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O MOARĂ SĂSEASCĂ COMPLETEAZĂ SERIA
MORILOR DIN MUZEUL CIVILIZAłIEI
POPULARE TRADIłIONALE „ASTRA”

S

Moară in
situ

ectorul mulinologic din
Muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului reprezintă, incontestabil, cea mai completă colecŃie de
mori, de toate tipurile, din toate
muzeele lumii.
Această impresionantă completitudine tipologică a morilor de
măcinat cereale, compusă din 27 de
mori, cuprinzând cvasitotalitatea
tipurilor energetice („de mână”, „cu
cai”, hidraulice şi eoliene), tipurilor
constructive (cu pârghie şi cu
manivelă, cu roŃi de apă orizontale şi
verticale, cu aducŃiune inferioară,
medie sau superioară, fixe sau plutitoare, cu pivot central şi rotaŃie a
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construcŃiei sau cu cupolă mobilă, cu
aripi din stuf, din pânze sau din
scânduri, cu transmisie simplă sau
dublă, directă sau amplificată de roŃi
dinŃate), reprezintă cea mai consistentă
şi peremptorie dovadă a sedentarităŃii
civilizaŃiei noastre populare, la scară
multiculturală, precum şi a contribuŃiei
economiei agrare (lucrarea pământului
– „agricultura”) în cadrul fundamentării modului de viaŃă tradiŃional, al
românilor, a zestrei lor tehnice.
Moara de apă cu două „zbaturi”
din Roşcani, construită de membrii
unei familii de saşi, la jumătatea
secolului al XIX-lea, a fost transferată
în Muzeul în aer liber în anul 1999 şi
reconstruită în anii 2002-2003.
AchiziŃionarea şi integrarea
instalaŃiei hidraulice din Roşcani, cea
mai complexă şi elevată moară de
cereale din întreaga noastră colecŃie
expresie a nivelului superior de
civilizaŃie populară dezvoltat de
comunitatea germană din Transilvania
(în temeiul statutului politic şi social şi
al privilegiilor economice acordate,
încă de la colonizare, secol de secol, de
regii Ungariei, de voievozii şi apoi, de
principii Transilvaniei - din colecŃia
Muzeului „ASTRA”, a fost motivată
de cele câteva particularităŃi distincte
ale sale.
Tipul de aducŃiune hidraulică
este unul inferior, energia exploatată
fiind, în această situaŃie, cea cinetică,
spre deosebire de roŃile morilor din
Almaş-Sălişte (jud. Hunedoara), din
Orşova (Mureş) şi din Rogojelu
(Cluj), de tipul roŃilor „cu cupe”, care
exploatează şi energia potenŃială
(a greutăŃii apei care încarcă cupele).
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REVISTA MUZEELOR
RoŃile hidraulice sunt de tipul
vertical, construite pe doi „colaci”
uniŃi prin aripi. Ca structură tehnică, pe
lângă cele două perechi de pietre
pentru măcinarea cerealelor, moara din
Roşcani mai are şi două instalaŃii
auxiliare, acŃionate tot hidraulic, prin
intermediul unor curele de transmisie:
un elevator pentru ridicarea cerealelor
în podul morii şi un treier, ceea ce îi
conferă monumentului caracterul de
veritabil complex de industrii
Ńărăneşti.
Prin anii ’50, morii i s-au ataşat,
drept completări, alte două instalaŃii
(dispuse în exteriorul morii) şi pentru a
căror acŃionare (tot prin curele de
transmisie) s-au creat două fante în
peretele din grinzi de stejar al faŃadei
morii: o piuă de ulei cu săgeŃi şi un
cuŃit circular (primul abandonat).
Aceste două noi componente ale
complexului hidraulic (piua de ulei cu
săgeŃi, aşezată în afara morii şi
acŃionată de o curea de transmisie
aşezată pe o volantă, pe axul roŃii
hidraulice şi circularul) au fost
distruse după scoaterea din uz a
instalaŃiei, care nu a mai fost folosită în
ultimele decenii. Ele au fost
reconstituite de către meşterul Petraşc
Petrică (născut în anul 1945), din
Roşcani şi integrate ansamblului, în
luna mai 2005.
La nivelul inferior se află
angrenajele roŃilor dinŃate şi coşul de
încărcare-alimentare a elevatorului (ce
urcă cerealele în pod la treier). În
planul superior al morii sunt amplasate
cele două instalaŃii de măcinare,
treierul, sistemele de transmisie şi
multiplicare a mişcării preluate de la
roŃile de apă, prin intermediul cărora se
acŃionează, după necesităŃi, circularul
şi piua.
Constructiv, „casa morii” este
realizată din cununi de bârne de gorun,
cioplite în patru feŃe şi îmbinate în
„cheutoare” dreaptă, pe o fundaŃie şi
un soclu, din piatră de râu. Acoperişul
este unul tradiŃional în patru ape, cu o
învelitoare din şiŃă de stejar.
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Această achiziŃie a fost posibilă
prin meritele familiilor Munteanu şi
Petraşc din Roşcani.
SemnificaŃiile culturale ale
acestui monument de tehnică populară
sunt multiple.

Treierul
Moară in
muzeu
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Şansa de a putea achiziŃiona şi
transfera o asemenea moară de apă,
provenită tot din judeŃul Hunedoara, ca
şi moara din Dăbâca (primul
monument de industrie populară
reconstruit în muzeul în aer liber, în
anul 1963) ne ocazionează, chiar şi
numai în cazul unui singur judeŃ
(Hunedoara) şi alături de moara cu
două ciuturi şi angrenaje de
multiplicare a vitezei (2 roŃi dinŃate –
caz atipic, de fapt o invenŃie locală
apărută şi difuzată în zonă, după 1918),
din Râu de Mori, o concluzie capitală
pentru definirea esenŃei civilizaŃiei
tehnice populare din România:
prezenŃa în spaŃiul Ńării noastre,
deopotrivă a tipurilor orientale (moara
cu ciutură) şi occidentale (morile cu
roŃi verticale) de instalaŃii sau sisteme
tehnice de tradiŃie seculară sau

milenară şi marea disponibilitate a
Ńăranilor noştri (români, germani,
maghiari) de a inova în plan tehnic, de
a adapta la regimul hidrologic
(potenŃialul
cursului
de
apă)
construcŃia acestor instalaŃii.
Salvarea unui număr atât de mare
şi de divers de monumente tehnice
ne-a oferit nouă sibienilor (şi nouă
“românilor”) şansa de a restitui istoriei
civilizaŃiei “naŃionale” şi europene,
ceva din bogăŃia impresionantă, de
odinioară, a acestui patrimoniu
cultural, esenŃial pentru definirea
nivelului european de civilizaŃia
făurită aici, între Dunăre, Mare şi
CarpaŃi, în secole de istorie, trăită
împreună de români şi naŃionalităŃile
conlocuitoare într-un deplin consens
economic şi cultural cu Europa,
îndeosebi după sec. XXIII-XIV.
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