puteau fi ferite din ca
lea năvălitorilor, în schimb micile mori cu tracţiune 
animală din aria cercetată, ampla ·ate în bordeie a cunse 
prin adîncurile codrilor Teleormanului, s-au putut men
ţine, credem, pe întreaga durată a migraţiilor, numărul 
lor înmulţindu- e vertiginos în momentul de cri ză a mo
rilor hidraulice, determinat de creşterea demografică de 
la mi:jlocul secolului al XIX-lea. 

În cercetările de teren am găsit în comuna Stejaru 
pă1·ţi din instalaţia unei mori cu manej, construită la 
jumătatea veacului al XIX-lea, ca re fusese montată în
tr-un bordei căptuşit cu zid de cărămidă. Bord eiul avea 
două încăperi, dintre care cea mai mare adăpo ·tea me
cani smul morii, iar cea mică, din faţă, în care se intra 
printr-un gîrlici cu scă ri de pămînt şi p raguri de lemn, 
servea ca adăpost pentru ~'.'.!erealele aduse la moară şi ca 
lo de aşteptare. Terenul avînd o uşoară pantă, unul 
.dintre zidurile laterale, în care erau practicate ferestre 
<le 25 cm X 25 cm, se ridica deasupra solului, zidul opus 
fiin d complet îngropat. Bordeiul era acoperit cu grinzi 
transversale de lemn, groase de 25 om şi dispuse la o 
distanţă 'de 80 om, peste care veneau alte gl'i.nzi longi
tudinale, dispuse unia lîngă alta, hpite ou lut ~i acope
rite cu un l"înd de ·Cărămizi. P est aces tea erau pu1se 
b razde ele părrnîrrt înierbat. Un pivot vertiica'l clin lemn 

Jf străbăte.a aces t planşeu, pătr. '"unzîncl excentric in încă
per a mof] i, fiind mai apropiat ele peretele fără feres-

~ tr.c. Acest pivot avea fixat la capătul ·exterior mijlocul 
unei pîrghii orizontale de tracţiune, prevăzută la ex
tremităţile sale cu atele pentr u animale; la capătul opus, 
ace."t ax motor avea fixată o roată mare, orizontală, cu 
diametrul de aprnape 2 m. La această roată măselată 
emu cuplat două „ciiînguri" fixate la rindul lor de dte 
un ax vertical peceptor oat"e, pre luîncl mişcarea ac ele
rată, o transmiteau, prin intermediul „pîrpăriţelor", pie
trelor 1a lergătoare a le moirii de făină şi ele mălai, dispuse 
simetric ,1n dreapta 9i în 1Stinga axului motor. 

Un alt tip ele moară cu tracţiune 1animală l-am gă
s it descris într-o monografie a comunei Suhaia: „ ... o 
rîşniţă mai mare, angrenată direct, printr-un sistem de 
măsele de lemn, cu o roată rrwre, în diametru ele 6-7 m, 
pe care o învîrteau mai mulţi cai, înhănwţi la spiţe le ei. 
Asem enea mori au avut: Marin Tone, Radu Vîjîială, Flo
rea M. Vîjîială şi Barbu Jianu. Tot pe atunci, pe la 1850, 
era şi o nioară de vînt, singura clin sat în acest gen, pe 
măgura lui Dobre Streche, proprietatea unui oarecare Pu
ţuran" . 26 

Din păcate, 1în oursul ancheteloi· de teren, nid unul 
dintre informatorii vîrstnici ai comunei Suhaia nu a pu-

21 Constantin C. Giureseu , Contributii la istoria ştiinţe i ş i tehn ic ii 
romdneş li în seco lul al XV-iea - începu tul secolului al X IX-iea, p. 146. 

25 Arhivele statului, Fili::t la Teleorman, Fond Prefectura Plăşii Ho
şiori ele Vede, 1833, dos2r 103. 

2G Ministerul Culturii Naţionale, Dirce"ţia învăţămînt Primar , 1942, 
dosar 765, p. 38. 

tut să ne furnizeze informaţii în legătură cu s istemul 
constructiv ial aoestei mori ele vî111t. 

Statistici din 1an ii 1846 şi 1847 menţionează morile 
cu cai dim a ri.a cercetată, numărul lor crescîncl ll'apid ală
turi. ele cel al morilor hidraulice, pc măsura extinderii 

· uprafeţelor cultivate u cereale. 
Lipsa unor mori icu oai ,în noul oraş de pe Vedea este 

p uternic resimţită de către brutari, clupă secetoasa vară 
a anului 1846, aş.a oum reiese dintr-un conuract pen tru 
aprovizionarea oraşului Alexandria cu pîine, datat 26 sep
tembrie 1846: ,,. .. la morile clin partea loctllui, fiind lipsă 
de apă, nu putem măcina lesne precît s-ar putea îndestula 
tot 01'aStLl".27 

Datele publicate' la 1861 de oătre Dion1sie Pop Mai·
ţ i an, privind morăritul clin Ţara Românească, atestă exis
tenţa în judeţul Teleorman - pe lîngă morile de apă -
a două mori 'de vînt ş i a 257 mori cu cai, jud ţul si
tuîndu-se pe locul al doilea :în ţară, după Dolj, în oeea c 
priveşte 111 umărul morilor cu manej. Din punct de vedere 
al rapo rtului dintre morile de apă şi cele cu manej, Te
leo!l"manul ocupa la acea dată locul întîi p ţară cu 550/o 
mori mişcate de vite, Doljul av'încl doa1· 42,50/0 . 

C01mparînd datele ele la 1861 icu cel<e ele la sfîrşitul 
seoolului al XIX-lea, constatăm <Că, în timp ce judeţul 
Dolj î :i menţine acelaşi procent de 42,50/o mori c u manej 
(avîncl 315 ,exemplare), numărul morilor ou mainej clin 
Teleorman 1scacl e de la 257 la 35 ·exempla;r,-, repnezentîncl 
doar 13,50/o din tota'lul morilor, iar în judeţul vecin, Vlaş
ca, numărul morilor c u tracţiune animală 1c:reşte ele la 23 
(100/o) în 1861 la 270 1(550/o), la :sfîrşitul secolului 1al XIX
lea. 

Studiind u··.epartiţi1a pe plăşi a morilor din judeţul 
Teleonman la 1861, constatăm că în satel de pc valea 
Urlu iului şi a Că.IJJ11ăţuiului preponder nte emu morile icu 
cai, cele cu apă înscriindu-se între 60; 0 şi 250/o, în timp 
ce p e văile Veciei şi Teleormanului predominau morile 
acţiona te ele apă (51-750/o). 

Criza mo rilor cu icai reiese dintr-un document datat 
22 ianuarie 1865, prin oare proprietadi c deţineau ase
menea instalaţii se adresau Pdmări~i oraşului Alexandrin, 
cerind să fie scutiţi ele taxa ele 2 .galben i, anotivînd că 
„ ... aceste mori nu-şi au venitul întins în toţi anii, ci 
aşteaptă timpuri secetoase cînd şi atunci, fiind morile ci; 
aburi, prea puţin ne foloseşte, deşi le avem în fiinţă fă
cute pînă. nu erau morile cu aburi".28 

Dispariţia <rapidă a mori101r cu manej, înlocuite la 
sfîrşitul secolului tJr cut ou mori ,de aburi, a făcut ca el 
să fi e mai · puţin studiate d ecît moriJe ele apă, care s-au 
menţinut în u111ele sate pînă la începutul el oeniului şapte 
al secolului XX. 

Pivele hidraulice, vîltori, darace 

Numeroasele tw·m e ele oi de p e tot cuprinsul anc1, 
cărora li s-au adăugat turmele de transhumanţă ale oieri
lor din Ţara B[rsei şi clin Mărginimea Sibiului, venite să 
ie.rneze 'În luncile Dunării, au dus la clezV'oltarea unei 
aclevărnte inclusbrii populare d e prelucrare a linii (pive, 
vîltori, darace), o bună parte din instalaţii fiind acţionate 
ele forţa hidnaulică. Pivele şi vîltorHc nu se aflau decît 
în anllll11ite localităţi care dispuneau de apă curată. In 
asemenea oentre specialiZ;ate - ·Ca Piatra , situată pe va
lea Uduiului, s au Beiu (comuna Ştorobăneasa), ele la 
confluenţa Vedei cu Teleo'rmanul - 1se aducea pănura din 
satele învecinate, pentru a fi prelucrată. Iazuri de acu
.mular·e lf'Cgulari:oau debitul apei, âi r idicau nivelul şi o 
limpezeau. 

Procedeul arhaic de prelucr1ane a ţesăturilor groase 
de casă a fost, în aria cercetată, cel al baterii manuale 
„pe gratie" sau „la lesă", instalaţie rudimentară constînd 
clin 8 ţăTuşi bătuţi în părrnînt icare susţineau ·o gratie îm
pletită clin nuiele de sakie sau ele :răchită, avînd lăţimea 
de 1 m şi lungimea ele 2 m, ialături ele care se afla un 

27 Arhivele Statului, Filiala Teleorman , Fond Pr imăria ora şu lui 
Alexa ndria , 1846, dosar 26, fila 73. 

2s Idem, 1865, dosar 126, fila 10. 
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cazan mare aşezat pe pirost rii, folosit pentru încălzitul 
apei. Abagiii introduceau ţesătura în apa călduţE'1 , apoi o 
întindeau pe gratie şi o băteau m anual. 1n t impul opera
ţiei se turna continuu apă caldă peste ţesătură . Posta;vul 
obţinut tSe întindea de m argini şi 'În lungime, fiind înfă
şurat apoi cît mai strîns pe un sul de lemn. După două 
zhle, ab au a era desfăcută d e pe sui' ş i uscată la soare. 
Practica baterii m anua1e a pănurii la gratie se încetăţe
nise atît de mult, încît şi după instalarea pivelor pe cu rsw·i 
de apă oam enii foloseau pentru pivă vechiul termen de 
gratie : „ ... cînd oamenii duceau ipingelele la piuă la 
Beiu, nu spuneau că le duc la piuă, ci în gratie .. . "29. 

Pivele hidraulice, apăru.t·e iniţial în mediul u rban, 
fiind deja a t estate în secolul al XIV-lea, în oraş le tran
silvănene30 a u fos t asimilat•e de mediul rural, .ca ş i alte 
invenţii create 1n oraşe , în p rmanentJul „dialog cultural 
care a impus satului, pe plan tehnologic, în primul rînd, 
valori superioare, em anate de m ediul mai em ancipat pe 
linia acumulării şi progresului (mediul urban)"31. 

Tehnologia prelucrării manuale a fibrelor textile 
necesita unelte şt instalaţii diverse. Războiul de ţesut 
vertical ·era cunoscu t încă d in preistorie; cel orizontal, 
realizare de seamă a 't ehnkii ţesutului în pe l'ioada evului 
m ediu, ce~şi are originea în lumea Orientului în Siria şi 
Egipt (secolele IV-VI), 0 fost adus la n oi prin intermediul 
Bizanţului, fiind a testat arheologic în seco1ele X-XIII32. 

1nain:te d e introduoerea bumba1cului în Cîmpia Du
nării, i.nul şi mai ale1S cînepa - fibTă textilă a ă rei 
prelucrare necesită, un m ediu umed - 1se ţeseau în 
războaie montate 1n bordeie am enaja te anume în ace t 
scop ş i cunoscu te sub numele ele „argea". Războiul el e 
ţesut orizon tal e1·a fixat pe patru ţăruşi bătu ţi . în pămîn t , 
avînd dedesubt o grnapă în rare fem eia, aşezată dfr.ect pe 
pămînt, ţinea picioarele pentru a schimba i ţe l e. Fl xi
bilitat·ea fibrdor în timpul ţesutului se obţinea prin stro
pirea lor cu apă în am estec cu tărîţe de griîu ş i untură33. 
1n Uil1ele sate, termenul de „argea" -se foloseşte astăzi 
pen tru a indica ['ăZ1boiul de ţesut sau pă rţ i componente 
ale acestuia, sensul d bordei cu o anumită de tinaţie 
fiind cunoscut doair· de către inrf.ormatorii vfrstnici. 

Instalaţiile legate de prelucrarea lemnului, fierului şi 
pieilor 

Dintre meşteşugurile practicate în aria cercetată o pon
dere m aire au avut-o dulgheritul, tîmplăritul şi rotăritul. 
Acestea au impus, în decu rsul timpului, instalaţii -speci
fice ca: strungul de mînă vertical, cu coardă, folosit de 
r udari pentru perforarea pieselor de lemn; strungul de 
lemn acţionat cu pici01rul, prin intermediul unei coarde ; 
tipul perfecţionat, acţionat tot cu picior ul, dar prin in
termediul bielei-manivelă şi al curelei de transmisie; 
scaunul pentru doage; masa d e tîmpl~· , cu menghină; 

s·caunul pentru înspiţat; scaunul pentru cu rbat lemnul . 
Fără să existe o localitate specializată strict în prelucra
rea lemnului, în mai multe sate din zonă lucrau meşteri 
lemnari. Dintre acestea, am.intim: Fu11culeşti, Călmăţui, 

Smîrdioasa, Măgura, •Tătărăştii de Jos, Plosca. 
La Suhaia, Alexandria , Bu2lescu, Roşiorii de · Vede, 

Mavrodin şi Zimnicea., La jumătatea s ecolului al XIX-lea 
existau meşteri ~n prelucrarea metalelor. Se produceau 
unelte şi divense piese n ecesare la consfa·ucţii şi împrej
muirea acestora. Dintre instalaţii1e f~losite, cele ma i frec
vente e.!'1au: foa'lele aicţi.onate pe principiul pîrghiei, al 

29 Ion Chclcea, O tehnică arha ică penim prelucrarea ţesă turilor de 
casă - bă ltitul lCL gra tie, ln „Cibinium", Sib iu , 1967-1968, p . 175. 

30 Istoria g1nclirii şi crea/iei ş liin li f'i ce ş i /elini ce româneş ti , voi. I , 
31 Idem, p. 68. 
32 Idem, p. 306. 
33 Ion Chelcea , D espre „argea" ca ins tala/te de prelucrat cînena, în 

„Sesiunea do comunicări ştiinţifice a muzeelor de etnograf ie şi nrtă popu
lară", Bucureşti , 1969, p. 333. 

pedalei sau manual; vatt"0 joasă şi vatra înălţiată . din că
rămidă •cu coş , denumită în termeni 1ocali „cujni ţă". 

1n prima par te a secolului al XIX-leia , în o raşele ;;i 
satele din zona cerce tată, apar instalaţii sp ecializate în 
sa·crificarea a nimalelor .ş i, implicit, în prelucra.rea blă
n urHor ş i pieilor. Astfel, în apropierea unor cursuri de 
apă sînt amenaja te zahanale (aba toare) pentru tăierea ani
malelor. Dintr-o catagrafie întocmită în 184134, aflăm că 
existau şaise zahanale, a mplasate 'în: Dobroteşti, Tîl'gul 
Mavrodin, Roşiorii de Vede, Alexandri1a, Bragadiru şi Zim
nioea. Fiecare din aces te zahianale e ra specializată pen tru 
tăi erea unui a.numit tip d e 1animale. În oraşul Alexianclria, 
imediat după întemeierea sa, se ridică, pe 1malu1 rîului 
Vedea , un oairtioeir al tăbă·cari1or. Faptul acesta indică o 
dezvolt;are rnpidă a meşteşugurilor prelucrăd i blănurilor 
şi a p ieUor necesare în confecţionarea aUt a unoir piese 
de port !popuJ.ar oît şi a unor articole ves timen tare fo lo
site de populaţia urbană ; dintre instalaţiile m şterilor tă
băcari. trebuie să amintim jugul p ntru curăţa t pie ile. 

Roţile de irigat 

1n satele specializate în grădinărit , marile cantităţ:i 
ele apă se aduceau prin jgheaburi de lemn şi apoi prin 
canale, apa fiind ridicată din rîu cu a jutorul unei roţi 
hidraulice de dimensiuni mari, avînd cupe pe margine. 
Axul orizontal al acestei roţi făcea legătura cu o altă roată. 
mult mai mică , prevăzută cu măsele, „dinţi" ce se îm
bucau cu măselele unei a t re ia roţi (orizontale de data 

7 A- aceastl ), mişcată pr~n interm diul pîrghi i d.e tracţiur_ie 
care avea la extremitatea sa atele pentru amm ale. Prm 
mişcarea sa de către animale, r oata dinţată ori zontală 
punea în funcţiune caplul format din roata verti ală mică 
şi r oata mare, ale cărei cupe în timpul învîrtirii se um-
pleau cu apă ş i apoi, ridicatl.\ se goleau în jgheabul 
care o conducea spre canalele ~de irigaţie ale grădinii. 

Existau şi roţi oare trebuiau să ridice apa pe tera
sele fluviale. 1n acest caz se săpa un şanţ de la rîu 
pînă în dreptul roţii mari, apa fiind ridicată din aCE'._S~ 

şanţ cu ajutorul unor vase sau cupe legate de două 
funii . paralele sau lanţuri dispuse pe roata mare, si -
ternul funcţionînd pe principiul scripetelui şi al lan ţu

lui „infini t". 
Un alt tip de roată folosit la iriga rea grădinilor 

din lunci, unde diferenţa de nivel dintre apă şi gră

dină era foarte mică, îl constituia roata pusă în mişcare 
de forţa cinetică a apei curgătoare. 

Asimilate de romani din Orientul antic (Siria, Me
sopotamia şi Egipt) , roţile de udat s-au difuzat, în se
cole I- III, în tot Imperiul Roman, probabil şi în 
Cîmpia Dunării, continuitatea lor în Imperiul Bizantin 
fiind atestată de izvoare ale mileniului I. \--- '1 \,.\ 

În secolul al XVII-lea, ele sînt atestate" pe teritoriul 
ţării noastre de arhidiaconul sir ian P aul de Alep care 
relatează că „apa se aducea pe roate din rîul ce serveşte 
ele asem enea, prin nenumărate canaluri, la irigarea li
vezilor şi a grăclinilor".~menea „roţi" au fost nu
meroase în Cîmpia Munteniei de Vest, mai ales la sfîr
şitul secolului al XIX-lea. 

In st•alaţiile populare creiat e de-a lungul veacurilor 
prin contribuţia nenumăratelor generaţii de meşteri ce 
au îmbogăţit continuu tradiţia moştenită, avînd şi o 
largă deschidere spre valorile altor arii de cultură, pe 
care le~au adaptat în mod creator condiţiilor şi necesi
tăţilor locale, au asigurat evoluţia ascendentă a societăţii 

·româneşti, punînd bazele dezvoltării industriei moderne. 

34 „Documente privitoare la economi a Ţării Româneşti", voi. II, 
p. 757 . 
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