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Morãritul pe Valea Comãnei
(satele Comãna de Jos ºi Comãna de Sus, jud. Braºov)

Prelucrarea cerealelor, în scopul preparãrii

alimentelor de bazã, a constituit una dintre cele

mai vechi ocupaþii casnice. Pentru obþinerea

fãinii din cereale, în timpuri strãvechi, s-au

folosit râºniþa acþionatã mecanic, manual, ºi mai

târziu moriºca. Astfel de  râºniþe s-au gãsit cu

ocazia sãpãturilor arheologice efectuate pe

hotarul Comãnei de Jos, în punctul numit Gruiul

Vãcarului, ºi pe cel al Cuciulãþii, la Pleºiþa

Pietroasã, de la Pãrãul Hotarului.  [1,2] În ambele

sate, atât în Comãna de Sus cât ºi în Comãna de

Jos, au existat câte una-douã moriºti acþionate cu

mâna. Mãcinatul cerealelor cu râºniþa era o

muncã foarte grea, anevoioasã, fãrã spor; în

familiile numeroase, râºniþa trebuia sã

funcþioneze permanent, de aceea, apariþia morilor

de apã a uºurat mult munca oamenilor. Se cunosc

douã tipuri de mori cu apã: cu roatã orizontalã

(moarã cu ciuturã) ºi cu roatã verticalã. În cele

douã sate se cunosc morile cu roatã verticalã. 

Urbariile din 1637 atestã la Comãna de Jos

existenþa unei mori cu douã roþi ºi o pivã de pisat

cu douã sãgeþi, iar la Comãna de Sus o moarã cu

o piatrã din vama cãreia o pãtrime era a

morarului. Ceva mai târziu, în 1648, pe domeniul

Comãnei erau înregistrate trei mori; douã în

Comãna de Jos ºi una în Comãna de Sus. [3] 

Urbariile din secolul al XVIII-lea atestã existenþa

în Comãna de Jos a douã mori a câte o piatrã ;

una aparþinea domnului de pãmânt, iar alta

boierului Ladislau Literatul. La Comãna de Sus

erau trei mori, toate a câte o piatrã; una era a

domnului de pãmânt, una a preotului, iar a treia a

boierilor. [4]  Din investigaþiile fãcute pe cursul

Vãii Comãnei, în secolul al XIX-lea, numãrul

morilor de apã s-a înmulþit, ajungând pânã la 11

instalaþii (vezi harta), iar între cele douã rãzboaie

au rãmas în stare de funcþionare ºase mori: a

locuitorului Mihai Puºcaº, moara Conteºtilor,

cumpãratã de Botzony Gheorghe, ambele situate în

partea de est a satului Comãna de Jos; apoi moara

Mijeºtilor, devenitã proprietatea lui Botzony Imre,

situatã pe vale, între cele douã sate; moara de la

Arini a lui Gheorghe Puºcaº; moara

Gubernãteºtilor, cumpãratã de Cosman Buºilã ºi

lãsatã moºtenire fiului sãu Nicolae Buºilã, situatã la

Leasã, în partea de vest a satului Comãna de Sus; ºi

ultima moarã a lui Olãlãu, devenitã comunalã,

situatã în partea de est a satului. 

Moara Conteºtilor, a Mijeºtilor ºi a Gubernãteºtilor

erau proprietatea mai multor familii; morarul, care

arenda moara, plãtea, dupã înþelegere, anual, o

cantitate de cereale locuitorilor care deþineau pãrþi în

moarã. Mai târziu, familiile, rând pe rând, ºi-au

vândut pãrþile morarilor, care apoi au devenit

proprietari.  La început, întreaga instalaþie a morilor

a fost construitã din lemn de cãtre meºterii satelor,

apoi s-au adãugat ºi pãrþi din fier. Pãrþile componente

ale unei mori erau lucrate în cea mai mare parte din

lemn de fag, arine sau brad ºi mai ales din stejar, con-

siderat lemn de esenþã tare, care rezista la

intemperiile vremii. Tipul de moarã specific Vãii

Comãnei este cel al morilor cu douã sau cu o singurã

roatã cu cupe, fiecare roatã acþionând o piatrã de

moarã. Descriem în linii mari o moarã þãrãneascã

(cea a lui Gheorghe Niciu, funcþionalã pânã în 1968):

Roata morii se confecþiona din „opt colaci”, din lemn

de stejar, fiecare roatã având de la 16 pânã la 32 de

cupe ºi tot atâtea trepte; colacii se petreceau doi câte

doi, prinºi în cuie de lemn. Mai târziu, pentru o

rezistenþã mai mare, s-au întrebuinþat patru drugi de

2062 memoria ethnologica nr. 21 - 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )



fier cu „ºiroafe”, de aceeaºi lungime ca a roþii (80

cm) ºi douã rafuri tot din fier, cu diametrul de doi

metri, late de ºase centimetri ºi care erau aplicate

pe dunga colacilor. Cupele cu treptele respective

formau un unghi de 90 grade, iar vârful acestora

se fixa pe faþa colacului în aºa fel, ca de la vârful

unghiului la marginea colacului sã fie o distanþã

egalã cu lãþimea acestuia. În partea de interior a

colacilor, era bãtut în cuie de lemn de brad fundul

roþii. La rândul lor, colacii erau prinºi cu patru

cruci de fusul roþii, bine fixate în pene. Atât fusul

cât ºi crucile erau lucrate numai din lemn de stejar.

Este de reþinut faptul cã debitul de apã ce cãdea

într-un minut pe roatã era de aproximativ 1-2 mc;

sub forþa apei, pietrele de moarã fãceau 5-10 rotaþii

pe minut. Cu o singurã piatrã, în acest ritm, se

mãcinau douã ferdele de boabe pe orã, adicã ºase

saci în timp de 12 ore. Deci, cantitatea pentru

mãcinat era în raport cu mãrimea roþii, cu debitul

de apã ºi, implicit, de lucratul pietrelor. O roatã de

moarã, fiind expusã intemperiilor vremii, nu dura

mai mult de 8-10 ani, perioadã dupã care trebuia

înlocuitã. 

Fusul se sprijinea pe cei doi cepi, fixaþi cu ajutorul

unor verigi de fier pe o periniþã din lemn de fag,

fixatã în scobiturile de la patul ºi cãpãtâiul fusului,

aºezate în partea din afarã ºi din interior a acestuia.

Pentru ca cepii sã nu se încingã sau sã se toceascã

prea repede din cauza frecãrii, primeau apã

continuã ºi se ungeau cu uleiuri. 

La capãtul din interior, pe fus, era fixatã una din

cele mai importante pãrþi ale morii, ºi anume roata

cu mãsele (fuºtea pietrelor). Studiind cu atenþie

schiþele anexate se poate observa, în mod clar, cum

roata cu mãsele se întrepãtrunde cu valul, care la

rândul lui era fixat pe fuºte. De foarte mare impor-

tanþã în acest angrenaj, rãmânea însã felul în care,

cele douã pietre suprapuse se puteau regla mai

bine, de acest lucru depinzând, în mod hotãrâtor,

calitatea fãinei obþinute. Ca parte componentã, fusul

primei roþi avea o lungime aproximativã de 3,5 m,

iar al doilea fus de 2,5 m, ambele având un diametru

de 30 cm (moara avea douã roþi pentru douã pietre). 

Fuºtea, un ax pãtrat ºi zimþat, se sprijinea la capãtul

de jos pe punte (o grindã din lemn de stejar, pusã în

poziþie orizontalã) ºi apoi înfiptã în sãpuneci (o bu-

catã de oþel), care la rându-i e fixat în tigaie. Fiind

singurele pãrþi din fier – „fier pe fier”, cum se

spunea – din întreaga instalaþie, morarul era obligat

sã le ungã încontinuu cu uleiuri cumpãrate sau

preparate în gospodãria sa. 

Puntea se sprijinea cu cele douã capete ale sale pe

alte douã grinzi, lucrate tot din stejar, în aºa fel, încât

prin manipularea unor pene, aceasta sã se poatã fixa

mai la stânga sau mai la dreapta, condiþionând poziþia

perfect orizontalã a pietrei. Dintre cele douã grinzi

pe care se sprijinea puntea, una era fixã, iar cealaltã

putea fi ridicatã cu o manetã, reglându-se ºi

potrivindu-se distanþa dintre cele douã pietre. 

Valul era compus din douã capete din „bubã de

arine”, pentru ca sã nu crape, ºi din ºase ºistari din

lemn de corn, legate bine cu douã cercuri de metal.

Valul se fixa pe fuºte cu pene ºi pap (lipici), bine cen-

trat. În acest loc, fuºtea era zimþatã împiedicând

astfel alunecarea valului în jos. Dar, pentru a se

obþine o potrivire perfectã între val ºi roata cu

mãsele, între ºiºtari se folosea vincãlul cu ajutorul

cãruia se obþinea o cuplare perfectã.

Calitatea fãinei depindea în mod substanþial de felul

în care erau aºezate ºi lucrate pietrele de moarã.

Acestea erau aduse de la Sebeº, de lângã Ineu (Arad),

fie de la Ciceu, sau de pe Valea Comãnei, de la locul

numit Dabiº. Înainte de instalare trebuiau „puþuluite”

(ºlefuite) cu niºte ciocane speciale în vederea

rotunjirii.  Aproape toate morile de pe Valea Comãnei

aveau douã perechi de pietre, una pentru porumb ºi

urluialã ºi una pentru grâu. Fiecare pereche de pietre

se punea în miºcare cu ajutorul unei roþi de apã
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separate. Din când în când, morile erau oprite, iar

morarii ferecau pietrele – adânceau zimþii, care în

timp se toceau, cu ajutorul unor ciocane speciale. 

Tot din anexele morii fãcea parte ºi coºul, având o

capacitate de 8 ferdele. Acesta era fixat pe un su-

port cu patru picioare la baza cãruia se afla corletul

– un dispozitiv care permitea cãderea boabelor în

„gura pietrei”, de unde ajungeau în „sânul pietrei”,

loc în care erau zdrobite ºi transformate în fãinã,

care aluneca pe chiºcãtoare, cãzând în lada de

fãinã. Clopotul morii anunþa pe morar când se

terminau boabele din coº. [5]

Mãciniºul (grâu, porumb, urluialã) se aducea la

moarã cu carul sau chiar cu spatele, când era vorba

de cantitãþi mici, iar din satele mai îndepãrtate cu

cãruþa cu cai. Sacii erau lãsaþi la moarã, proprietarii

venind sã-ºi ridice fãina dupã un anume timp, sau

unii oameni aºteptau pânã ce le venea rândul la

mãcinat. Anotimpul cel mai aglomerat pentru

mãcinat era toamna, când morile funcþionau zi ºi

noapte. Unii morari se ocupau ºi de transportul

mãciniºului cu cãruþa cu cai, iar locuitorii îi

recunoºteau ºi erau avizaþi prin anumite clopote ºi

ceoi, aºezate la capãtul oiºtei carului. 

În situaþia când morarul transporta mãciniºul sau

era lãsat la moarã, semnele de recunoaºtere pentru

restituirea sacilor consta în vãrguþe în diferite

culori, motive florale þesute în rãzboi. Aceste

ornamente specifice, cunoscute sub numele de

„semne de proprietate”, se întâlneau ºi la þesãturile

din lânã duse la pive, uneori ºi pe unele obiecte de

muncã ºi uz casnic. Dintre acestea amintim: florile

stilizate – ºatrangã, raci, furculiþã, prescurã, etc. În

ultimul timp, sacii se însemnau cu iniþialele

proprietarului ºi numãrul casei. 

Vama pentru mãcinat se lua în naturã: pentru

fiecare ferdelã de cereale se lua câte o cofã (cofa

morarului era mai mare decât cea obiºnuitã). Dupã

cel de-al doilea rãzboi mondial, s-a introdus

sistemul în procente: 6-8 % din cantitatea mãcinatã.

Morile de pe Valea Comãnii, pânã la apariþia morilor

„de foc”, au deservit o parte din satele din subzona

Perºanilor ºi a celor din dreapta Oltului (Crihalma,

Ticuºuri, Ungra, etc.).  În anul 1924, în satul Comãna

de Sus, locuitorul Iosif Niciu al lui Tel a instalat o

moarã sistematicã cu motor pe bazã de benzinã, dar

din lipsã de mecanic care sã o conducã, proprietarul

a fost nevoit sã o vândã. Prima moarã sistematicã

stabilã a fost construitã în anul 1943, tot în satul

Comãna de Sus, de cãtre locuitorul Nicolae Buºilã,

acþionatã de un motor pe bazã de motorinã. De

asemenea a fost modernizatã ºi moara locuitorului

Mihai Puºcaº, cumpãratã de Bondy Iosif. Restul

morilor, dupã al doilea rãzboi mondial, rând pe rând

ºi-au încetat activitatea, ultima fiind a lui Gheorghe

Niciu în 1968. Vama la morile sistematice era mai

mare (cca 10-12%). 
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Moara lui Gheorghe Niciu – vedere exterioarã

Moara lui Gheorghe Niciu – secþiune 

2065memoria ethnologica nr. 21 - 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )



Instalaþia de miºcare a pietrelor de mãcinat

Roata de apã – pãrþi componente: 1. Scocul; 2.
Sarampãi; 3. Picioarele
scocului; 4. Colaci
5. Cupe; 6. Peana; 7.
Crucile; 8. Fusul; 9.
Raful; 10. Cuie de
lemn; 11. Patul roþilor
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Instalaþia pentru mãcinat – secþiune

1. Coºul; 2. Scândurica; 3. Corleþul; 
4. Titirezul; 5. Clopoþelul; 6. Scaunul coºului; 7.
Veaca; 9.Pietrele; 10. Podul pietrelor; 
11. Regulatorul; 12. Roata cu dinþi; 13. Valul; 
14. Sãpuneci ºi tigaie; 15. Cepi ºi periniþa


