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INTRODUCERE

Însemnătatea păstoritului pentru poporul român a fost subliniată de-a
lungul timpului de către numeroşi cercetători din domenii diverse: etno‑
grafie, istorie, geografie, sociologie şi arheologie.
Deşi această ramură economică tradiţională a fost studiată la noi intens,
pentru zona Sebeşului datele au fost destul de puţine, fiind parcă „intenţi‑
onat” ocolită de specialişti, care au privit preponderent spre Mărginimea
Sibiului, ca spre o adevărată Mecca a păstoritului românesc. Menţionarea,
chiar şi sumară, în lucrări monografice dedicate păstoritului transhumant,
a unor oieri din zona Sebeşului, ne-a atras atenţia asupra acestei proble‑
matici şi ne-a impulsionat în elaborarea lucrării de faţă, în care am folosit
literatura de specialitate existentă, căreia i-am adăugat cercetări ale fondu‑
rilor arhivistice de la direcţiile judeţene ale arhivelor Alba şi Hunedoara,
din arhiva Primăriei comunei Şugag, precum şi bogatul fond documentar
al Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş.
De un real ajutor ne-au fost şi izvoarele cartografice, în special hărţile
Josefine (1763–1785), care ne-au oferit posibilitatea de a compara situaţia con‑
temporană cu cea existentă aici în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea atât
din punctul de vedere al toponimiei zonei, cât şi În ceea ce priveşte evoluţia
aşezărilor şi a etapelor de umanizare ale munţilor, incluzând în cadrul ilustra‑
ţiei prezentate în capitolul cu anexele studiului şi trei carouri din aceste hărţi.
Studiul a fost completat de cercetarea pe teren realizată în zona aflată în
discuţie, în perioada 2000–2009, în cadrul căreia am înregistrat un mate‑
rial documentar important, referitor la formele în care se desfăşoară viaţa
pastorală în zona Sebeşului. Cu acest prilej, am cercetat atât formele de
organizare, cât şi aspectele materiale legate de această ocupaţie (stâne, con‑
strucţii pastorale, analizate şi desenate pe teren la scară, precum şi diverse
obiecte folosite de ciobani) şi cele spirituale (credinţe, obiceiuri şi practici
specifice), cu ajutorul informaţiilor obţinute de la un număr de peste 30
de localnici angrenaţi în activităţi pastorale, întregind cu ajutorul acestor
informaţii, imaginea păstoritului tradiţional din zonă.
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Primul capitol prezintă principalele curente teoretice, precum şi meto‑
dele de cercetare furnizate de acestea şi folosite în lucrarea de faţă.
Descrierea cadrului natural (geografic) al zonei cercetate, formată din
spaţiul cuprins, la est, de Valea râului Sebeş şi la vest de zona Văii Pianului,
a fost abordată, ţinând seama de specificul acesteia, cu diversele forme de
relief (munţi, dealuri piemontane, zone depresionare) care determină, fie‑
care, un climat, un tip de vegetaţie şi o faună specifică. Arealul cercetat
poartă numele de Mărginimea Sebeşului şi se suprapune în mare parte
bazinului hidrografic al râului Sebeş.
Cadrul istoric al arealului cercetat a fost conturat pornind de la primele
dovezi ale existenţei activităţii umane în zona montană şi piemontană, evi‑
denţiate prin descoperiri arheologice care acoperă preistoria şi protoistoria
zonei, începând din neolitic şi până la cucerirea romană. Am continuat,
schiţând un cadru istoric şi juridic în care comunităţile de oameni aflate
aici şi-au desfăşurat activităţile începând cu colonizarea saşilor şi înfiinţa‑
rea Scaunului de Sebeş ca unitate administrativă, prin intermediul căreia,
o parte din teritoriul în discuţie a fost inclus în fundus regius, cealaltă parte
rămânând în teritoriul comitatens.
În această abordare istorică a zonei, pe lângă modul cum au apărut
satele existente astăzi în zonă, şi cum sunt atestate în documentele medi‑
evale, am urmărit în special aspectele legate de activităţile pastorale, sur‑
prinzând atât modul cum era organizat păstoritul în această perioadă, cât
şi obligaţiile speciale pe care oamenii de aici le aveau (taxe teragiale plătite
în brânză etc.). Un aspect important surprins de noi este cel legat de neîn‑
ţelegerile dintre oraşul Sebeş, ca centru administrativ, şi comunităţile din
Lancrăm, Pianu de Sus şi Pianu de Jos, între care s-au derulat, începând cu
secolul al XV-lea, procese de lungă durată pentru păşuni, fânaţe, păduri.
Nu am omis, cum era şi firesc, rolul pe care l-au jucat mărginenii Sebeşului
în cadrul păstoritului transhumant, dovezi sigure despre practicarea acestei
forme de creştere a animalelor apărând începând cu secolul al XVIII-lea şi
înmulţindu-se în cel următor, abordând în cuprinsul lucrării evoluţia aces‑
tui fenomen pe care l-am urmărit până în perioada contemporană.
În continuare, am surprins începuturile modernizării satelor din
această zonă şi înfiinţarea unor instituţii menite să ajute locuitorii în acti‑
vităţile economice pe care le practicau, precum şi a unor forme de orga‑
nizare menite să protejeze strict activităţile legate de creşterea animale‑
lor. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, i-am surprins pe
mărginenii Sebeşului în eforturile lor de a deveni proprietarii munţilor
cu păşuni pe care îi arendaseră anterior, culminând cu Reforma Agrară
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din anul 1921, când au fost împroprietăriţi cu marea majoritate a acestor
teritorii.
Am abordat problematica păstoritului, inclusiv în perioada regimului
comunist, când locuitorii din acest areal sunt deposedaţi de munţii obţinuţi
cu atâtea eforturi şi când au ajuns să fie copleşiţi de contractele la fondul de
stat, surprinzând, de asemenea şi geneza unui fenomen de migraţie, denu‑
mit de ei localizare, care va lua amploare după 1989, când mulţi dintre cio‑
bani părăsesc zona pentru a se stabili în special în Banat.
Începând cu capitolul al cincilea am tratat problematicile specifice pri‑
vind organizarea păstoritului, îngrijirea animalelor, iar în capitolul urmă‑
tor, calendarul şi spaţiul pastoral ocupat cu diferitele sale etape (primăvăra‑
tul, văratul, tomnatul, iernatul inclusiv în forma transhumantă), întocmind
pentru toate aceste etape hărţi detaliate, cu zonele ocupate, atât în Munţii
Sebeşului, cât şi în Parâng şi Retezat, precum şi cu zonele şi drumurile folo‑
site în cadrul periplului transhumant.
Stâna şi construcţiile pastorale sunt abordate în cuprinsul capitolului
şapte, în care am întocmit şi o tipologie a stânelor din Munţii Sebeşului
şi am prezentat modul de organizare şi de folosire a acestor construcţii.
Imaginea este completată cu tehnologiile tradiţionale folosite pentru pre‑
pararea produselor, precum şi de modul de valorificare a acestora, surprins
în capitolele opt şi nouă
Căile de comunicaţie şi sistemele de transport pastoral sunt abordate
în capitolul 10 al lucrării, iar începând cu capitolul 11, am abordat proble‑
maticile legate de viaţa cotidiană a acestei categorii sociale, cu specificul ei,
surprinzând varii aspecte de manifestare a acesteia, atât în cadrul colectivi‑
tăţilor din satele de origine, în zonele de păşunat, fânaţe, păşuni alpine, cât
şi în timpul periplului pastoral.
Toponimia profesională, meteorologia populară şi medicina pastorală
sunt analizate în capitolul al 12-lea, iar în capitolul 13, am surprins pro‑
blematica eterogenă privind credinţele, obiceiurile şi practicile străvechi,
practicate încă în Mărginimea Sebeşului, alături de implicaţiile vieţii pas‑
torale în cadrul principalelor sărbători de peste an, care determină practici
specifice.
În concluziile lucrării am expus trăsăturile specifice păstoritului comu‑
nităţilor din Mărginimea Sebeşului de-a lungul timpului. Urmează biblio‑
grafia, lista abrevierilor, a informatorilor pe care i-am intervievat, un glosar
cu termeni şi expresii specifice Mărginimii Sebeşului, indicele şi ilustraţia
folosită pentru întocmirea acestei lucrări
În încheiere, doresc să mulţumesc celor care m-au sprijinit în demersul
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meu: regretatului profesor univ. dr. Gheorghe Pavelescu, care întotdeauna
m-a ajutat prin sugestiile făcute şi cu bibliografia pe care mi-a pus-o la dis‑
poziţie, precum şi pentru neuitatele clipe în care, deşi se afla la o vârstă îna‑
intată, m-a însoţit în cercetarea de teren; de asemenea mulţumesc familiei
profesorului, în mijlocul căreia am fost primit ca un fiu, de câte ori paşii mă
purtau în Sibiu, şi înainte şi după trecerea în nefiinţă a domnului profesor,
care va rămâne pentru mine un magistru şi un îndrumător în ale etnologiei.
Ţin să mulţumesc domnului profesor universitar dr. Ilie Moise, care
m-a introdus, în timpul cursurilor de etnologie, mitologie românească
şi antropologie culturală, în studiul acestor ramuri ale ştiinţei istorice la
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. De asemenea, îi mul‑
ţumesc pentru îndrumările pe care mi le-a dat în timpul redactării aces‑
tei lucrări. Mulţumesc regretatului dr. Vasile Ionaş, fostul director al
Serviciului Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale ale României, care
mi-a înlesnit accesul la fondul documentar al Scaunului Săsesc Sebeş, cole‑
gilor de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi de la Institutul de
Arheologie Sistemică Alba Iulia, pentru sprijinul acordat în realizarea aces‑
tui studiu, precum şi colegului dr. Călin Anghel de la Muzeul Municipal
Sebeş, pentru sugestiile şi sprijinul oferit în vederea publicării. Mulţumesc
de asemenea domnului profesor Nicolae Afrapt, care ma-a introdus în
minunata lume a mărginenilor Sebeşului, şi domnului Vasile Duvlea, care
mi-a pus la dispoziţie fotografii din colecţia sa personală, pentru a ilustra
mai bine anumite aspecte ale vieţii pastorale, la fel colegului dr. Călin Şuteu.
Mulţumirile mele se îndreaptă şi spre regretatul prof. univ. dr. Iacob
Mârza, coordonatorul acestei lucrări, profesorul care şi-a pus amprenta
pe formarea mea profesională atât în perioada studenţiei, cât şi în timpul
cursurilor şcolii doctorale şi care m-a investit cu încrederea sa pentru a
finaliza şi valorifica sub forma unei teze de doctorat cercetarea începută
cu ani în urmă. Şi nu în ultimul rând, ţin să mulţumesc domnului profesor
univ. dr. Cornel Alexandru Tatay pentru gestul domniei sale de a accepta
conducerea ştiinţifică a acestei teze după trecerea în nefiinţă a profesorului
Iacob Mârza şi pentru sugestiile oferite în vederea îmbunătăţirii conţinu‑
tului acestei lucrări, pentru răbdarea şi înţelegerea de care a dat dovadă în
tot acest timp.

1.

TEORIA ŞI METODOLOGIA
CERCETĂRII PĂSTORITULUI ÎN
MĂRGINIMEA SEBEŞULUI

Abordarea păstoritului, chiar şi într-o zonă nu foarte extinsă teritorial
cum este Mărginimea Sebeşului, nu poate fi făcută, cum e şi firesc, fără a
prezenta, chiar şi succint, stadiul actual a cunoaşterii problematicii păsto‑
ritului la români, precum şi contribuţia diferitelor discipline şi curente de
gândire care şi-au dat concursul la creionarea situaţiei actuale. Astfel, con‑
tribuţia istoriei, lingvisticii, geografiei, sociologiei şi etnologiei concură,
fiecare cu metodele ei specifice, pentru a forma o imagine cât mai clară a
acestei ramuri economice tradiţionale a poporului român.
Germenii interesului pentru relatarea unor forme de civilizaţie şi cultură
tradiţională, chiar marcate de un „descriptivism simplist”, cum îl numeşte
Paul Simionescu, apar la noi în memorialistica cronicărească, sub forma
unor observaţii de factură etnografică, fragmentare şi parcă accidentale, pe
fondul unor preocupări istoriografice. Din seria aceasta a cronicarilor, Ion
Neculce (1672–1745) aşează tradiţiile orale pe picior de egalitate cu cele‑
lalte izvoare ale istoriei noastre1. Dacă cronicarii au folosit izvoarele isto‑
rice orale într-un mod intuitiv, situaţia se schimbă începând cu Dimitrie
Cantemir (1673–1723), în a cărui operă izvoarele orale sporesc în impor‑
tanţă, informaţiile etnografice şi folclorice dând noi dimensiuni însăşi per‑
spectivei istoriografice care, în acest fel, devine mai cuprinzătoare2.
Ulterior acestei perioade a cronicarilor şi a sintezelor lui Cantemir,
trecând dincolo de „corifeii” Şcolii Ardelene, urmează o perioadă în care
conceptele de etnografie, folclor şi artă populară se înrădăcinează în litera‑
tura noastră ştiinţifică, printr-o serie de reprezentanţi de seamă ai culturii
1
2

Simionescu 1983, p. 14, 17.
Ibidem, p. 28.
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româneşti din secolul al XIX-lea. Astfel, istorici şi filologi ca Alexandru
Odobescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Nicolae Bălcescu se remarcă
acum, în special ultimul, care sublinia în operele sale caracterul bivalent al
creaţiilor etnografice şi folclorice abordate în paralel, ca expresii ale unor
determinante de ordin istoric şi psihologic3.
Încă de la începutul secolului trecut, istoricii au cuprins în corpusurile
de izvoare privind istoria românilor şi o serie de documente care oferă
informaţii de primă mână asupra păstoritului şi a modului cum acesta era
organizat de către autorităţile timpului. Astfel de informaţii preţioase pen‑
tru demersul nostru găsim în colecţia de documente Hurmuzaki4 sau în
colecţiile de documente publicate de Nicolae Iorga, în care abordează nu
numai Negoţul Braşovului cu Românii5, ci şi categoria socială care ne inte‑
resează pe noi, Bârsanii păstori6 şi, nu în ultimul rând, culegerea de docu‑
mente întocmită de Andrei Veress7.
Istoricii timpului nu s-au rezumat doar la a publica documente, ci au
întocmit chiar şi adevărate monografii de istorie economică, animalele
şi produsele lor constituind, la urma urmei, mărfuri angrenate în schim‑
bul comercial dintre provinciile româneşti şi nu numai. Pe această linie
se înscrie lucrarea lui Nicolae Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc8;excelentul studiu semnat de Ştefan Meteş intitulat Relaţiile
comerciale ale Ţerii-Româneşti cu Ardealul până în veacul al XVIII-lea9
ori sinteza întocmită de Alexandru Doboşi referitoare la Quinquagesima
ovium, una din taxele specifice plătite de români, urmărind totodată evolu‑
ţia acesteia de-a lungul a câteva secole10.
Odată atrasă atenţia asupra acestei îndeletniciri tradiţionale la noi, nu
întârzie să apară şi o serie de lucrări redactate de istorici şi dedicate păs‑
toritului şi semnate de aceiaşi Ştefan Meteş11, Andrei Veress12 şi Nicolae
Dragomir13 sau chiar abordări din perspectivă etnografică ale problemei,
Ibidem, p. 30, 32.
Hurmuzaki 1911, Hurmuzaki 1913.
5
Iorga 1905, p. 46, 50.
6
Ibidem, p. 355–392.
7
Veress 1930.
8
Iorga 1906.
9
Meteş 1920.
10
Doboşi 1937.
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Meteş 1925.
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Veress 1927.
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cum este cazul Monografiei satului Răşinariu, redactată de Victor Păcală14,
lucrare a cărei valoare constă tocmai în faptul că apare ca o reacţie împo‑
triva caracterului pur istoric sau descriptiv geografic al monografiilor, aşa
cum erau ele concepute în epocă.
Altă ramură a ştiinţei care şi-a adus contribuţii importante în ceea ce
priveşte problema păstoritului a fost lingvistica, care, prin unul dintre
reprezentanţii de frunte, Ovid Densuşianu, încearcă să explice şi să argu‑
menteze teme sensibile în epocă, atribuind vieţii pastorale şi transhuman‑
ţei, în special, un rol pe care nu l-a avut niciodată: „viaţa păstorească, prin
acele migraţiuni care o caracterizează, va trebui luată mai mult în consi‑
deraţie pentru a se explica anumite propagări lingvistice”15. În lucrarea
Păstoritul la popoarele romanice. Însemnătatea lui lingvistică şi etnografică16, Ovid Densuşianu face confuzie între transhumanţă şi nomandism17.
De asemenea, vorbind despre păstorit opinează că „numai graţie lui limba
română a putut ajunge la o mai mare omogenitate decât celelalte limbi
romanice18 […] expansiunea elementului românesc la depărtări aşa mari
cum constatăm în veacul de mijloc nu se poate concepe decât dacă o atri‑
buim migraţiunilor păstoreşti”19. Opinia migraţionistă este combătută în
epocă de Petru Cancel care, în lucrarea sa intitulată Păstoritul la popoarele
romanice, susţine că aceste „migraţii păstoreşti” nu au avut un rol aşa cum
îl vede Densuşianu, pentru că în realitate era vorba despre grupuri mici de
ciobani care însoţeau turmele, nu ca în cazul aromânilor din sudul Dunării,
unde se deplasau sate întregi, şi nu indivizi izolaţi ca la noi. Acesta din
urmă, concluzionează afirmând faptul că românii în Evul Mediu nu au fost
un popor de păstori şi se impune a se face distincţia dintre stăpânii de oi şi
ciobani care însoţeau turmele în transhumanţă20.
Cel mai important aport adus de lingvistică la problematica păstoritu‑
lui rămâne însă desluşirea originii unor termeni pastorali, în acest domeniu
aducând o importantă contribuţie Gheorghe Giuglea21, Theodor Capidan22 şi
Ion I. Rusu, cel din urmă abordând chiar terminologia specifică păstoritului,
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Păcală 1915.
Densuşianu 1968, p. 48.
Densuşianu 1913.
Densuşianu 1968, p. 189–190.
Ibidem, p. 203.
Ibidem, p. 195.
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în studiul intitulat Din trecutul păstoritului românesc23, sau mai recent, sub‑
stanţiala contribuţie a lui Ion Popescu-Sireteanu cu lucrarea sa Termeni păstoreşti în limba română24.
Antropogeografia şi-a adus şi ea aportul. La nivel mondial, această dis‑
ciplină are două mari direcţii reprezentate prin şcolile lui Friedrich Ratzel
(1844–1904) şi Paul Marie Joseph Vidal de La Blache (1845–1918). Ratzel
este geodeterminist, Antropogeografia lui ocupându-se inclusiv de influenţa
factorilor geografici asupra vieţii spirituale, Vidal de la Blanche consideră
că misiunea geografiei este căutarea felului în care legile fizice şi biologice
se combină şi se modifică în funcţie de zona geografică, realizând o analiză
a peisajului25. Influenţaţi de concepţia determinismului fizic, o serie de cer‑
cetători ai fenomenului transhumanţei, precum Emmanuel de Martonne,
Henri H. Stahl, Romulus Vuia, Petre P. Panaitescu, Andrei Veress etc., con‑
sideră condiţiile biogeografice, climatice şi de relief principalele cauze ale
apariţiei transhumanţei26.
Corneliu Bucur consideră că apariţia transhumanţei pe teritoriul actual
al României a fost posibilă numai începând cu secolul al XIV-lea, când
datorită promovării de către dinastia Angevină a unor noi politici econo‑
mice şi comerciale, creşterea animalelor în întregul regat Ungar cunoaşte
o dezvoltare fără precedent. Acelaşi cercetător identifică şi cauzele apa‑
riţiei transhumanţei, naturale şi economice, precum şi condiţiile politice
favorizante, care, toate împreună, au dus la apariţia şi dezvoltarea acestui
fenomen27.
Fără niciun dubiu, o altă ştiinţă „nouă” care îşi pune marcant amprenta
asupra studierii păstoritului românesc este sociologia, promovată în anii
interbelici de Dimitrie Gusti, prin „Şcoala sociologică”, pe care a înfiinţato. Din perspectiva gustiană, realitatea socială este fundamentul pe care se
clădeşte atât cultura, cât şi instituţiile unei epoci, socialul fiind produsul
unui concurs de împrejurări spaţiale, temporale, vitale şi sufleteşti, care for‑
mează aşa-numitele cadre în care individul se manifestă: cosmologic, isto‑
ric, biologic şi psihologic, toate dând naştere aşa-numitului mediu social28.
În cadrul sociologiei, sociologia rurală are un loc aparte în istoria acestei
discipline şi se diferenţiază de sociologiile de ramură (sociologia religiei, a
23
24
25
26
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28
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Herseni 1999, p. 89–90.
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educaţiei, a culturii etc.) deoarece ea nu reprezintă o disciplină specializată
într-un domeniu al socialului şi umanului (religia, educaţia, cultura etc.), ci
este sociologia însăşi, proiectată asupra comunităţilor rurale, cu o perspec‑
tivă holistă de cercetare şi înţelegere a comunităţilor umane29.
Cu toate că amândouă aceste ştiinţe, sociologia şi istoria, au ca obiect
central de studiu omul, istoria cercetează societăţile umane cu accent pe
diferenţele dintre ele şi pe schimbările petrecute în fiecare de-a lungul tim‑
pului, pe când sociologia abordează societatea umană punând accentul
pe generalizare în privinţa structurii şi dezvoltării sale. Sociologii şi isto‑
ricii nu vorbeau aceeaşi limbă, dialogul lor fiind, aşa cum afirma istoricul
Fernand Braudel, „un dialog al surzilor”. Sociologii remarcă şi formulează
reguli generale, ignorând excepţiile, istoricii în schimb învaţă să fie atenţi la
detalii concrete în detrimentul structurilor generale30.
Chiar dacă astăzi nimeni nu mai poate nega influenţele pe care le are
sociologia asupra scrisului istoric, nu a fost totdeauna astfel. Nu au exis‑
tat, de exemplu, dispute între sociologi şi istorici în secolul al XVIII-lea,
pentru că nu exista sociologia ca ştiinţă. Teoreticianul în drept Charles de
Montesque (1689–1755) şi filosofii Adam Fergurson (1723–1816) şi John
Millar (1735–1801) sunt revendicaţi de sociologi şi antropologi şi consi‑
deraţi „părinţi fondatori” ai sociologiei, fără ca aceştia să-şi aroge astfel de
merite, la fel ca şi Adam Smith (1723–1790), considerat părintele ştiinţelor
economice. Toţi patru sunt cel mai bine definiţi prin sintagma de teore‑
ticieni sociali, pentru ca au analizat în operele lor sistemele economice şi
sociale31.
De-a lungul secolului al XIX-lea, vechile state ca Franţa sau Spania sau
cele mai noi, ca Italia sau Germania, erau încă divizate de tradiţiile lor
regionale, pe cale de consecinţă, guvernele lor finanţau acea istorie care
promova unitatea naţională. Predarea istoriei în şcoli şi universităţi avea
un rol important în această construcţie deoarece încuraja integrarea poli‑
tică, iar tipul de istorie pentru care guvernele erau dispuse să plătească era
istoria naţională. În acest context, munca istoricilor sociali părea nefolo‑
sitoare în comparaţie cu cea a istoricilor „oficiali”, discipoli ai lui Leopold
von Reineke32.
François Simiand (1873–1935), sociolog, istoric şi economist francez,
publică un articol polemic asupra a ceea ce el a numit cei trei „idoli” ai
29
30
31
32
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breslei istoricilor: idolul politic, idolul individului şi idolul cronologiei, res‑
pingând cu vehemenţă istoria evenimenţială. În acelaşi timp, psihologi ca
Jean Piaget (1896–1980) şi Wolfgang Köhler (1887–1967) se îndreaptă în
cercetările lor spre metode experimentale care nu puteau fi aplicate trecu‑
tului, ieşind astfel din biblioteci în favoarea laboratorului (terenului).
La fel procedează şi antropologii sociali care descoperă valoarea mun‑
cii pe teren în alte culturi, opusă lecturilor despre acestea. Astfel, Franz
Boas (1858–1942), proaspăt curator asistent la Muzeul American de Istorie
Naturală, organizează între 1897 şi 1902 The Jesup North Pacific Expedition,
o mare expediţie antropologică în Siberia, Alaska şi pe coastele de nordvest ale Canadei, cu scopul de a investiga relaţiile dintre populaţiile care
trăiesc de o parte şi de alta a strâmtorii Bering, el însuşi fiind prezent
pe teren în mijlocul indigenilor Kwakiute pe coasta pacifică a Canadei.
Alfred Radcliffe-Brown (1881–1955) locuieşte între 1906 şi 1908 în insu‑
lele Andamann, în golful Bengalului, Bronislav Malinowski (1884–1942)
locuieşte între 1915 şi 1918 în insulele Trobriand din Noua Guinee. Asfel
sociologii au abandonat munca de birou în favoarea terenului33, însă ascen‑
siunea „istoriei sociale” se face simţită în deceniul doi al secolului XX, coa‑
gulându-se în jurul istoricilor Lucien Febvre (1878–1956) şi Marc Bloch
(1886–1944), care, prin mişcarea promovată în revista Annales. Histoire,
Sciences Sociales, cunoscută drept „Şcoala Analelor”, doreau înlocuirea isto‑
riei politice, evenimenţială, cu o „istorie mai amplă şi umană”34.
Un alt reprezentant de seamă al „Şcolii Analelor”, istoricul Fernand
Braudel (1902–1985), afirma „fără îndoială, termenul de ştiinţă auxiliară
este cel ce supără sau irită cel mai mult tinerele ştiinţe sociale. Dar, în cuge‑
tul meu, toate ştiinţele despre om, fără excepţie, sunt auxiliare, rând pe
rând, unele faţă de altele şi în beneficiul fiecăreia dintre ele […] nu se pune
deci problema unei ierarhii fixate odată pentru totdeauna”35.
Etnologia la rândul ei are un cuvânt de spus. Termenul de etnologie
este folosit pentru întâia oară în anul 1787 de Alexandre César Chavanne
(1731–1800), teolog şi antropolog elveţian, care, în lucrarea sa Essai sur
l’éducation intellectuelle avec le projet d’une science nouvelle, încearcă să acre‑
diteze ideea că această nouă disciplină, etnologia, ar reprezenta o ramură a
filosofiei istoriei; termenul de etnografie este folosit prima oară de Barthold
Georg Niebuhr (1776–1831) într-un curs susţinut la universitatea din
Berlin, în anul 1810. Ambele s-au menţinut în ipostaza de ştiinţe auxiliare
33
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ale istoriei, de cele mai multe ori cadrul lor fiind limitat la grupuri umane
„tradiţional-arhaice”, la acele grupuri umane considerate „retardate”, adică
fără istorie, etnologul nefiind altceva decât „istoricul societăţilor fără isto‑
rie”, punct de vedere care continuă şi astăzi să fie varianta cea mai comodă
şi mai uşor acceptată36.
Prin urmare, etnologia pare să fie întâlnirea dintre un obiect de stu‑
diu (societăţile tradiţionale) şi o metodă de cercetare ştiinţifică (ancheta de
teren), împărţind cu alte discipline majoritatea paradigmelor ştiinţifice pe
care le foloseşte37.
Din punctul de vedere al evoluţiei etnologiei, ea s-a instituţionali‑
zat în mod diferit în spaţiul anglo-saxon şi în Franţa. În Statele Unite ale
Americii, se constituie devreme ca domeniu distinct de studiu, influenţat
de Franz Boas, care în anul 1899 devine titularul unei catedre de antro‑
pologie, reunind antropologia fizică, antropologia culturală şi socială. În
Franţa, în schimb, etnologia a devenit mult mai târziu ştiinţă autonomă,
fondatorul şcolii franceze de etnologie, Marcel Mauss (1872–1950) fiind
legat de şcoala sociologică a lui Émile Durkheim (1858–1917), Institutul
de Etnologie fiind fondat în anul 1925, iar prima catedră de etnologie fiind
înfiinţată în 1943, la Sorbona38.
În una dintre lucrările sale, profesorul Gérard Lenclud, de la Laboratorul
de Antropologie socială a Şcolii de Înalte Studii în Ştiinţe Sociale din Paris,
atrăgea atenţia asupra faptului că „singura proprietate comună a tuturor
societăţilor primitive este aceea că au fost studiate de etnologi”39.
Deşi din punct de vedere al istoriei ştiinţei, obiectul etnologiei s-a con‑
turat în jurul „societăţilor primitive”, astăzi el este cu totul inoperant pentru
definirea disciplinei40. Triada etnografie, etnologie, antropologie corespun‑
zând unor etape a cercetării: etnografia – observarea şi descrierea; etnolo‑
gie – interpretarea datelor şi antropologia – generalizarea şi compararea
datelor, această viziune simplistă asupra fenomenului fiind actualmente
depăşită41. Cert este faptul că aceste discipline auxiliare ale istoriei (etno‑
grafia, etnologia, antropologia) nu dăunează cu nimic asupra demersului
istoric, dimpotrivă, conturează prin mijloacele specifice de cercetare, ima‑
ginea fenomenului istoric studiat, completând, sau dacă vreţi condimen‑
36
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tându-l, cu exact ceea ce scapă documentului istoric emis de o cancelarie
sau de anumite autorităţi după litera şi spiritul legilor în vigoare, de multe
ori distant şi rigid. Din această perspectivă, credem noi, „sociologizarea”
istoriei răspunde unei necesităţi de schimbare a modului de a scrie istoria,
care trebuie să surprindă societatea studiată total, în ansamblul ei, sub toate
aspectele.
Cunoaşterea unui fapt istoric exclusiv din perspectivă istorică nu este
suficient – opina Dimitrie Gusti – istoria prin natura ei fiind o ştiinţă care
se ocupă de trecut, o caracterizare generală care să cuprindă trăsăturile
tuturor momentelor din evoluţia unui popor depăşeşte posibilităţile ştiin‑
ţifice ale acesteia căreia îi scapă, datorită lipsei mărturiilor, complexitatea şi
realitatea însăşi a vieţii sociale: „documentul contemporan este viu, viziu‑
nea sa se face cu proprii noştri ochi, el respiră viaţa înconjurătoare, proas‑
pătă, îl trăim direct, în profunzimea şi în totalitatea lui”42.
Istoricul englez George Macaulay Trevelyan (1876–1962) este cel care
dă în anul 1942 cea mai celebră definiţie a „istoriei sociale”, despre care
spune că este: „istoria unui popor care nu ia în considerare politica”43.
Bineînţeles că acest model nu poate fi aplicat ad literam, pentru că este
de neconceput să abordezi un fenomen istoric ignorând „factorul politic”,
care întotdeauna generează sau conlucrează cu alţi factori determinanţi în
apariţia unui fapt istoric sau social.
Din această perspectivă „socioistoria” sau „etnoistoria”, aşa cum sub‑
linia Romulus Vulcănescu, „îşi defineşte valoarea interdisciplinară şi se
menţine dependentă de cele două ştiinţe fundamentale care o generează.
Ea se alimentează din două surse, căutând semnificaţia istorică a documen‑
telor etnologice şi semnificaţia etnologică a documentelor istorice”44.
Aceasta este perspectiva din care am abordat cercetarea de faţă, cu atât
mai mult cu cât societăţile tradiţionale la noi, ca şi peste tot în lume, sunt
structuri în cadrul cărora accentul este pus pe oralitate, scrisul nefiind unul
dintre apanajele lor. În decursul cercetărilor întreprinse de noi pe teren nu
am întâlnit nicio situaţie în care un informator să facă referire la ceva scris.
Nici măcar înţelegerile dintre ei nu sunt, nici chiar acum în secolul XXI,
consemnate în scris, cu excepţia vânzărilor de proprietăţi. Totul se rezumă
la învoiala dintre ei, baterea palmei şi băutul adălmaşului. Contractul, pro‑
cesul-verbal de predare-primire nu există. Există, în schimb, bunul renume
al neamului din care individul face parte, sau, din contră, caz în care
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individul, chiar dacă nu este exclus din comunitate, este marginalizat. Cei
marginalizaţi sunt desemnaţi prin termenul de „barabe”45 sau „lucru sclab”,
dar nu este momentul în acest capitol să intrăm în astfel de detalii.
În ceea ce priveşte metodele folosite în cercetarea de faţă ele pot fi împăr‑
ţite în două mari categorii, prima vizând metode şi tehnici de investigare
specifice unui demers de cercetare istoric şi o a doua categorie de metode
specifice etnologiei, sociologiei şi antropologiei istorice.
Dintre cele specifice istoriei, pe lângă bibliografia de specialitate exis‑
tentă, am insistat pe identificarea unor noi surse de documentare în urma
cercetării fondurilor arhivistice pe care le-am menţionat în introducere.
Izvoarele cartografice, ne-au oferit posibilitatea de a compara situaţia
contemporană cu cea existentă aici de-a lungul timpului, din punctul de
vedere al toponimiei zonei, cât şi din cel al evoluţiei aşezărilor şi al etapelor
în care munţii au devenit o extensie a gospodăriei mărginenilor sebeşului.
De asemenea, am folosit o serie de conscripţii referitoare la zona aflată
în discuţia noastră, în special începând cu secolul al XVIII-lea, însă rezul‑
tatele lor trebuie privite cu oarecare rezerve deoarece acestea, ca orice sta‑
tistici, nu reprezintă decât o redare cantitativă a unei stări sociale, stare
de fapt foarte plastic exprimată de statisticianul german Gustav Rümelin
(1815–1889) care vedea statistica ca pe „o istorie care stă pe loc”, în timp ce
istoria este „o statistică în mişcare”46.
În studiul de faţă am recurs inclusiv la metodele oferite de etnoarheolo‑
gie, înţelegând prin aceasta strategia de cercetare menită să îmbogăţească
tehnicile de interferenţă arheologică, prin realizarea unei analize etnolo‑
gice şi arheologice a prezentului în scopul de a propune ipoteze de inter‑
pretare a trecutului47.
Urmând această linie în demersul intreprins, analiza unor artefacte
simple din os cunoscute în literatura de specialitate drept „patine” şi posi‑
bilitatea reinterpretării funcţionalităţii lor ca tălpi de săniuţă, cu analogii
perfecte în Alpii Elveţieni, este, credem noi, o dovadă a utilităţii unei ast‑
fel de abordări. Alături de acesta, analiza critică a unor teorii privind stâ‑
nele dacice, susţinute de prestigioşi arheologi (Constantin Daicoviciu) sau
etnoarheologi (John Nandriş), teorii care analizate chiar şi din prisma şi
cu metodele etnoarheologiei, au condus la cu totul alte concluzii decât cele
ale susţinătorilor lor, după cum am demonstrat într-un capitol al lucrării
de faţă.
45
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Termenul face referire directă la personajul biblic, Baraba tâlharul.
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24

R a d u To t o i a n u

Din cea de a doua categorie de metode, cea mai des uzitată de noi, este
observaţia participativă, demers calitativ şi concept de cercetare datorat
lui Bronislav Malinowski, care a folosit-o cu intenţia clară de a o impune
ca metodă de cercetare care să corespundă exigenţelor ştiinţifice, scopul ei
fiind perceperea punctului de vedere al subiectului, raporturile sale cu viaţa
şi înţelegerea viziunii sale despre propria sa lume. Cultura nu se exprimă
în instituţii sau reguli, ci în moduri de gândire sau de acţiune trăite mai
mult inconştient48, pe cale de consecinţă, nimic nu poate înlocui observaţia
directă.
A observa presupune un exerciţiu de educare a unui nou simţ al „ochiu‑
lui intern” al cercetătorului, care observă un subiect nu la voia întâmplării,
ci sistematizat şi organizat, conform unor reguli dintre care cea mai impor‑
tantă este obiectivitatea. Obiectivitatea nu se obţine prin simpla bunăvoinţă
a cercetătorului care trebuie să ia permanent în calcul posibilele surse pro‑
prii de deformare. El trebuie să elimine orice prejudecăţi legate de timp, loc
sau cele legate de formaţia sa ştiinţifică, astfel încât să redea faptele fără nici
un adaos din partea sa49.
Distanţa dintre cercetător şi obiectul său de studiu este esenţială şi una
dintre condiţiile dobândirii unei viziuni critice necesare înţelegerii celuilalt,
în cercetarea etnologică prin observaţie participativă fiind necesară expe‑
rienţa alterităţii, care în munca de teren este de neînlocuit. Cercetătorul nu
ajunge la rigoare ştiinţifică decât dacă relativizează valorile culturale ale
societăţii din care provine sau chiar se eliberează total de ele, aceasta fiind
cheia înţelegerii culturii celorlalţi şi numai în acest mod putând fi trans‑
formată în obiect de studiu50. Pentru a corespunde rigorilor ştiinţifice şi a
putea căpăta statutul de sursă, observaţia trebuie să fie exactă şi completă,
controlată şi verificată51.
Condiţiile de mai sus, privind eliberarea cercetătorului de propriile pre‑
judecăţi culturale, explică de ce etnologii au preferat studiul societăţilor
exotice, diferite de cele europene din care provin52. Cu toate acestea cerce‑
tătorul nu trebuie să refuze studiul societăţilor europene atâta timp cât este
pregătit să îndeplinească condiţiile expuse mai sus, dimpotrivă, aşa cum
considera Claude Lévi-Strauss (1908–2009), în studiul introductiv al volu‑
mului Sociologie et anthropologie, semnat de Marcel Mauss şi apărut la Paris
48
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în anul 1950, este necesar să abordăm şi societăţile sau grupurile europene
întrucât „orice societate diferită de a noastră este obiect, orice grup din
societatea noastră, altul decât cel din care facem parte este obiect, orice
obicei al acestui grup însuşi, la care nu aderăm, este obiect”53.
Din această perspectivă, studiul istoric a fost completat cu cercetarea
etnologică pe teren realizată în perioada 2000–2009, în cadrul căreia am
înregistrat un material documentar important referitor la formele în care
se desfăşoară viaţa pastorală în zona Sebeşului. Cu acest prilej, am cercetat
atât formele de organizare, cât şi aspectele materiale legate de această ocu‑
paţie (stâne, construcţii pastorale, analizate şi desenate pe teren la scară,
obiectele folosite de ciobani) şi cele spirituale (credinţe, obiceiuri şi practici
specifice), cu ajutorul informaţiilor obţinute de la un număr de peste 30
de localnici, angrenaţi în activităţi pastorale, întregind cu ajutorul acestor
informaţii, imaginea păstoritului tradiţional din zonă, aşa cum se creiona
el din sursele istorice.
În analizarea acestora s-a ţinut seama de teoria generală a cadrelor,
cadrul fiind un mediu de factori omogeni în care se desfăşoară viaţa soci‑
ală. Studiul societăţii ca întreg desface în cadre şi manifestări realitatea
socială din nevoi determinate de natura omului, înţelegerea fiind înainte de
toate analitică şi numai pe urmă sintetică. Omul nu poate observa realităţi
prea mari, de aceea studiază în primul rând părţile refăcând apoi mintal
întregul54. Cadrele condiţionează şi nu cauzează viaţa socială. Există patru
cadre ale vieţii sociale, două naturale (cosmologic şi biologic) şi două soci‑
ale (istoric şi psihologic). Fenomenele care determină în timp viaţa socială
vor trece toate la cadrul istoric, chiar dacă sunt economice, spirituale, biosociale sau de altă natură, iar fenomenele sufleteşti (individuale sau colec‑
tive), în care găsim germenii creaţiei tuturor valorilor obiective (spirituale,
economice, juridice sau politice) şi care fac posibilă interdependenţa soci‑
ală, se încadrează în cadrul psihologic55.
Se pune problema legitimităţii folosirii documentului de oralitate, obţi‑
nut în urma observaţiei participative. Oare poate fi pus el lângă documentul
istoric? Întrebarea este cu atât mai firească cu cât, documentul etnografic,
indiferent dacă determină aspecte de civilizaţie sau de cultură tradiţională,
nu poate coborî în timp mai mult de câteva secole. Documentul de oralitate
nu a fost decât rareori subiect de meditaţie sau de studiu în sine, iar inclu‑
derea unor teme specifice etnologice în cadrul investigaţiilor istoriografice
53
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ori simpla lectură a unor documente de oralitate în cadrul unor serii de
documente dă naştere unui fenomen de interdisciplinaritate numit etnois‑
torie sau mai nou antropologie istorică56.
Înspre această direcţie de cercetare am încercat să merg în demersul de
faţă, iar tot acest preambul format din direcţii de cercetare, teorii şi metode
socio-antropologice, care pot părea plictisitoare, nu au drept scop altceva
decât motivarea alegerii metodologiei de cercetare, pentru că am dorit ieşi‑
rea din sfera istoriei evenimenţiale şi încercarea de a înţelege această comu‑
nitate a Mărginenilor Sebeşului sub toate aspectele ei.

56

Simionescu 1983, p. 99.

2.

CADRUL GEOGRAFIC

2.1. Cadrul natural
Bazinul râului Sebeş face parte din reţeaua hidrografică a Mureşului,
Sebeşul, numărându-se printre afluenţii importanţi ai acestuia, primit de
pe malul stâng. În ce priveşte aşezarea bazinului, el se găseşte situat între
23°33’10” – 23°45’20” longitudine estică şi 45°31’5”–45°57’40” latitudine
nordică57.
Sebeşul este un râu tipic de munte, cu izvoarele în etajul subalpin, pe
versantul sudic al culmii Cindrel – Frumoasa, în apropiere de curmătura
Ştefleşti, având o lungime de 93 km şi o suprafaţă a bazinului de 1289 km².
La obârşie, valea este de origine glaciară, în lungul ei întâlnindu-se
numeroase zone înmlăştinate cu turbării58. În drumul său de la izvoare şi
până la vărsarea în Mureş, râul Sebeş străbate trei forme de relief distincte,
şi anume: munţi, dealuri piemontane şi culoare depresionare cu terase59.
Pe lângă râul Sebeş, de interes pentru lucrarea de faţă este şi râul
Pianului, care izvorăşte din zona montană joasă situată la Recea, de aici şi
până la vărsarea sa în Mureş, adunând o serie de afluenţi mai importanţi,
cum sunt Valea Pienelului, Valea Tonii sau Valea Senti sau, mai mici, ca
Măcuiul sau Valea Hotarului60.

2.1.1. Munţii
Această zonă corespunde cursului superior al râului, numit în acest sec‑
tor, de la izvoare şi până la confluenţa cu pârâul Sălane, Frumoasa, de la
această confluenţă începe cursul mijlociu, numit Sebeş, care străbate partea
57
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de vest a Munţilor Cindrel, estul Munţilor Şureanu şi o mică porţiune din
vestul Munţilor Lotrului. În acest spaţiu larg, relieful este reprezentat printro succesiune de culmi prelungi, ce coboară treptat, din vârfurile situate la
peste 2000 m altitudine, până la aproximativ 670–700 m.
Acestea sunt separate de o reţea de văi ce au dat naştere unor versanţi
slab ori puternic înclinaţi. Marea majoritate a culmilor pe alocuri aproape
netede sau slab înclinate, fac parte dintr-o serie de trepte largi, ce coboară
lent de la sud spre nord, reprezentând resturi din cele trei platforme de
eroziune (Borăscu, Râu-Şes şi Gornoviţa) bine conservate în tot lanţul
Carpatic 61.
Relieful alpin şi subalpin situat deasupra altitudinii de 1800 m, cores‑
punde platformei sau suprafeţei de eroziune superioară (Borăscu) şi
cuprinde partea de la obârşia Sebeşului, respectiv Valea Frumoasei. Această
suprafaţă a fost modelată în eocen păstrându-se insular în porţiunea de sud
a Munţilor Cindrel şi Şureanu şi în partea de nord-vest a Munţilor Lotrului,
sub forma a două niveluri.
Relieful montan de altitudine mare sau medie, desfăşurat între apro‑
ximativ 1300 m şi 1650 m, reprezintă treapta cea mai extinsă din Munţii
Cindrel şi Şureanu, corespunzând, în ansamblu, platformei de eroziune
Râu-Şes. Această suprafaţă este de vârstă miocenă şi cuprinde culmi şi pla‑
touri surprinzător de netede, prezentând înclinare constantă spre nord62.
Relieful montan de altitudine joasă, format din interfluvii largi şi vălu‑
rite, cuprinse între aproximativ 1200–900 m, corespunde platformei sau
suprafeţei de eroziune Gornoviţa, de vârstă pliocenă63.

2.1.2. Dealurile piemontane
La nord de localităţile Pianu de Sus, Sebeşel, Săsciori, Deal şi Cărpiniş,
situate la contactul dintre Munţii Şureanu şi Cindrel cu culoarele depresi‑
onare ale Mureşului, la vest şi ale Apoldului, la est, se desfăşoară o treaptă
de tranziţie constituită din dealuri piemontane. Acestea sunt cuprinse între
aproximativ 650 şi 400 m altitudine şi înaintează către Valea Mureşului şi
cea a Secaşului Mare, sub forma unor promontorii fragmentate de o serie de
văi relativ largi, care au contribuit în mare măsură la erodarea şi netezirea
lor. Reprezentând o zonă de trecere între munţi şi cele două regiuni depre‑
sionare (Mureşului şi Apoldului), dealurile piemontane sunt constituite
61
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în partea lor sudică, de o fâşie îngustă de şisturi cristaline (micaşisturi şi
paragnaise) ce se afundă treptat în subasament, fiind acoperite succesiv de
depozite sedimentare mai friabile, de vârstă cretacică şi neogenă. În funcţie
de evoluţia paleogeografică, această succesiune diferă în cele două culoare.
La vest de Sebeş, în Culoarul Mureşului, peste şisturile cristaline s-au
depus conglomerate: gresii, marne şi argile cretacice (semonian), urmate
spre nord de gresii, marne, nisipuri şi pietrişuri neogene (tortonian). La
est de Valea Sebeşului, în Culoarul depresionar al Apoldului, dealurile pie‑
montane sunt alcătuite exclusiv din marne, argile, gresii, nisipuri şi pietri‑
şuri neogene (sarmaţian), cu excepţia câtorva prelungiri de şisturi crista‑
line, situate la contactul cu Munţii Cindrel.
Aspectul general al culmilor este uniform, cu înşeuări nu prea largi şi cu
versanţi mult mai domoli. În continuare, spre nordul dealurilor piemon‑
tane din Culoarul Apoldului, dar separat de valea largă a Secaşului Mare64,
principalul afluent al Sebeşului, cu lungimea de 42 km şi cu un debit relativ
mic65, se întinde Podişul Secaşelor.
Acesta constituie treapta cea mai coborâtă a Podişului Transilvaniei,
cuprinsă între Valea Secaşului şi Târnavei, cu înălţimi de cca. 300–500 m.
Are o suprafaţă uşor vălurită, drenată de Secaş şi afluenţii săi, iar rocile mai
dure (tufuri, gresii) dau vârfuri ascuţite cu profil piramidal66. Pe anumite
terase, se remarcă prezenţa cernoziomurilor levigate de tip Secaş67. În zona
de contact cu Valea Mureşului apar depozite acvitaniene. Între localităţile
Totoi şi Lancrăm, acvitanianul e cunoscut prin deschiderile de la Râpa
Roşie. Aici se dezvoltă o alternanţă de roci colorate în roşu cu frumoase
fenomene de şiroire, cunoscute sub numele de piramide de pământ. Ea se
constituie din pietrişuri, gresii cenuşii, nisipuri cuarţitice albe sau cenuşiiverzui şi argile roşii-cărămizii68.
Spre sud, Podişul Secaşelor se termină printr-un versant puternic încli‑
nat, ce domină cu 150–200 m Valea Secaşului Mare, constituind o limită
clară faţă de culoarul depresionar al Apoldului pe cca. 30 km. Văile care
fragmentează podişul (Apoldul unit cu Rodul, Valea Poienii, Dobârca,
Gârbova, Reciul, Câlnicul, Valea Doştatului, Draşovul, Cutul, Daia etc.) se
varsă în Secaşul Mare şi au o lungime redusă.
De interes pentru lucrarea de faţă este şi Valea Pianului, unde zona
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ocupată astăzi de pădurea Văratic, care face parte din lanţul Munţilor
Sebeşului, coboară spre culoarul Mureşului, în pante domoale. Crestele
din jurul Pianului de Jos ating înălţimi maxime de 810 m, din ele desprin‑
zându-se dealurile numite de localnici de Sus, de Mijloc şi de Jos, cu alti‑
tudini medii de 400–410 m, coboară domol străjuind comuna în partea de
est69.

2.1.3. Culoarele depresionare
La nord de dealurile piemontane, de-a lungul râurilor Mureş şi Secaşul
Mare, se întâlnesc două arii depresionare numite Culoarul Mureşului şi
Culoarul sau Depresiunea Apoldului, formate dintr-o asociere de câmpii
şi şesuri aluviale, dispuse treptat, cu aspectul de câmpii şi terase slab frag‑
mentate. Ele sunt constituite din pietrişuri şi nisipuri cuaternare (pleisto‑
cen superior şi holocen) şi au fost create de Mureş şi de Secaşul Mare cu
contribuţia substanţială a apelor venite din Munţii Şureanu şi Cindrel, fapt
care determină o asimetrie pronunţată a reliefului.
În Culoarul Mureşului, râul s-a deplasat mult spre nord, prin peisajul
mulţimii de afluenţi din stânga, fiind influenţat mult şi de mişcările tecto‑
nice. Ca urmare, el şi-a format o luncă de 2–5 km lipită de poalele Munţilor
Metaliferi. Terasele din stânga sunt dispuse în 6–7 niveluri, cele mai vechi
ajungând la 140–150 m altitudine. În mod asemănător, Culoarul depresi‑
onar al Apoldului se caracterizează prin dispunerea teraselor exclusiv pe
partea stângă a Văii Secaşului Mare, la care se adaugă terasele de confluenţă,
constituite împreună cu râul Sebeş, în aval de localitatea Petreşti. Fiind un
râu mult mai mic, în comparaţie cu Mureşul, Secaşul Mare are doar trei
niveluri de terasă, cel mai înalt fiind situat la 320–330 m altitudine absolută.
Lunca Secaşului Mare se dezvoltă pe ambele maluri, având lăţimi de 1 km
între Apoldul de Jos şi Cunţa, de unde se lărgeşte progresiv până la 3 km.
Luncile afluenţilor secundari (Răhău, Câlnic, Reciu, Gârbova, Dobârca şi
Apoldul), au o pantă longitudinală redusă şi prezintă sectoare mlăştinoase
mai ales în zonele de confluenţă (Reciu cu Gârbova, Valea Chipeşii cu
Gârbova etc.)70.
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2.1.4. Clima
În cadrul climatului general al bazinului râului Sebeş, distingem două
tipuri mai importante: climatul sectorului inferior al văii, cu aspect depre‑
sionar, şi climatul bazinului superior al cadrului său muntos. Aceste două
tipuri de climat local sunt o consecinţă a influenţei exercitate de configura‑
ţia şi de altitudinea reliefului asupra elementelor climatice.
Sectorul depresionar din jurul oraşului Sebeş, din punct de vedere reli‑
efal, este un compartiment dependent de zona depresionară mai largă, de
pe Mureş. Climatul sectorului superior al văii şi al ramei muntoase încon‑
jurătoare este mai greu de caracterizat, deoarece relieful muntos, cu marea
sa varietate, creează o mare diversitate de condiţii climatice locale şi de
microclimat71.
Poziţia geografică a Văii Sebeşului, în jumătatea de vest a ţării, pe ver‑
santul nordic al Carpaţilor Meridionali, determină existenţa unui climat
continental moderat, cu mici nuanţe de excesivitate în regiunile depresio‑
nare şi de podiş, şi cu nuanţe mai umede în regiunile montane72 .
Climatul este influenţat şi de circulaţia generală a aerului. În bazinul
inferior, împreună cu zona colinară joasă, se remarcă o circulaţie atmosfe‑
rică mai intensă din sectorul nord, nord-est, în timpul iernii şi în strânsă
legătură cu aceasta, o frecvenţa mai mare a maselor de aer rece, continen‑
tale, mai uscate. Vara se caracterizează prin intensificarea circulaţiei aerului
din sectorul vestic, sud-vestic şi sudic, vânturile transportând mase de aer
mai umede, care dau pluviozitate mai intensă acestui anotimp. O formă
de circulaţie a aerului legată de Valea Sebeşului şi văile care pornesc din
Munţii Sebeşului spre Mureş, este apariţia la sfârşitul iernii, a vântului cata‑
batic de tip föhn, „Vântul Mare”. Acest vânt descendent care escaladează
Carpaţii sudici, datorită temperaturii ridicate şi a uscăciunii aerului pe
care-l aduce, provoacă topirea mai rapidă a zăpezii şi aduce o desprimăvă‑
rare mai timpurie73.
În zona de vărsare a Sebeşului, în culoarele Mureşului şi Apoldului,
temperatura medie a aerului este cuprinsă între 9,3° şi 9,5°C. Ea scade la
8°–9°C în Podişul Secaşelor şi pe dealurile piemontane, şi la aproximativ
4°C în regiunea montană.
Iarna, temperatura medie a aerului coboară, în luna ianuarie, de la –3°C
şi –4°C, în culoarele depresionare şi în dealuri, până la –10°C în etajul alpin
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al munţilor. Foarte frecvent se produc inversiuni de temperatură, datorită
faptului că aerul rece se adună în văi şi depresiuni, astfel că temperatura
minimă absolută poate să scadă până la –33°C (Ianuarie, 1963 la Sebeş).
Vara, temperatura medie a lunii iulie oscilează intre 19 şi 21°C, în regiunile
joase, şi între 10 şi 12°C, în munţi, la peste 2000 m. Sub influenţa aerului tro‑
pical, temperaturile maxime absolute pot ajunge până la 39,7°C (Alba Iulia,
iulie 1947), iar la Sebeş, situat mai aproape de munte, 37,7°C (august 1971)74.
Cantităţile anuale de precipitaţii căzute prezintă mari variaţii sub influ‑
enţa anumitor particularităţi ale macroreliefului. În consecinţă, cele mai
mici cantităţi de precipitaţii cad în porţiunea de culoar şi de podiş, unde au
valori sub 570 mm, ridicându-se la peste 1200 mm, în munţi. Perioada cu
cele mai multe precipitaţii este în lunile mai şi iulie când depăşesc 80 mm,
lunar în culoarul Mureşului şi Apoldului (Sebeş 83,4 mm) şi 100 mm în
Munţii Cindrel, Lotru şi Şureanu.
Cantităţile minime de precipitaţii se produc în februarie şi martie şi au
valori cuprinse între 20 şi 30 mm în depresiuni şi între 40 şi 60 mm în regi‑
unea montană75.

2.1.5. Vegetaţia
Într-o regiune cu un relief atât de variat etajarea vegetaţiei este un fapt
firesc, fiecărui regim de altitudine îi corespunde un anumit etaj de vegeta‑
ţie, cu oscilaţii care folosesc la maxim posibilităţile de colonizare a solului.
După tipurile de vegetaţie se numesc şi etaje de vegetaţie.
De la 248 m, până la aproximativ 500 m altitudine se întinde etajul ste‑
jarului (pufos) şi al vegetaţiei stepelor primare şi secundare (în prezent,
transformate în teren arabil); între 500 şi 700 m urmează etajul gorunului
care domină pe feţele dealurilor, făgetele făcându-şi apariţia pe versantele
opuse, iar în văile adânci păduri de amestec, frasin şi, local, pinete relictare.
De la circa 700 m şi până la 1050 m, se întinde etajul fagului, dominant
pe versantele sudice, cu toate că versantele nordice poartă şi molidişuri,
încă de la circa 850 m.
Etajul molidişurilor se întinde de la 1500 m şi ajunge până aproape de
podişurile înalte ale culmilor, la 1900 m.
Etajul jepilor este slab reprezentat, situându-se între 1900 şi 2050 m.
După el urmează etajul pajiştilor alpine, cu vacciniete-bruckentaliete76.
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2.1.6. Fauna
Larga desfăşurare a tuturor etajelor de vegetaţie a permis existenţa unei
faune bogate. Astfel, în pădurile de stejar şi gorun din Podişul Secaşelor
şi ale dealurilor piemontane trăiesc: iepurele (Lepus europaeus), vulpea
(Vulpes vulpes), dihorul (Putorius-putorius), mistreţul (Sus scrofa) şi căpri‑
orul (Capreolus-capreolus). Pajiştile şi culturile agricole sunt populate cu
o serie de rozătoare, ca hârciogul (Cricetus cricetus) şi şoarecele de câmp
(Apodemos agrarius), precum şi o serie de păsări ca potârnichea (Perdix
perdix), prepeliţa (Coturnix coturnix) şi fazanul (Phasanius colechicus). În
pădurile de fag şi molid trăiesc, pe lângă o serie de mamifere sus amintite,
şi ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), râsul (Linx linx), pisica sălbatică
(Felis silvestris), jderul (Mortes mortes) şi veveriţa (Sciurus vulgaris), iar ca
reptile, şopârla de munte (Locerta vivipara) şi vipera (Vipera belus).
Apele repezi de munte sunt populate de păstrăvi indigeni (Salmo trutto
foiro), păstrăvul curcubeu (Salmo iridius) şi mreana (Barbus barbus). În
cursul mijlociu şi inferior al Sebeşului şi al Secaşului Mare predomina, în
trecut, lipanul (Tymallus tymallus), nisiparniţa (Soleonejenia romanica),
precum şi racul (Astacus torrentium)77.

2.2. Aşezările
Există o legătură strânsă între factorii geografici, istorici şi social-demo‑
grafici care au dus atât la apariţia şi formarea aşezărilor şi gospodăriilor,
precum şi la conturarea specificului şi evoluţiei acestora de-a lungul tim‑
pului. Adaptarea la mediul geografic şi folosirea eficientă a resurselor
locale oferite de mediul înconjurător au determinat amplasarea satelor şi
amenajarea gospodăriilor de aşa natură încât să răspundă cu eficacitate
maximă nevoilor unui anumit tip de economie practicat de comunităţile
respective78.
Numeroşi cercetători, etnografi, geografi, sociologi au abordat tema
tipologiei satelor, stabilind trei criterii care rămân definitorii în atribuirea
aşezărilor diferitelor tipuri: structura, morfologia şi economia lor79. În zona
de care ne ocupăm în studiul de faţă, localităţile pot fi împărţite în trei mari
tipuri: risipit, răsfirat şi adunat.
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2.2.1. Tipul risipit
Profesorul Gheorghe Pavelescu este de părere că forma „primară” a sate‑
lor româneşti din această zonă este ilustrată tocmai de acest tip de sat „risi‑
pit”, din care s-a dezvoltat mai apoi, prin sporul demografic natural, satul
răsfirat care se transformă, ulterior, în sat „adunat”80.
Există şi opinii conform cărora acest tip de sat constituie categoria cea
mai puţin frecventă şi mai nouă de aşezare la români, gospodăriile fiind
împrăştiate pe arii extinse şi înglobând proprietăţi mai mari. Zona clasică a
aşezărilor risipite o constituie Munţii Apuseni, acest tip de aşezare se întîl‑
neşte şi în nordul Carpaţilor Orientali, cercetătorul Vintilă Mihăilescu con‑
siderându-l ultima fază de populare a muntelui81.
Aşezările risipite ocupă suprafeţe întinse, în cazul zonei Sebeşului fiind
şi un indiciu asupra tipului de economie practicat, precumpănitor pasto‑
rală. Gospodăriile situate pe culmile din sud-vestul Şugagului, deşi iniţial
aveau un caracter sezonier impus de tipul de păstorit pendulator practicat
aici, au căpătat, cu timpul, caracter permanent, dând naştere unor aglo‑
merări care au determinat apariţia cătunelor: Arţi, situat la o altitudine de
933 m, Bârsana, la fel, în jur de 900–1000 m altitudine; Jidoştina aşezată pe
dealul Sub Doştină la 1317 m altitudine sau cătunul Tău, situat în zona de
confluenţă a râului Sebeş cu Bistra, la 729 m altitudine82, şi ale cărui gos‑
podării se întind spre vest până în apropierea vârfului Ţeţu Aceste cătune
(Tău, Jidoştina, Arţi şi Bârsana) au fost trecute în rândul aşezărilor perma‑
nente doar începând din anul 194183.
Nu doar Şugagul a generat apariţia unor cătune, ci şi celelalte sate de tip
„adunat”. Astfel, Săscioriul şi Lomanul au dat naştere cătunului Pleşi, având
ca „centru” zona situată pe Dealul Pleşilor (1068 m) care iniţial, credem noi,
reprezenta „partea a doua” a acestor sate, locuit temporar. Astăzi hotarul
dintre satul Loman şi cătunul Pleşi este Dealul Cercului, deasupra acestuia,
locul numit Suliţe, aflându-se deja în Pleşi. Acesta înglobează mai multe
dealuri pe care sunt risipite gospodăriile: Pleşi, Plescioara, Cahul, Dara,
Tărnicioara, Vârtop, Lucaci, Petricul, Suceşti şi Stroia84.
Cătunului Pleşi i se adaugă Tonea, despărţit de Pleşi şi de Loman de
pârâul Tonii care curge într-o vale adâncă situată la sud de Loman. Cătunul
Tonea este aşezat paralel cu Pleşiul, la vest de acesta. Practic, el este divizat
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în trei zone, „centrul” fiind situat spre sud, sub Sclemea Tonii, care repre‑
zintă şi vârful cu cea mai mare altitudine din zonă, 994 m. Partea situată
pe versantul vestic al Vârful Tonii este denumită Goseni, iar cea situată pe
versantul nordic este numită Dosul Tonii, locuirea acestei zone fiind de dată
recentă (secolul XX). Referitor la originea locuitorilor din cătunul Tonea
există şi opinia conform căreia aceştia provin dintr-un sat vechi, numit Jan,
care se afla în imediata vecinătate a Sebeşului, aşezare pe care locuitorii au
părăsit-o „in corpore”, în secolul al XV-lea, pentru a se stabili aici85, opinie
pe care noi nu o împărtăşim. Lomanul, împreună cu cătunele aparţină‑
toare, Pleşi şi Tonea, ocupă o suprafaţă de aproape 4608 hectare86.
Ca şi cătune ale comunei Pianu, sunt prezente în zonă Plaiuri şi
Purcăreţiul, ambele situate pe două interfluvii largi, separate de două văi87.
Există opinii conform cărora nu numai Purcăreţiul, ci şi Strungariul, situat
între Răchita şi Purcăreţi, ar reprezenta aşezări întemeiate prin roirea locu‑
itorilor din satul Răchita88, apariţia Purcăreţiului fiind legatăclusiv din
punct de vedere al numelui, de prezenţa în zonă a unor păduri de stejar şi
fag, unde oamenii din satele existente în jur obişnuiau să-şi ducă turmele
de porci la ghindă89.
În ceea ce priveşte ocupaţia locuitorilor din aceste zone, în regiunea
inferioară predomină agricultura, cultura viţei-de-vie, pomăritul şi creş‑
terea vitelor, în regiunea mijlocie precumpăneşte creşterea vitelor şi păs‑
toritul, agricultura pierzând din importanţă, în restul zonei, cu excepţia
satului Laz (unde majoritatea locuitorilor se îndeletniceau cu exploatarea
lemnului), toată activitatea economică tradiţională se reducea la o viaţă pur
pastorală90, după cum vom vedea pe parcursul lucrării de faţă.
Abordând vechimea localităţilor din această zonă, atestările lor docu‑
mentare sunt următoarele: Sebeşul – 1245, Lancrămul – 130991, Petreştiul
– 130992, Sebeşelul – 130993, Săscioriul, tot în 130994, Lazul în 135795, Pianu
Raica 2002, p. 33.
Stancu 2000, p. 21.
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de Jos în 130996, Pianu de Sus în 148897, Strungariul, tot în 148898, Răchita –
157499, Căpâlna – 1386100, Dobra în 1903101, Şugagul în 1750102, Lomanul, în
1733103, amintit în conscripţia Klein, iar Purcăreţiul în 1909104.
În cazul Lomanului există însă o atestare documentară, cu 148 de ani
anterioară celei din conscripţia Klein, trecută până acum cu vederea de
cei care s-au ocupat cu istoria zonei. Într-o culegere de documente publi‑
cată recent, apar ca martori în procesul dintre Ioan Keserü de Gybarth,
fiul Zamfirei, fiica domnului Ţării Româneşti Moise Vodă (1529–1530) şi
Ioan Logofăt de Sebeş, Groz Nicolae şi Turkul Bucur, locuitori din Loman,
numit Lohmany, documentul fiind emis de capitlul de la Alba Iulia în, 16
mai 1585105.
Atestarea documentară a cătunelor este însă de dată mult mai recentă.
Astfel, cătunele Şugagului, Arţi şi Jidoştina, sunt atestate, primul în 1913,
iar al doilea în 1954106, în timp ce cătunul Plaiuri a fost menţionat pentru
prima dată în 1956107.
Completări importante sunt aduse, în acest sens, de ridicările topogra‑
fice militare Josefine, efectuate între 1763 şi 1785 (harta 2–4), în cadrul
cărora, pe două carouri de hartă corespunzătoare acestei zone a satelor şi
cătunelor de pe cursul mijlociu al râului Sebeş şi râului Pianului, observăm
date interesante. Satele matcă, bine închegate la acea vreme, aveau un număr
mult mai mic de gospodării decât acum. Săscioriul număra aproximativ
65, Căpâlna 29, Răchita 42, Strungariul 12, iar Lomanul 65108 (harta 3). În
cazul Şugagului, se observă patru nuclee, cel mai important, cu 61 gospo‑
dării, fiind aşezat în zona centrului actual al satului, altul situat în partea de
nord al acestuia, în zona de confluenţă a râului Sebeş cu valea Mărtiniei, în
locul numit Groape, unde apar pe hartă 11 gospodării, iar puţin în amonte,
pe valea Mărtiniei, un alt nucleu format tot din 11 gospodării. În partea de
Suciu 1968, II, p. 42.
Ibidem, p. 42.
98
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99
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100
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sud a Şugagului se observă o concentrare de 15 gospodării în locul numit
Vârtoape109 (harta 4), zonă despre care Gheorghe Pavelescu consemnează
că se vorbeşte în tradiţia locală ca despre un fost centru al satului110. Dobra
cuprindea, la acea dată, 25 de gospodării împrăştiate pe o distanţă destul
de mare, de-a lungul râului eponim, pornind de la confluenţa acestuia cu
Sebeşul, în amonte111.
Situaţia era foarte diferită în zonele unde astăzi se află cătunele. În teri‑
toriul ocupat de actualul cătun Pleşi, găsim 27 de gospodării răsfirate pe
o zonă vastă. Dintre acestea 10 sunt grupate în Gruiu Stroii, 7 în Găujoare
(situate pe o padină ce coboară din Gruiul Stroii112), restul de 10 sunt aşe‑
zate pornind de la acelaşi Grui al Stroii spre Loman113 (harta 3), pe o zonă
care măsoară nu mai puţin de 10 km lungime.
Astfel, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în întreaga zonă
ocupată astăzi de „centrul” cătunului Tonea, existau doar 12 gospodă‑
rii, toponimul aşezării fiind însă prezent sub forma Deal Tonie. În cazul
Purcăreţiului, pe locul unde se află satul acum, se găseau 11 gospodării,
fiind consemnat şi toponimul, iar în locul actualului cătun Plai, doar 5 gos‑
podării, fără nici o altă indicaţie114 (harta 3). În ceea ce priveşte cătunele
Şugagului, nucleul de 15 case din Vârtoape, pe care l-am mai menţionat, va
forma prin extindere cătunul Arţi. Actualul cătun Jidoştina număra la acea
vreme 5 gospodării, fiind prezente în apropierea lor alte 7, dintre care 4 în
Curătă şi 3 în Ivăniş, care au format ulterior zona aflată „din sus de gard” al
acestui cătun. Celălalt nucleu de gospădării care vor forma, Arţi-ul, cuprin‑
dea 15 gospodării (harta 4), iar zona ocupată în prezent de cătunul Tău era
împădurită, existând la acea vreme doar câteva goluri de păşune sus, spre
muntele Ţeţu, unde erau câteva stâne115.
Datorită informaţiilor oferite, credem că aceste hărţi întocmite în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, constituie izvoare cartografice de
mare importanţă pentru faza incipientă, de naştere, a cătunelor din zona
văii şi munţilor Sebeşului, apărute cel mai devreme la sfârşitul secolului al
XVII-lea sau la începutul veacului următor. De altfel, alte izvoare istorice
pentru atestarea acestora nu avem.
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2.2.2. Tipul răsfirat sau alungit
În acest tip se încadrează aşezările cu o reţea întinsă de uliţe, în lungul
cărora sunt dispuse casele, între care se găsesc grădini cu zarzavaturi sau
cu pomi. Aceste structuri au o mare instabilitate în timp, datorită faptului
că sporul demografic determină o parcelare a proprietăţilor, care la rândul
ei determină o îndesire a gospodăriilor, ceea ce conduce spre un tot mai
nuanţat caracter adunat116.
De pe Valea Sebeşului, acestui tip îi corespund Cacova şi Căpâlna, situ‑
ate însă, iniţial, numai pe o singură şosea, iar în zona de mijloc a văii râului
Sebeş, localitatea Şugag, caz tipic de sat alungit, aşezat pe ambele maluri
ale râului Sebeş117, căruia i se adaugă şi satul Răchita. Localitatea Dobra
reprezenta iniţial o roire a locuitorilor din Jina, de care, de altfel, până după
al Doilea Război Mondial, ţinea şi administrativ118. Alt sat, pe care îl înca‑
drăm în acelaşi tip, este Mărtinie, situat pe afluentul cu acelaşi nume al
râului Sebeş, în capătul din aval al Şugagului, de care, la fel ca şi Dobra, ţine
administrativ, în zilele noastre. De pe Valea Pianului, în această categorie
de aşezări pot fi incluse satele Pianu de Sus şi Strungariul.
După ce aceste sate au ocupat zona de luncă, gospodăriile s-au extins
şi pe terasele din apropiere, sau chiar pe coastele munţilor, modificându-şi
aspectul şi transformându-se din sate înşirate riverane, în sate răsfirate de
terasă sau de coastă119.
Aşa s-a întâmplat cu satul Căpâlna, care a ocupat zona teraselor situate
peste râu de nucleul iniţial al satului, Bărăciuni şi Vârtop, şi coastele de dea‑
supra, Coasta Lacului, Cucă, Dealul Cornetului şi Stăuini. La fel s-a întâm‑
plat şi cu coasta situată la sud-est de sat, numită Livadie, abruptă şi acope‑
rită în prezent de gospodării, existând o diferenţă de nivel, între vatra veche
a satului şi ultimele case situate în partea superioară a coastei Livadia, de
circa 150–200 m altitudine, toate aceste zone de roire ale satului iniţial fiind
amenajate pentru amplasarea gospodăriilor prin defrişări şi lăzuiri.
În cazul satului Mărtinie s-a întâmplat acelaşi lucru, aici fiind „cucerită”
Muchia Mărtiniei, o coastă deosebit de abruptă, pe care gospodăriile oame‑
nilor se înşiră pe culmea cu expunere sudică, până în vârful ei, unde stau
îngrămădite ca păsările pe vârful acoperişului unei case.
Şi Şugagul poate fi un exemplu de sat cu două forme de aşezări, datorate
Butură 1978, p. 61.
Haţieganu 1934, p. 6.
118
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reliefului şi evoluţiei demografice, îngustimea văii determinând populaţia
să îşi aşeze gospodăriile pe culmile versanţilor din apropiere, care ajung
până la o altitudine de 1038 m. Culmile din apropierea acestei localităţi
sunt pline de case, cele mai populate fiind Dealul lui Petru (1360 m), Dealul
Cucui (1242 m) şi Dealul Ivăniş, pe care sălaşele oamenilor ajung până la
altitudinea de 1400 m120.

2.2.3. Tipul adunat sau concentrat
Se caracterizează prin localităţi cu gospodării aşezate de-a lungul dru‑
murilor, care pornesc dintr-un centru, ce constituie nucleul iniţial al aşe‑
zării, cu o structură mai mult sau mai puţin regulată, cu curţi mai largi
sau mai strâmte şi cu mici grădini. În jurul acestui tip de aşezare se găsesc
câmpuri, ocupaţia principală a locuitorilor din aceste localităţi fiind este
agricultura, în diferitele ei forme. În cadrul acestui tip se disting două sub‑
tipuri: aşezările de tip adunat cu structură neregulată şi cele cu structură
regulată121.
Acestui tip de aşezare îi corespunde oraşul Sebeş, atestat documentar
în anul 1245, cu o structură regulată, având ca centru fortificaţia medie‑
vală străbătută de două drumuri centrale orientate spre cele patru puncte
cardinale. Acest centru a înglobat, din punct de vedere administrativ, din
1968, şi câteva localităţi cu caracter rural aflate în imediata sa vecinătate:
Lancrămul, Petreştiul şi Răhăul122.
Tot în tipul adunat se încadrează şi satele situate în zona dealurilor
piemontane, situate pe Valea Sebeşului, Sebeşel, Săsciori, Laz, Răchita şi
Loman, Ultimele două prezentând o tendinţă de concentrare123, lor adău‑
gându-li-se Pianu de Jos.
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CADRUL ISTORIC

3.1. Consideraţii privind vechimea păstoritului în Carpaţii
Meridionali
Viaţa oamenilor a fost strâns legată de cea a animalelor atât prin origi‑
nea comună, cât şi prin faptul că au împărţit acelaşi teritoriu. Iniţial, aflaţi
în stadiul de culegători-vânători, oamenii au vânat animale pe care, ulterior,
le-au îmblânzit şi domesticit. Problema originii, îmblânzirii şi domestici‑
rii animalelor a atras atenţia reprezentanţilor diferitelor ramuri ale ştiinţei:
zoologi, arheologi, antropologi, biologi, iar mai nou geneticieni, care abor‑
dează în studiile lor perioada, locul şi condiţiile în care a avut loc domesti‑
cirea, însă încercările de a da un răspuns unic sunt nerealiste124.
Unii cercetători afirmă că apariţia creşterii animalelor decurge din vână‑
toare, fără să aibă nevoie de faza intermediară a cultivării plantelor125. Alţii
susţin că, odată cu „revoluţia neolitică”, oamenii au început să însămânţeze
şi să cultive câmpurile şi, totodată, au reuşit să domesticească anumite spe‑
cii de animale, aceste două etape fiind strâns legate între ele, iar peste tot în
lume, cultivarea pământului este anterioară creşterii vitelor sau, în cel mai
fericit caz, cele două îndeletniciri sunt contemporane, oamenii ocupânduse simultan cu cele două activităţi diferite126. Pe această linie se înscriu
cercetările lui André-Georges Haudricourt (1911–1996), care distinge un
„tratament horticol” şi unul „pastoral” al omului, stabilind o analogie între
modul cum sunt tratate plantele şi animalele127.
De aici şi dificultatea problemei, atât în sine, cât şi din perspectiva diver‑
genţelor de opinie pe care diferitele ştiinţe care abordează acest aspect,
124
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acţionând independent unele de altele, îl au. Dacă pentru zoologie, domes‑
ticirea este starea animalului care crescut din generaţie în generaţie în con‑
tact cu omul, a constituit o specie sau o rasă diferită de strămoşul sălbatic
din care provine128, arheologia este interesată mai mult de evoluţia în timp
şi de datarea acestui proces.
Domesticirea diferitelor specii de animale a fost un proces extrem de
îndelungat, constând din selecţie şi încrucişare. Din circa 140.000 de specii
de animale care existau, şi care ar fi putut fi eventual domesticite, doar un
număr infim, mai precis 47, au fost domesticite129. Un animal sălbatic tre‑
buie să aibă trăsături specifice pentru ca domesticirea să fie încununată de
succes, el trebuind să fie un animal gregar, indivizii care formează turma
trebuie să aibă un comportament instinctiv de supunere130.
Domesticirea marchează una dintre cele mai importante transformări
din istoria umanităţii, iar dacă iniţial studiul domesticirii a fost domeniul
exclusiv al arheologiei, astăzi este abordat interdisciplinar şi a ajuns să
implice inclusiv biologia evolutivă şi genetica. Apariţia agriculturii acum
aproximativ 10.000 ani a produs mai mult decît o simplă schimbare în
arhetipurile subzistenţei umane. Procesul de domesticire a plantelor şi a
animalelor a dus la diferenţierea morfologică, psihologică şi comporta‑
mentală a omului şi la diferenţierea genetică a unui spectru larg de specii,
diferite de strămoşii acestora sălbatici, în cazul plantelor şi al animalelor131.
Principalele centre de origine ale animalelor domestice se află în câteva
regiuni ale Asiei (Extremul Orient, India de nord, Asia centrală şi de vest),
de asemenea în Europa centrală şi de sud, iar pentru unele specii în nordul
Africii132.
Pentru a exemplifica, se consideră că primul animal domesticit a fost
câinele, procesul petrecându-se în Europa şi Orientul Apropiat, în jurul
mileniilor XII-XI î.Hr. Capra a fost domesticită în Iran în mileniul X î.Hr.,
oaia, în Grecia şi Irak, pe la sfârşitul mileniului X, boul în Grecia, în mile‑
niul IX î.Hr., porcul, în Grecia, tot prin mileniul IX î.Hr., calul în stepele
euro-asiatice, la sfârşitul mileniului VII î.Hr., iar măgarul, în Egipt, în mile‑
niul V î.Hr.133.
Urmele unei economii mixte se întâlnesc în aproape toate aşezările
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neolitice din Europa, Orientul Apropiat şi Africa de nord, unde creşte‑
rea animalelor este atestată alături de cultivarea cerealelor134. Oricum ar fi
fost, trecerea la economia productivă, protoagricolă, a reprezentat o trans‑
formare atât de profundă în structura social-economică a comunităţilor
umane, încât Vere Gordon Childe (1892–1957), cercetător al fenomenului,
a vorbit de o adevărată „revoluţie neolitică”135, a cărei primă consecinţă a
fost înlocuirea caracterului dominant al economiei de până atunci, bazat,
milenii în şir, pe vânat, cules şi pescuit. Aceste ocupaţii nu vor dispărea, dar
vor avea un rol secundar în procurarea mijloacelor de hrană.
Există diferite scenarii posibile care înfăţişează procesul de îmblânzire
şi domesticire a animalelor. Un astfel de scenariu vorbeşte despre posibili‑
tatea ca domesticirea să se fi produs atunci când vânătorii ucideau femela
animalului, iar puii rămaşi mergeau în mod instinctiv în urma mamei lor
dusă de vânători. Hrăniţi de familiile acestora, puii captivi deveneau blânzi
şi se domesticeau. Conform altui scenariu, animalele erau gonite intenţi‑
onat într-un loc împrejmuit, unde erau hrănite şi păstrate ca rezervă de
carne. O parte dintre aceste animale ar fi fost considerate „animale sfinte”,
pe care oamenii preistorici le venerau, ulterior trecând la folosirea lor în
scopuri alimentare. În cazuri izolate, este posibil ca îmblânzirea să nu fi
avut scopuri economice, însă domesticirea a fost rezultatul unei acţiuni
economice conştiente136.
Primul animal domesticit a fost câinele, eveniment care s-a petrecut
simultan în Asia, Europa, Africa şi America, la un orizont cronologic cores‑
punzător Mezoliticului, cele mai vechi resturi de câine domestic datând din
Azilian137.
Genetica completează şi corectează datele propuse de arheologi. O inter‑
pretare a informaţiilor divergente privind descendenţa estimată pentru
cromozomul Y sau ADN-ului mitocondrial coroborate cu modelele gene‑
tice ale populaţiei actuale, indică faptul că datele coalescente privind des‑
cendenţa pot preceda un episod demografic major, fapt care reprezintă, în
viziunea geneticii, „evenimente fondatoare” în cadrul speciilor sau popula‑
ţiilor. Această descoperire este foarte bine ilustrată în cazul câinelui domes‑
tic, la care, o estimare timpurie de 135.000 ani pentru vârsta de coalescenţă
a descendenţei majore a ADN-ului mitocondrial, a fost interpretată ca
indicând un „eveniment fondator” al domesticirii în jurul acelei perioade.
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Rezultate mai recente, bazate pe secvenţe ale genomului, estimează că dife‑
renţierea între câine şi lup s-a produs cândva cu 32.000–11.000 de ani în
urmă138.
Locul al doilea, în ceea ce priveşte vechimea animalelor, este disputat
de porc şi capră, balanţa înclinând în favoarea primului. În cele mai vechi
aşezări cu locuinţe palafite din Elveţia, resturile osteologice dovedesc că
porcul a fost cel mai vechi animal domesticit după câine. Resturi de oase de
capre şi oi sunt şi ele, de asemenea, prezente în aşezările neolitice timpurii
din toată Europa139.
Genetica a reevaluat şi domesticirea caprei, în cazul căreia, pe baza sec‑
venţelor de ADN mitocondrial, s-a observat că aparţin unor cinci mari
haplogrupuri140, iar ca „eveniment fondator” se estimează 10.000 de ani
în urmă. La început, haplogrupurile au fost interpretate ca reprezentând
evenimente individuale ale domesticirii, însă în urma analizării modelelor
bazate pe ADN-ul mitocondrial, s-a concluzionat că ar fi vorba de un grup
iniţial domesticit format din cca. 38.000 femele141.
În jurul anului 4000 î.Hr. Eurasia se bucura de cele cinci animale domes‑
tice principale: oi, capre, porci, vaci şi cai, procesul presupunând nu numai
capturarea îmblânzirea şi dresarea animalelor sălbatice, ci şi modificarea
lor prin înmulţire selectivă142. Se pare că animalele mici au fost domesti‑
cite înaintea vitelor mari, ale căror centre de origine sunt Asia de sud şi
apuseană143.
La începuturi, exploatarea animalelor s-a limitat la carnea de consum şi
numai cu timpul s-au utilizat şi celelalte resurse pe care le ofereau. Mulsul
laptelui a presupus iniţial, observarea mieilor şi viţeilor care sug, laptele
ajungând să rivalizeze cu carnea printre alimentele de bază, mai ales dato‑
rită faptului că putea fi obţinut fără a fi sacrificat animalul. Cu timpul, inter‑
vine selecţionarea animalelor care dădeau lapte mult şi mai bun, puii lor
fiind îngrijiţi mai bine decât alţii144, ajungîndu-se astfel la selectarea şi la
perpetuarea unor caracteristici genetice apreciate de oameni.
Mai apoi, oamenii s-au gândit să folosească şi lâna oilor şi părul caprelor
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tratând firele părului celor două specii de animale după metodele aplicate
fibrelor vegetale în tehnica ţesutului145. Şi obţinerea lânii este rezultatul
unei selecţii riguroase, deoarece în starea de sălbăticie ea se reduce la un
fel de „tuleie” crescute printre firele de păr care le acopereau corpul146.
Înaintea celui de al II-lea mileniu î.Hr., egiptenii nu valorificau lâna, dar în
Mesopotamia oile erau crescute inclusiv pentru lâna lor.
Deşi terenurile erau cultivate până la secătuire în sistemul numit „moina
sălbatică”, cu timpul, oamenii au observat că recolta lor era mai abundentă
pe pământurile păscute de vite, care încep să fie lăsate să se hrănească pe
mirişti, după culesul recoltelor şi îşi trăiesc restul timpului pe păşunile
naturale din împrejurimi147.
Conform modelului propus de Andrew Sherrat (1946–2006), evoluţia
producţiei de hrană din Europa preistorică a cunoscut două etape princi‑
pale. Prima, care corespunde neoliticului, este caracterizată prin transport
şi tehnologii bazate pe forţa umană, animalele fiind utilizate exclusiv ca
sursă de carne. Cea de a doua etapă, post-neolitică, corespunzând peri‑
oadei de tranziţie spre epoca bronzului şi epocii bronzului, perioade mar‑
cate de utilizarea plugului şi de folosirea boului pentru forţa de tracţiune
animală superioară celei umane. Modalităţile de exploatare a animalelor
domestice s-au diversificat, accentul mutându-se de pe produsele primare
(carne, piei, oase), spre cele secundare (lână, lapte, brânză). Zonele mar‑
ginale, din punct de vedere agricol, ca regiunile muntoase, sunt atrase în
circuitul vieţii economice prin dezvoltarea „păstoritului transhumant”148.
Folosirea iniţială a animalelor domesticite ca sursă de carne şi doar după
câteva milenii de la domesticire, ca sursă de lapte, lână, sau pentru călărie
şi tracţiune ori pentru transportul greutăţilor, se pare că se produce undeva
în mileniul IV î.Hr., acest fenomen fiind numit de Andrew Sherrat, „revo‑
luţia produselor secundare”149.
Referitor la utilizarea animalelor pentru tracţiune, s-au descoperit urme
de plug în Danemarca, la Snane, lângă Dreslette (3500 î.Hr.) şi în Italia, la
Vall d’Aosta (3600–3000 î.Hr.). De asemenea, cunoaştem modele de boi
înjugaţi, ca cele de la Bytyri, lângă Poznan, în Polonia (3500 î.Hr.). Acestor
descoperiri li se adaugă analizele făcute în România, pe oasele unor vite,
provenite din situl arheologic de la Vădastra, care, pe baza deformărilor
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suferite de femur şi humerus, sugerează că au fost folosite la tractarea
plugului sau pentru transportul poverilor. Toate aceste date, coroborate,
sugerează ca moment al începerii folosirii animalelor pentru tracţiune sau
transport, un orizont cronologic plasat în jurul datei de 3500 î.Hr150.
Cercetările arheologice aduc primele clarificări în ceea ce priveşte răs‑
pândirea calului în Europa. Din zonele de origine aflate în stepele nord
Pontice, cei dintâi cai apar în mormintele purtătorilor culturii Tiszapolgár,
din estul Ungariei. Iniţial, caii erau un simbol de prestigiu şi folosirea lor
nu s-a „generalizat” până în perioada culturii Baden, deci prin jurul datei
de 2500 î.Hr. În Germania şi în fosta Cehoslovacie sunt prezente desco‑
periri de psalii din corn de cerb, în diverse culturi datând din jurul anului
3000 î.Hr., piese ce au certe analogii în cadrul culturii Srednîi Stog, din
stepele nord Pontice, ceea ce dovedeşte că în timpul acestui orizont cro‑
nologic, caii încep să fie folosiţi în Europa centrală pentru călărit, ajun‑
gându-se, în jurul anului 2000 î.Hr., la o generalizare a fenomenului, ates‑
tat prin prezenţa oaselor de cal în majoritatea siturilor din Europa epocii
bronzului151.
O diversitate redusă de cromozomi Y la rasele moderne de cai a fost
interpretată ca rezultatul unei arii geografice restrânse a domesticirii calu‑
lui a cărui zonă de origine, după cum rezultă din datele obţinute din geno‑
tipul autosomal, este partea vestică a stepei Eurasiatice. S-a constatat faptul
că genele populaţiilor sălbatice pot avea efecte importante asupra modele‑
lor de variaţie genetică, în cazul calului s-au observat repetate introduceri
de indivizi din fauna sălbatică locală152.
Despre folosirea animalelor la tracţiune în spaţiul românesc153, avem
indicii indirecte, furnizate de modelele miniaturale de care din lut, prezente
pe teritoriul României, încă din eneolitic şi perioada de tranziţie la Epoca
Bronzului, în mediile Gumelniţa la Tangâru şi Căscioarele154, în mediul
Cucuteni, la Bonţeşti155, în mediul Gorodsk-Horodiştea, la Darabani şi
Horodiştea, în mediul Cernavoda I, la Ulmeni şi în mediul Coţofeni, la
Boarta şi Ţebea156. În ceea ce priveşte epoca bronzului, astfel de cărucioare
sau numai roţi aparţinând acestora sunt specifice tuturor culturilor din
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această perioadă157. În România, principalul animal de tracţiune al carelor
era boul. În aşezarea de la Vădastra, a fost identificat un humerus de bovi‑
deu care a fost folosit ca animal de tracţiune158.
Primele vehicule cu roţi au apărut în Orientul Apropiat, de unde s-au
răspândit în Europa şi, implicit, în spaţiul ocupat astăzi de România. Ca
mijloc de locomoţie şi transport, carul a jucat un rol de primă importanţă
în istoria umanităţii. El a contribuit la dezvoltarea agriculturii şi a schim‑
burilor comerciale159.
În ceea ce priveşte originea oii, întregul lanţ Alpino-Carpato-Hymalaian
abunda în păduri de stejari şi în seminţele acestora (ghinde), cu o mare
valoare nutritivă. În asemenea locuri se găseau foarte multe oi sălbatice
împărţite în trei varietăţi deosebite: berbecul sălbatic, întâlnit din insulele
Mediteranei până pe dealurile ce se prelungesc din Turcia spre Persia occi‑
dentală, urialul, a cărui origini se găsesc în Turkistan, Afganistan şi Pundjab
şi aşa-numitul arhar uriaş, răspândit în munţii Asiei centrale. Oaia sălba‑
tică nu era cunoscută în Africa, cele mai vechi exemplare din Egipt şi din
Europa provenind din specia urialului160.
Principala problemă în stabilirea momentului în care lâna începe să fie
folosită, este legată de prezervarea unor dovezi arheologice. Fibrele de lână
se conservă doar într-un mediu acid, ca cel întâlnit în turbăriile din nordul
Europei, unde, de altfel, există şi dovezi numeroase ale folosirii ţesături‑
lor şi pieselor de îmbrăcăminte confecţionate din lână, în special în epoca
bronzului161.
Momentul începerii mulsului şi folosirii laptelui în consumul alimen‑
tar, nu coincide nici el cu începutul domesticirii162, însă este, cu siguranţă,
anterior primei reprezentări a acestei activităţi, care apare la Uruk, în mile‑
niul IV î.Hr. În urma unui studiu paleofaunistic, realizat în Elveţia, pe baza
unor descoperiri din aşezări ale culturilor Pfin şi Cortaillod (3800–3500
î.Hr.), s-a constatat că în cazul bovideelor, între 40 şi 80% din descoperiri
sunt atribuite unor indivizi ajunşi la maturitate, majoritatea fiind femele.
Situaţia este similară şi în cazul ovi-caprinelor, doar procentul fiind mai
mic, 20–40%, situaţie care îl determină pe Sherratt să presupună că acestea
din urmă au fost folosite pentru lână, fără însă să excludă posibilitatea ca
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ele să fi fost şi mulse, astfel este posibil ca mulsul să fi fost o practică răspân‑
dită în Europa, încă din mileniul IV î.Hr.163.
Interesante sunt şi observaţiile făcute de Sherratt pe baza intoleranţei
populaţiei adulte actuale la lactoză, în cazul Europei, singurele zone unde
adulţii digeră fără probleme laptele crud sunt cele situate în nord-vestul
continentului. Aceste observaţii îl determină pe autorul citat să concluzio‑
neze că este posibil să existe o legătură între practica mulsului în preistorie
şi distribuţia toleranţei populaţiei la lactoză, neexcluzând însă posibilitatea
consumului de derivate ale laptelui care nu conţin lactoză164, mulsul fiind
practicat în Europa încă din neolitic165.
Deci, iată că între 3500 şi 2500 î.Hr. s-au produs schimbări importante în
întreg continentul european, concretizate prin folosirea animalelor la trac‑
ţiune şi purtatul poverilor, a calului pentru călărit şi valorificarea lânii166.
Dezvoltarea producţiei textile din fibre animale a furnizat grupurilor
umane ocupate preponderent cu creşterea animalelor o marfă ce putea fi
uşor produsă şi schimbată cu produsele agricole ale unor comunităţi din
nişe ecologice diferite. Conform teoriei lui Sherratt, noile sisteme de subzis‑
tenţă şi sporirea ponderii produselor animaliere secundare, au fost asociate
cu creşterea turmelor, pentru iernarea acestora transhumanţa pastorală în
zonele muntoase temperate fiind singura soluţie. Deşi datele pe care s-a
bazat Sherrat au fost furnizate de cercetările întreprinse în Europa centrală,
tendinţe similare se observă şi în zona Balcanilor 167.

3.2. Problema păstoritului şi a „transhumanţei” în preistorie
Este un subiect discutat intens şi care, continuă şi în prezent să rămână
nelămurit. Cum era şi firesc, cercetările s-au îndreptat către acele zone în
care transhumanţa este atestată ca fenomen până în zilele noastre.
În Pirineii francezi, prezenţa omului în pădurile din zonele montane
este atestată încă din neoliticul timpuriu, impactul asupra mediului ducând
la modificarea speciilor şi a limitelor de distribuţie altitudinală ale acestora
în zona alpină şi subalpină. De asemenea, în aşezări în care anterior erau
preponderente resturi de vânat, în perioada 5000–4500 î.Hr., predomină
oasele vitelor domestice şi cele ale porcilor, iar în zonele montane oase de
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ovi-caprine. Dovezile arheologice din neoliticul mijlociu demonstrează o
reorganizare a habitatului şi a tipului de economie practicat, dezvoltânduse aşezările situate pe terasele aluvionare şi pe văile râurilor. După anul
4500 î.Hr., pe parcursul neoliticului târziu, înregistrările sedimentare arată
semne de despădurire, invazii ale unor specii noi, regenerări ale pădurilor
şi o intensificare a depunerilor arheologice în peşteri, apărând şi „adăpos‑
turi din piatră în zonele înalte pentru transhumanţă”168.
Situaţia ar corespunde modelului propus de Sherratt, conform căruia,
posibilităţile de păşunat limitate în păduri, constrânge dezvoltarea unor
turme numeroase şi a sectorului pastoral, precum şi a prelucrării pe scară
largă a produselor lactate, acest lucru fiind legat de trecerea de la o agri‑
cultură de subzistenţă la una pe scară largă, fapt ce a determinat defrişări,
absolut necesare pentru asigurarea unor noi suprafeţe de păşune, în condi‑
ţiile în care, în Europa, acestea erau limitate de zonele împădurite169.
O situaţie similară întâlnim în Germania, unde se remarcă o frecvenţă
mare a descoperirilor de topoare din piatră atribuite purtătorilor culturii
Linearbandkeramik, în zonele înalte din munţii Pădurea Neagră şi Pădurea
Thuringiană. Acestea au fost probabil, pierdute de călătorii neolitici, în tim‑
pul periplului pe drumurile impuse de topografia zonei170. În cazul inter‑
pretării date acestor descoperiri, autorii studiului se exprimă clar, că nu
se poate preciza, cu certitudine, dacă această expansiune umană în zona
alpină s-a produs printr-o presiune demografică sau ca o consecinţă a unei
dinamici sociale în care erau implicate şi turme de animale171.
Etnoarheologia încearcă să găsească modele contemporane aplicabile
societăţii preistorice. Dintre cercetătorii care s-au preocupat de această dis‑
ciplină, John Nandriş ocupă un loc important, iar pentru noi, cu atât mai
mult, deoarece printre zonele cercetate de el se numără şi Carpaţii româ‑
neşti. Vorbind despre stânele carpatice, vede în ele un arhetip mezolitic, în
care, un foc arde încontinuu, locurile pentru dormit folosesc ca izolator
scoarţa de copac sau piei de oaie etc. Tot de sorginte mezolitică, consideră
acelaşi autor, este şi modul de control al turmei, cu ajutorul câinilor, prac‑
tică pe care o vede ca pe o reminiscenţă a tacticilor de vânătoare ancestrale,
în care se poate întrezări o formă de preadaptare la pastoralism. Câinele,
prin comportamentul său teritorial, este un factor indispensabil în protecţia
168
169
170
171

Geddes 1983, p. 51–52.
Sherratt 1983, p. 95, 100.
Kienlin, Valde-Nowac 2004, p. 29–30.
Ibidem, p. 42.

50

R a d u To t o i a n u

turmelor contra prădătorilor, existând o relaţie câine-oi-om, în care singu‑
rele animale care mai sunt prezente şi acceptate sunt caii şi măgarii172.
În opinia cercetătorului, comparând stâna românească şi cătunul,
aşa cum este el constituit şi difuzat de Vlahii (Aromânii) din Bosnia şi
Herzegovina, respectiv de Koutsovlahii şi Sarakatsanii din nordul Greciei173,
ca aşezări temporare folosite de crescătorii nomazi şi transhumanţi în tim‑
pul verii, pe păşunile alpine, cele două nu sunt definite de morfologia lor
sau de altitudinea la care se află, ci de contextul comportamental pe care îl
creează, fiind astfel de mare însemnătate pentru analogiile cu satul preisto‑
ric, pentru că anumite trăsături ale comportamentului şi organizării sociale
a cătunului şi stânei sunt detectabile din punct de vedere arheologic.
Aceşti indicatori sunt tocmai formele comparabile de comportament şi
cultură materială extinse în trecut, în Europa, pe arii mult mai largi în spa‑
ţiu şi timp. Asemenea indicatori pot fi detectaţi chiar şi în zone puternic
dezvoltate economic din Europa centrală şi, pentru a uza de un exemplu
cronologic în acest sens, Nandriş afirmă că artefacte similare celor folo‑
site în stânele din România pot fi identificate în Elveţia, în siturile culturii
Cortaillod174 (3800–3500 î.Hr.). Cu toate acestea, unii cercetători consideră
că până în prezent, „nu există o arheologie montană sau lucrări detaliate
dedicate păstoritului care să ne permită a avea informaţii de când este
exploatat muntele”175.

3.3. Creşterea animalelor în perioada neoliticului
Încercând să aplicăm acest model de abordare a problematicii la spaţiul
românesc, se poate contura un peisaj preistoric al păstoritului în zonele
montane. Pentru neoliticul românesc, creşterea unor animale este ates‑
tată, prin numeroasele descoperiri de oase, în majoritatea aşezărilor care
datează din neoliticul timpuriu, animalele domestice constituind deja sursa
principală a alimentelor de origine animală176.
Primele manifestări în ceea ce priveşte creşterea animalelor sunt rezul‑
tatul pătrunderii dinspre sudul Peninsulei Balcanice, la nord de Dunăre, a
unor comunităţi neolitice evoluate, care se îndeletniceau atât cu cultiva‑
rea primitivă a plantelor, cât şi cu creşterea animalelor domestice, pe care
172
173
174
175
176

Nandriş 1985, p. 258.
Mathley 1968, p. 233; Chang 1993, p. 687.
Nandriş 1985, p. 260.
Lazarovici 2015, p. 87.
Necrasov, Bulai 1970, p. 546.

Păstoritul în Mărginimea Sebeşului

51

le-au adus cu ei din ţinuturile sudice. La trecerea în nordul Dunării, aceste
comunităţi umane au adus cu ele anumite tipuri de animale cu caractere
specifice, care s-au înmulţit şi s-au răspândit treptat pe teritoriul actual al
României, fiind transmise de aici şi unor comunităţi vecine, înspre vest,
nord şi est. Vechea populaţie existentă aici a fost dislocată în parte, iar
restul asimilată de noii veniţi177.
Astfel, cercetătorul Gheorghe Lazarovici semnalează, printre nume‑
roase alte obiecte confecţionate din oase de dimensiuni mici (probabil de
pasăre), şi spatule lucrate din oase de bovine descoperite în număr mare
în aproape toate aşezările cercetate, aparţinând orizontului StarčevoCriş178. În urma determinărilor osteologice făcute la Catedra de Morfologie
Animală a Institutului Agronomic din Cluj-Napoca, pe baza materialului
osteologic cules integral dintr-un bordei de la Iernut, care aparţine fazei
târzii a culturii Criş, s-a ajuns la concluzia că, în topul preferinţelor culinare
ale purtătorilor acestei culturi, primele trei locuri erau ocupate de: boul
domestic (bos taurus), cu un procent de 24,57%, urmat de porc (sus scrofa),
în procent de 7,56% şi ovi-caprine, cu 6,30%. Resturile de bos taurus apar‑
ţin unei subspecii de statură mică, foarte probabil brahyceros, semnalânduse totodată preferinţa pentru indivizii tineri, iar în ceea ce priveşte resturile
de sus scrofa, se constată lipsa variantei sălbatice a speciei179.
Unele oase au putut fi atribuite cu certitudine oii, celelalte fragmente
neputând fi clar diferenţiate datorită similitudinilor unor criterii anatomice
între multe părţi ale scheletelor de oaie şi capră, precum şi a dinţilor, fiind
incluse în categoria ovi-caprinelor. Prin comparaţia dimensiunilor mate‑
rialului ovin din aşezarea de la Gura Baciului şi a celor din aşezarea de
la Leţ (jud. Covasna), care aparţine tot culturii Criş, se constată aparte‑
nenţa la o rasă de oi de talie mică. Dimensiunile acestora sunt similare
cu cele prezente în neoliticul aceramic şi în complexul cultural Sesklo, din
Tesalia, ceea ce indică o mare răspândire a oilor de talie mică în neoliticul
european180.
Situaţia este similară şi în cadrul aşezărilor Starčevo-Criş, de la Ocna
Sibiului-Triguri, unde, din nivelul starcevian IIIa şi IIIb, s-au recoltat dife‑
rite oase de animale domestice, predominând bovinele urmate de suine şi
ovi-caprine. Şi în Banat la Iernut, din aşezarea Starčevo-Criş târzie, 86%
din materialul osteologic provine de la animale domestice, bovine de talie
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mică, porci, capre şi oi. Cultura Starčevo-Criş este urmată în Banat de cul‑
tura Vinča, din cadrul căreia ne sunt oferite date importante referitoare la
creşterea animalelor, de aşezarea de la Liubcova-Orniţa, unde sunt prezente
oase de bovine, capre, oi, porci şi câini. Comunităţile vinciene s-au răspân‑
dit în bazinul mijlociu al Mureşului, unde au constituit fondul principal pe
baza căruia s-a format cultura Turdaş. Pentru perioada neoliticului final,
cu prilejul săpăturilor efectuate în aşezarea eponimă a culturii Petreşti, s-au
descoperit numeroase oase de bovine, porcine şi ovi-caprine181.
Pe baza acestor analize, se poate observa că, în ceea ce priveşte creşte‑
rea animalelor în actuala Transilvanie, primul loc este ocupat de bovine de
talie mijlocie, cel secund fiind disputat de ovi-caprine şi suine, acestea din
urmă trecând pe locul doi, în special în neoliticul final182. Procentul mare
de oase provenite de la animale domestice reprezintă o dovadă a faptului că
purtătorii acestor culturi neolitice se ocupau destul de intens cu creşterea
animalelor domestice şi mai puţin cu vânătoarea183.
În urma cercetărilor întreprinse asupra materialului osteologic anima‑
lier din neolitic şi până spre perioada geto-dacilor, de pe aproape întreg teri‑
toriul României, cel mai important mamifer domestic a fost bos taurus, al
cărui loc va fi luat spre sfârşitul perioadei amintite, de suine. Predominarea
boului nu trebuie să mire, deoarece el putea furniza cea mai mare cantitate
de carne dintre toate animalele domestice184.

3.4. Creşterea animalelor din perioada de tranziţie la epoca
bronzului până în perioada primei epoci a fierului
În perioada de tranziţie la epoca bronzului, se presupune existenţa unui
model economic bazat pe preponderenţa agriculturii, în zonele de şes, şi
a creşterii vitelor, la deal şi la munte. Date certe în această direcţie sunt
puţine, dar analiza materialului faunistic din câteva situri din Transilvania
şi Banat au evidenţiat preponderenţa ovi-caprinelor, urmată de cea a bovi‑
deelor, constatare care argumentează existenţa unei „economii cu precă‑
dere pastoral-transhumantă în zonele respective”185.
Totuşi, un început de specializare în păstorit se poate observa în cadrul
comunităţilor din zona Munţilor Apuseni, cercetătorul Horia Ciugudean
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ajungând la această concluzie analizând habitatul acestor comunităţi. Mai
bine de jumătate dintre aşezările situate departe de lunca fertilă a râului
Ampoi sunt amplasate la altitudini cuprinse între 600 şi 800 m, zonă carac‑
terizată prin soluri de pădure, acide, într-o regiune muntoasă de altitudine
medie, cu un climat mai rece şi umed bogat însă în vegetaţie. Datele osteo‑
logice obţinute din acest mediu indică o preponderenţă a oilor şi caprelor,
urmate de bovidee şi porcine. Aceeaşi ordine a speciilor a fost evidenţi‑
ată şi în aşezarea de la Livezile, ea fiind diferită de ansamblurile faunis‑
tice neo-eneolitice din România, în care bovinele domină net, pentru peri‑
oada de tranziţie înregistrându-se, în schimb, o creştere a procentajului de
ovi-caprine186.
Aceasta este perioada istorică în care Sherratt remarcă faptul că, bazi‑
nul carpatic acţionează ca un centru de dispersie a elementelor stepice în
Europa, prin legăturile deja create cu zona nord europeană, difuzând toto‑
dată tipuri avansate de creştere a animalelor până pe coasta Atlanticului, în
mileniul III î.Hr.187.
Pentru cuprinderea zonei montane în aria activităţilor economice ale
oamenilor epocii bronzului pledează şi alte două descoperiri efectuate în
zona Păltinişului, în Munţii Cindrel. Este vorba despre un depozit de bron‑
zuri descoperit în apropiere de Păltiniş, la cota de 1315 m altitudine, căruia
i se adaugă o descoperire mai veche ce constă într-un topor de augit-dio‑
rit, provenit tot din în apropiere de Păltiniş, de la cota de 1954 m. Spre
deosebire de depozitele de bronzuri de la Predeal şi Sinaia, care, datorită
trecătorii unde sunt situate aceste localităţi, pot fi puse în legătură cu un
drum preistoric de tranzit peste Carpaţii Meridionali, descoperirile de
lângă Păltiniş fiind departe de orice drum preistoric, în zona alpină unde
nu s-a bănuit că au pătruns populaţiile epocii bronzului. Cum, probabil,
vânatul era abundent în acele timpuri şi în regiunile cu altitudini mai mici,
Kurt Horedt este de părere că „singurul motiv care putea îndemna oame‑
nii să urce la aceste altitudini erau păşunile alpine”, descoperirile în cauză
atestând încă din mileniul al II-lea î.Hr. existenţa „păşunatului de vară” în
Carpaţii Meridionali188.
În ceea ce priveşte situaţia existentă pe Valea Sebeşului, la sfârşitul neoli‑
ticului majoritatea aşezărilor umane sunt situate pe cursul inferior al râului,
descoperirea situată cel mai în amonte fiind considerată, până nu demult,
cea de la Şugag, unde, fără alte detalii, se afirmă că s-a găsit „o piatră cu
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tăişul puţin arcuit”, datată la sfârşitul neoliticului189. Apariţia unei piese des‑
coperite la Oaşa, în zona montană, la peste 1200 m altitudine, pledează
pentru includerea zonei montane înalte în sfera de activitate umană, înce‑
pând cu această perioadă. Este vorba despre un capăt de măciucă de fac‑
tură stepică, (fig. 1), cu bune analogii într-o descoperire similară din zona
Reghinului190. Nu ne putem pronunţa asupra caracterului descoperirii şi nu
putem preciza dacă individul care a pierdut-o era angrenat într-o activitate
pastorală sau se afla acolo la vânătoare, în căutarea unor resurse naturale,
sau, pur şi simplu, explora zona. Piesa în cauză a fost atribuită purtători‑
lor culturii Coţofeni şi interpretată de Cristian Ioan Popa, ca făcând parte
dintr-o bola, armă folosită în preistorie la vânătoare191.
Astfel de descoperiri sunt prezente în zonă nu numai pe valea propriuzisă a râului, ci şi în zona de plai. Prezenţa în micul muzeu din localitatea
Loman a unor fragmente ceramice turdăşene, descoperite în grădina casei
în care funcţionează muzeul, şi a unui topor de piatră neolitic, descoperit la
25 km mai sus, în punctul Cărări, de un localnic care îşi construia o colibă,
sugerează, de asemenea, includerea acestei zone montane, încă de timpu‑
riu, în sfera activităţilor umane.
Ne lipsesc din nefericire analize exacte care să furnizeze date despre
clima din această perioadă, însă, în urma determinărilor făcute pe baza
frunzelor şi crengilor imprimate pe faţa interioară a unor bucăţi de chirpici
ale platformele locuinţelor din aşezarea eneolitică de la Pianu de Jos, se
pare că predominau esenţele lemnoase specifice unei zone cu climat tem‑
perat apropiat de cel actual192.
Odată cu apariţia culturii Coţofeni, spaţiul ocupat de comunităţile
umane se extinde, apărând acum aşezări importante, precum cele descope‑
rite la Răchita193 pe Vârful Zăpozii, care ocupă o zonă înaltă sau chiar mai
sus, pe vale la Căpâlna-Muchia Ştezii sau Loman-Bordeie. De la Căpâlna
provin şi două topoare de piatră, care pot fi atribuite culturii Coţofeni194.
De altfel, topografia spaţiului aflat în atenţia noastră, în special în sec‑
torul dealurilor piemontane din zona Săsciorului, Sebeşelului, Răchiţii,
Strungariului şi toată valea Pianului, pornind din Pianu de Sus în aval,
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oferea posibilităţi comunităţilor preistorice să practice o economie mixtă,
bazată pe agricultură, pe terasele existente de-a lungul râului şi pe creşterea
animalelor, având la dispoziţie zonele înalte din imediata apropiere.
Situaţia se schimbă începând cu bronzul timpuriu, observându-se de-a
lungul celor trei faze ale acestei perioade o tendinţă de locuire, în special
a zonelor de terase joase. Acest fenomen se amplifică în special în a doua
fază a bronzului timpuriu, când purtătorii grupului cultural Şoimuş, alături
de „tradiţionalul” habitat al predecesorilor Coţofeni din zonele înalte, se
stabilesc în imediata apropiere a unor cursuri de apă195, indiciu care poate
sugera faptul că agricultura devine tot mai importantă. Avem acum locuiri
pe terase, ca cele de la Petreşti-Groapa Galbenă şi Ţiglărie sau Sebeş-Malul
râului.
Procesul de coborâre a acestor comunităţi se manifestă şi pe parcur‑
sul fazei a treia a bronzului timpuriu, în zonă fiind cunoscute locuiri pe
terase ceva mai înalte (Sebeş-Valea Janului) sau joase (Lancrăm-Podul
Lancrămului).
O schimbare se poate observa începând cu preliminariile epocii bron‑
zului, când primul loc începe să fie ocupat de bovine. Celelalte animale
domestice cu importanţă economică, oaia (ovis avies) şi capra (capra hircus), înregistrează o scădere faţă de perioada de tranziţie, fapt ce relevă
mutaţiile care s-au produs în viaţa economică. Nu se poate preciza, cu cer‑
titudine, care din cele două ramuri ale economiei, agricultura sau creşterea
animalelor, deţinea rolul preponderent, cu atât mai mult cu cât cercetările
arată că ambele ocupaţii erau practicate de fiecare comunitate.
„Fără a putea concepe o specializare exclusivă asupra uneia dintre aceste
ramuri, a existat totuşi o diviziune a muncii în sensul cuprinderii unor
indivizi sau grupuri din cadrul familiilor patriarhale în una din cele două
activităţi productive”196.

Preponderenţa bovinelor se va perpetua şi în bronzul mijlociu tran‑
silvănean197, spre sfârşitul acestei perioade simţindu-se o uşoară sporire a
importanţei creşterii vitelor, formă a economiei ce se substituie agriculturii
care a rămas totuşi forma precumpănitoare a economiei bronzului mijlociu.
Prezenţa oaselor de bovidee în aşezările purtătorilor culturii Noua relevă
predilecţia acestor comunităţi pentru vitele mari, lucru care constituie un
195
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indiciu pentru o mobilitate relativ redusă a acestor triburi198.Cu siguranţă
însă, că aceste animale de talie mare trebuiau furajate în timpul iernii şi
probabil că oamenii îşi constituiau rezerve de nutreţ pe care la coborau din
zonele înalte până la aşezări, fie folosind tracţiunea animală, practică ates‑
tată pentru această perioadă istorică, fie pe distanţe mai scurte, cu ajutorul
„târşului”, aşa cum se practică încă pe Valea Sebeşului199.
Pentru a rămâne însă în sfera etnoarheologiei în încercarea de a găsi
modele etnografice care puteau fi folosite şi în preistorie, atenţia ne-a fost
atrasă, relativ recent, de o altă posibilă utilizare a patinelor de os (fig. 2–3),
artefacte care se întâlnesc în situri arheologice, începând din epoca bronzu‑
lui şi până în Evul Mediu. Patinele sunt obiecte folosite, de obicei, în starea
lor naturală, tibii de animale mari, în special bovidee. În zonele arctice,
din Islanda şi până în Insulele Feroe, acest gen de artefact era confecţio‑
nat din coaste de balenă200. Patinele erau folosite pentru mersul pe gheaţă.
Se fixau pe talpa piciorului, pe partea lată a oaselor, legându-se sau nu de
extremităţi. Pentru menţinerea în echilibru şi luarea avântului necesar erau
folosite două bastoane cu vârful ascuţit, după sistemul de astăzi al schiuri‑
lor. Obiceiul este mult mai vechi şi, în unele regiuni, printre care şi cea din
nordul Dobrogei, s-a menţinut până în secolul XX201.
Comparaţia, pentru acest gen de artefacte, cu alte zone montane, ne-a
oferit plăcuta surpriză să constatăm că puteau fi foarte bine folosite şi ca
tălpi de săniuţă (fig. 4), la fel ca cele folosite, în secolele XVIII-XIX, în
zonele Engadin şi Münster, în Alpii elveţieni202, pentru coborârea în aşe‑
zările locuite în timpul iernii a fânului, adunat vara de pe fânaţele aflate la
altitudini mai mari (fig. 5)203.
În prima epocă a fierului, economia este mixtă, bazându-se atât pe creş‑
terea animalelor, cât şi pe agricultură. Studiul arheozoologic al osemin‑
telor de animale descoperite în unele aşezări arată clar rolul secundar al
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vânătorii şi importanţa creşterii taurinelor, ovi-caprinelor, porcinelor şi
cabalinelor204.

3.5. Creşterea animalelor în cea de a doua epocă a fierului.
Problema păstoritului şi a „stânelor” dacice
Prezenţa unor aşa-zis „stâne”, datând din epoca dacică, a atras atenţia
specialiştilor în urma săpăturilor arheologice efectuate în deceniul şase
al secolului trecut, în munţii Rudele, Meleia şi Tâmpu, din apropierea
Sarmizegetusei, la altitudini de aproximativ 1.300–1.400 m. Aceste con‑
strucţii se prezintă sub forma unor movile cu diametrul de 10–20 m şi
înălţimea de 0,50–1,50 m, cu aspectul general al unor morminte tumulare.
Săpăturile arheologice au demonstrat că aceste movile nu ascundeau mor‑
minte, ci „construcţii gospodăreşti dacice”, care au fost clasificate în trei
categorii205.
Pentru a ne face o idee despre forma acestora, am ilustrat două astfel de
construcţii de pe Meleia (fig. 6–7). În cazul acestora, stratigrafia este relativ
simplă, fiind compusă dintr-un un strat vegetal cu grosimea de 5 cm, urmat
de unul cafeniu care coboară până la – 30 cm, sub care urmează un altul
din pământ galben amestecat cu pietre, a cărei parte superioară marchează
nivelul antic de călcare206.
În cazul „stânei” nr. 3 de la Meleia (fig. 6), ea se compune din două
părţi. O zonă deschisă, fără pereţi, însă delimitată, de formă rotundă, cu
diametrul de 11,20 m, numită în raportul de săpătură cerdac, care a fost
probabil acoperită cu şindrilă, la fel ca şi restul construcţiei. În interiorul
acestei delimitări rotunde s-au găsit urmele unei încăperi rectangulare, cu
laturile de 5,90 × 4,80 m, fiind identificaţi şi patru stâlpi de susţinere care,
după adâncimea la care au fost înfipţi în sol (60–70 cm), probabil aveau o
elevaţie de aproximativ 2 m. În mijlocul acestei încăperi rectangulare se
afla vatra de foc simplă, fără pat de pietre, cu dimensiunile de 1,20 × 1 m,
înălţată 7–8 cm peste nivelul de călcare antic al încăperii. În cazul acestei
construcţii, majoritatea ceramicii s-a descoperit în afara „cerdacului”, în
partea sud-vestică, la un metru de acesta207.
„Stâna” nr. 5 de la Meleia este formată dintr-un aşa-zis cerdac de formă
ovală, cu diametrul exterior de cca. 12 m, care are în interior o altă încăpere,
204
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tot ovală, cu un diametru de aproximativ 8–9 m care, la rândul ei, are în
interior altă încăpere, de data aceasta rectangulară, orientată nord-est sudvest, cu laturile de 3,65 × 3,90 m, în mijlocul căreia s-a găsit o vatră, de data
aceasta construită pe un pat de pietre208.
Opiniile referitoare la utilitatea acestor construcţii sunt împărţite,
specialiştii atribuindu-le funcţionalităţi diferite, în legătură, fie cu practi‑
cile pastorale ale dacilor209, fie cu sanctuarele dacice de la Sarmizegetusa,
găsindu-se în arhitectura civilă a dacilor un arhetip pentru cea religioasă210,
fie în legătură cu exploatarea şi prelucrarea minereurilor de fier211 sau, mai
recent, chiar şi cu anumite practici ascetice existente la daci (fiind conside‑
rate construcţii monastice)212.
Să analizăm în cazul primei variante, posibilitatea ca acestea să fie nişte
construcţii pastorale, evaluând argumentele aduse în acest sens. Încă de la
început trebuie precizat faptul că profesorul Constantin Daicoviciu s-a pro‑
nunţat asupra caracterului pastoral al acestor construcţii apriori (înaintea
începerii cercetărilor arheologice a obiectivelor respective).
„Această opinie a fost formulată, cu o justă şi sigură intuiţie, de
C. Daicoviciu înainte de a fi săpată prima stână incendiată şi lipsită de lipi‑
tură arsă”213, fiind sigur că „avem de-a face cu o stână a păcurarilor daci”214.
Inventarul arheologic al acestor construcţii se compune din obiecte de
metal, puţin numeroase: cuie, piroane, scoabe, balamale de uşi, două-trei
lame, două pile, un vârf de lance şi câteva verigi de fier, cărora li se adaugă
şi un posibil mâner de sabie (la Rudele). Ceramica este prezentă în cantităţi
mari, identificându-se patru categorii ceramice: grosieră, semi-fină, fină şi
foarte fină. Sunt prezente şi vase cu „guler” şi fără fund, înlocuit, în opinia
descoperitorilor cu o bucată de pânză, spre a servi ca strecurătoare pen‑
tru produsele lactate. Cantitatea impresionantă de ceramică descoperită la
Rudele şi Meleia sugerează că aceasta rămânea acolo în sezonul rece, nefiind
coborâtă. Lipsa urmelor de chirpici, cu ajutorul căruia ar fi putut fi izolate
termic aceste construcţii, conduce spre concluzia caracterului sezonier al
folosirii acestora. Încăperile cu vatră de foc serveau ca locuinţe păstorilor,
Ibidem, p. 471–472.
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în timp ce restul, fără astfel de amenajări, dar care conţineau mari cantităţi
de ceramică, serveau ca celare. În cazul construcţiilor cu trei încăperi, cea
exterioară este privită ca un „ţarc pentru oi”215.
Ideea identificării acestor construcţii cu nişte stâne dacice este susţinută
şi de John Nandriş, care opinează că acestea oferă mai multe date arheo‑
logice privind exploatarea preistorică a zonelor înalte decât întreg lanţul
Carpatic la un loc, interpretarea acestui sit fiind mult uşurată de bogăţia
materialului etnografic existent în România. Referitor la descoperirea unui
pinten, în stâna 3 de pe Meleia, este de părere că acesta atestă faptul că
erau aduşi cai până la stână, cantităţile mari de ceramică indicând faptul
că nu sunt situri „transhumante” aşezate la mari distanţe de aşezările de
bază. Prezenţa unor obiecte din fier (un fier de plug) indică şi practica‑
rea altor tipuri de activităţi, iar construcţii ca cele de pe Rudele, Meleia
şi Tâmpul sunt ideal plasate pentru a fi stâne. Ele confirmă, încă o dată,
mărturiile autorilor antici conform cărora dacii exploatau păşunile din
zona montană. În ceea ce priveşte descoperirea unor grâne carbonizate şi a
unor râşniţe, John Nandriş consideră că există şi analogii moderne pentru
practicarea agriculturii sezoniere la stâne, ba mai mult, prezenţa unor râş‑
niţe nu presupune neapărat practici agricole sau măcinarea cerealelor, ele
putând fi folosite la râşnirea sării, care era dată animalelor. Descoperirea
unor fusaiole atestă prezenţa femeilor „absolut utilă pentru a argumenta un
anumit tip de păstorit sezonier”216, făcând referire la faptul că pe teritoriul
actual al României există modele de pastoralism în care prezenţa femeilor
este interzisă.
Ne aflăm în faţa unei încercări de a interpreta structura tipului pastoral
practicat pe baza unor indicatori arheologici. Autorii descoperirii arheolo‑
gice respective, vorbind de stâna nr. 3 de pe Meleia, pe baza particularită‑
ţilor constructive şi a faptului că nu s-a descoperit, ca de obicei, ceramică,
în interiorul construcţiei, văd în ea: „nu atât locul unde trăiau şi lucrau
păcurarii, cât locuinţa (tot sezonieră fireşte) a mai-marelui acestui complex
păstoresc, a supraveghetorului ciobanilor sclavi sau aserviţi”217.
Avem aşadar, încă o interpretare, pe baza unor urme materiale, a sis‑
temului de organizare a păstoritului la daci! Probabil că s-au inspirat din
modelul contemporan în care, în cadrul asociaţiei pastorale din zonă, ca şi
de altfel din Mărginimea Sebeşului, era prezent un „arendaş” sau, cum este
numit mai nou, un „şef de munte”.
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Aceste interpretări sunt riscante dacă ţinem seama de faptul că: „atâta
timp cât orice fel de arheologie socială depinde în mod invariabil de mode‑
lele etnografice, problema aplicării acestora oricărui context preistoric este
mare”218.
În opinia noastră, respectivele construcţii, chiar dacă erau folosite ca
stâne, nu au o funcţie exclusiv pastorală. Cu siguranţă că dacii practicau
un păstorit pendulator, caracterul construcţiilor de pe Rudele, Meleia şi
Tâmpul putând fi legat pur şi simplu de existenţa aici a unei aşezări cu
caracter civil. Referitor la planimetria acestora, considerăm că este prea
complexă ca să fie nişte simple stâne şi, în plus, sunt prea comasate într-un
spaţiu restrâns. O stână are nevoie de o zonă de păşune destul de întinsă,
iar în modelele contemporane, staulele pentru oi din zona fânaţelor, sunt
folosite pentru adăpostul animalelor iarna şi nu vara. Vara, oile pasc sub
cerul liber, la o oarecare distanţă de stână, perdeaua oilor fiind amplasată
în locuri uşor înclinate, pentru a se scurge apa pluvială, împiedicând astfel
formarea noroiului care afectează picioarele animalelor, îmbolnăvindu-le.
De asemenea, o „perdea” de oi este mutată periodic, atât pentru a târli zona,
cât şi datorită excrementelor pe care oile le produc în cantităţi apreciabile.
Acele „cerdacuri” fără pereţi nu credem că erau folosite pentru adăpostirea
oilor.
În ceea ce priveşte cantitatea mare de ceramică descoperită aici, acest
aspect intră în contrast cu activităţile pastorale, aşa cum sunt ele cunos‑
cute în perioada contemporană. Majoritatea vaselor folosite la stână sunt
confecţionate chiar şi astăzi din lemn, doar în ultima vreme au început să
se folosească vase din metal sau din material plastic. În procesul preparării
derivatelor laptelui, vasele ceramice sunt riscant de manipulat prin com‑
paraţie cu vasele din lemn, fiind casante. Mai mult, constatând prezenţa în
acest context a ceramicii pictate219, care este rară în mediul dacic, conside‑
răm drept ciudat faptul că, acest gen de ceramică apare tocmai într-o stână.
Argumentul conform căruia lipsa chirpiciului, care izola pereţii con‑
strucţiilor, demonstrează caracterul sezonier al locuirii, poate fi combătut
prin analogiile contemporane, conform cărora, în zonele montane, pentru
izolarea termică a construcţiilor din bârne de lemn se foloseşte în mod tra‑
diţional muşchiul, care nu ar fi putut lăsa urme identificabile arheologic. La
toate aceasta se adaugă şi prezenţa unor mâţe220, cum sunt numiţi pe Valea
Sebeşului colţarii folosiţi la mers pe timp de iarna, pentru a nu aluneca,
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în timpul deplasărilor, pe plan înclinat. Cu toate acestea, nu putem să nu
ţinem seama de faptul că locuirea în timpul iernii, la altitudinea la care se
află respectivele construcţii, este dificilă în condiţiile unui climat apropiat
de cel actual.
Ipoteza practicării unei forme de agricultură la acea altitudine se loveşte,
la rândul ei, de temperaturile scăzute specifice existente, prezenţa seminţe‑
lor carbonizate şi a fierului de plug constituind totuşi indicii în acest sens.
Există şi opinii, întrutotul credibile, conform cărora, în acea perioadă clima
era mai blândă şi permitea cultivarea cerealelor şi legumelor la altitudini
mult mai mari decât în prezent, modificarea climatică din ultimele două
milenii determinând populaţiile să coboare din zonele montane, lăsând
munţii aproape exclusiv în seama exploatărilor prin păşunatul sezonier221.
Nu suntem de acord nici cu ideea folosirii râşniţelor la măcinatul sării
care urma să fie dată animalelor, ştiut fiind că nici astăzi nu li se dă sare măci‑
nată, ci sare gemă spartă în bucăţi mari pe care animalele o ling cu plăcere.
Sau, poate râşniţele erau folosite ca cele descoperite în munţii Banatului, la
Piatra Ilişovei, în mediul cultural Coţofeni, în contextul tehnologiilor de
exploatare şi prelucrare a resurselor de cupru existente acolo222.
Cu siguranţă, problema nu va fi lămurită decât în urma reluării cerce‑
tărilor bazate pe interdisciplinaritate, altfel riscăm ca toate afirmaţiile refe‑
ritoare la funcţionalitatea acestor clădiri şi construcţia unor modele pas‑
torale dacice să constituie „ficţiuni”, mai mult sau mai puţin acceptate de
fiecare dintre noi.
Cu toate acestea se perpetuează chiar şi astăzi opinii conform cărora
„arheologia stânelor este săracă, în afară de cele dacice (care sunt monu‑
mentale) avem foarte puţine date arheologice”223.
Pentru perioada dacică, importanţa păstoritului şi creşterii animalelor
este atestată prin prezenţa în aşezări a unor mari cantităţi de oase de ani‑
male. Astfel, judecând după materialul arheologic găsit pe Valea Sebeşului,
în depozitul de resturi menajere din cetatea de la Căpâlna, în alimentaţia
celor care locuiau cetatea, predominau ovi-caprinele, în proporţie de circa
50%, urmate de porcine şi de bovine, în special animale tinere, neajunse la
maturitate224, acesta putând fi un indiciu că erau sacrificate, pe scară largă,
neajungând să fie folosite pentru produsele secundare oferite.
Întrucât majoritatea ustensilelor folosite pentru prelucrarea laptelui,
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erau atunci şi mai sunt şi astăzi confecţionate din lemn, material care se
deteriorează uşor şi nu rezistă timpului, acest gen de obiecte nu s-au păstrat.
Dintre obiectele de uz pastoral din antichitate care au rezistat până la
noi, amintim foarfecele metalice. Ele erau întrebuinţate atât la tunsul oame‑
nilor, cât şi al oilor şi sunt asemănătoare cu aşa numitele „foarfeci ţigăneşti”,
folosite pentru tunsul oilor în zilele noastre. Aceste foarfeci sunt confecţio‑
nate dintr-o bară de fier îndoită în forma literei U, lăţită la bază (pentru a-i
mări elasticitatea) şi prevăzută cu două lame la extremităţi. Descoperirea
acestora este frecventă în aşezările dacice situate în zonele de deal şi de
munte225. Despre importanţa lânii în cadrul îndeletnicirilor casnice vorbesc
şi alţi cercetători, considerând creşterea oilor ca fiind una dintre îndeletni‑
cirile de bază ale geto-dacilor226.
După cucerirea Daciei, este atestat epigrafic un adevărat emporiu econo‑
mic, la Apulum, un colegiu al centonarilor (asociaţia postăvarilor sau ţesă‑
torilor) care, probabil, furnizau îmbrăcăminte militarilor legiunii a XIII-a
Gemina şi familiilor acestora227. Organizarea în colegii profesionale presu‑
punea punerea în circulaţie şi consum a unei mari cantităţi de lână şi alte
materii prime, furnizate foarte probabil de către locuitorii autohtoni care se
ocupau cu creşterea oilor sau cu extracţia şi ofertarea altor materii prime.
Pe lângă dovezile materiale atestate arheologic, contribuţii importante
sunt aduse de lingvistică. Este cunoscut şi acceptat faptul că terminolo‑
gia agricolă românească are foarte mulţi termeni de origine slavă, însă,
preponderenţi sunt cei latini. Foarte puţine elemente lexicale de substrat
(preromane) se referă la munca pământului (ţarină, grapă), iar numele de
plante care sunt destul de numeroase se referă la plantele sălbatice228.
Cu totul altfel stau lucrurile în ceea ce priveşte viaţa pastorală, a cărei
terminologie cuprinde elemente de mare vechime. Termenii pastorali moş‑
teniţi din substratul preroman se pot grupa în trei categorii: referitori la
animale, la instrumentarul folosit şi la produsele lactate. Astfel, în prima
categorie intră mai mult apelative pentru animale care sunt în legătură cu
vânătoarea şi cunoaşterea naturii sălbatice (balaur, ghionoaie, melc, mistreţ,
năpârcă, şopârlă, viezure). Din grupa a doua, sigure de origine pre-romană
sunt: troc, strungă, caţă, ghioagă, căciulă, iar în a treia categorie, alături
de latinescul lapte (lacte) amintim unt (unctum), caş (caseus), a mulge
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(mulgere) şi a strecura (extracolare), iar din fondul traco-geto dacic avem
autohtonele străgheată, brânză, zăr, zară, urdă şi adjectivul sarbăd229.
Aceste cuvinte ce aparţin civilizaţiei pastorale constituie principala
probă documentară adusă de lingvistică despre vechimea şi continuitatea
bimilenară a păstoritului în spaţiul locuit din secolul VIII de români şi ală‑
turi de alte 130 de cuvinte populare româneşti, sunt resturi din limba de
tip indoeuropean „satem” a băştinaşilor traco-daci, înlocuită cu latina în
vremea stăpânirii romane în secolele I-III d.Hr.230.
S-au făcut supoziţii şi despre rolul transhumanţei în păstrarea carac‑
terului unitar al limbii române, Ovid Densuşianu făcând confuzie între
transhumanţă şi nomadism, potrivit tezelor proprii, afirmă că viaţa pasto‑
rală, prin „migraţiunile” care o caracterizează, va trebui luată mai mult în
considerare pentru a putea fi explicate anumite propagări lingvistice, ajun‑
gând totodată să minimalizeze rolul pe care îl avea agricultura la români.
Astfel, Densuşianu, plecând de la o premisă falsă, acordă păstoritului trans‑
humant o importanţă exagerată, ca element unificator al limbii, rol pe care
acesta nu l-a avut niciodată231. Afirmaţiile lui Densuşianu sunt combătute
în epocă de Petru Cancel, care susţine că aceste „migraţii păstoreşti” nu au
avut un rol aşa cum îl vede Densuşianu, fiind vorba despre grupuri mici
de ciobani care însoţeau turmele, în opoziţie cu practicile aromânilor din
sudul Dunării, unde se deplasau sate întregi, nicidecum indivizi izolaţi, ca
în cazul românilor care, în Evul Mediu, nu au fost un popor de păstori.
Acesta făcea, totodată, şi o distincţie necesară şi clară între stăpânii turme‑
lor şi ciobanii angajaţi care însoţeau turmele în periplul lor transhumant232.
În perioada postromană şi prefeudală, alături de materialul osteolo‑
gic din aşezări, găsim şi câteva obiecte care atestă practicarea păstoritului.
Este vorba, din nou, ca şi în perioada dacică, de foarfeci din fier, precum
cele descoperite la Şopteriu233, Gornea234, iar în teritoriul est carpatic, la
Dodeşti235.
O altă atestare a practicării păstoritului, destul de timpurie, este menţi‑
unea cartografică făcută de geograful Idrisi, care, pe harta sa, definitivată
prin anul 1154, includea şi oraşul Linokastro – „cetatea lânii”, identificată
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recent în zona Hârşova în apropiere de Vadul Oii236, iar cronicarul Laonicas
Chalcocondyles (1423–1490), în lucrarea sa Expuneri Istorice, afirmă des‑
pre români că locuiesc în sate şi duc o viaţă păstorească237. Din aceeaşi
perioadă datează şi primul privilegiu domnesc (1403–1408) care face refe‑
rire la păstorii transhumanţi transilvăneni care iernau cu turmele lor în
Ţara Românească238. Oricum ar fi, este cunoscut faptul că în Ardeal era
obicei străvechi ca păstorii să-şi mâne toamna târziu oile şi alte vite în Ţara
Românească la iernat, iar primăvara să le aducă înapoi bine îngrăşate239.
Iată, aşadar, o serie de dovezi privind păstoritul pe actualul teritoriu al
României, începând din preistorie şi până în zorii Evului Mediu, perioadă
extinsă în timp, pentru care unii cercetători vehiculează noţiunea de păs‑
torit transhumant, lucru despre care, credem noi, nici nu poate fi vorba
în aceste epoci istorice. Această eroare, perpetuată de-a lungul timpului
în literatura de specialitate arheologică şi istorică, suntem siguri că îşi are
originea în neînţelegerea conceptului de păstorit transhumant. Exploatarea
păşunilor montane în scopuri pastorale nu presupune, automat, practica‑
rea transhumanţei, aşa cum este ea înţeleasă şi definită de literatura de spe‑
cialitate antropo-geografică, istorică şi etnologică, abundentă începând cu
debutul secolului XX.
Mai mult decât atât, transhumanţa la români nu este chiar atât de răs‑
pândită, din contră, unii cercetători, aplecându-se asupra acestui fenomen
ajungând la concluzia că păstoritul transhumant, aşa cum ne apare el la
începutul secolului al XIX-lea în Transilvania, constituia o întreprindere la
care participa un număr limitat de locuitori pricepuţi în efectuarea şi coor‑
donarea deplasărilor pe arii atât de întinse. Majoritatea acestor oieri plecau
din câteva regiuni bine delimitate, situate în sudul Transilvaniei, în jurul
Braşovului, Făgăraşului şi Sibiului, numărul satelor ardelene care trimiteau
turme la păşune în Ţara Românească nu trecea de 150240.
Apariţia transhumanţei pe teritoriul actual al României a fost posibilă
numai începând cu secolul al XIV-lea, când datorită promovării de către
dinastia Angevină a unor noi politici economice şi comerciale, creşterea
animalelor în întregul regat Ungar cunoaşte o dezvoltare fără precedent.
Coroborate cu aceste condiţii interne, formarea la 1324 a statului feudal
al Ţării Româneşti, asigura securitatea drumurilor spre luncile Dunării.
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Primele documente care oferă informaţii sigure despre „păstorii de la
bălţi” datează de la începutul secolului al XV-lea, lucru care îl determină
pe cercetătorul Corneliu Bucur să considere că transhumanţa era „încă din
secolul anterior un aşezământ durabil în viaţa economică a satelor româ‑
neşti din sudul Transilvaniei”241. Acelaşi cercetător identifică şi cauzele apa‑
riţiei transhumanţei, naturale şi economice, precum şi condiţiile politice
favorizante, care, toate împreună, au dus la apariţia şi dezvoltarea acestui
fenomen242.
Influenţaţi de concepţia determinismului fizic, o serie de cercetători ai
fenomenului transhumanţei, precum Emmanuel de Martonne, Henri H.
Stahl, Romulus Vuia, Petre P. Panaitescu, Andrei Veress etc., consideră con‑
diţiile bio-geografice, climatice şi de relief principalele cauze ale apariţiei
transhumanţei243.
Şi alţi cercetători ai problemei pledează pentru datarea transhumanţei
în spaţiul românesc începând cu secolul al XIV-lea244. În aceste condiţii,
pentru preistoria şi istoria veche a României, este eronat să vorbim despre
transhumanţă. Credem însă că se exista, la nivelul acestor epoci, un păstorit
pendulator, în care era inclusă şi zona montană aflată în imediata vecină‑
tate a aşezărilor, folosită, cel mai probabil în timpul sezonului cald, pentru
exploatarea resurselor de care dispunea.
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4.

CONSIDERAŢII ISTORICE PRIVIND
MĂRGINIMEA SEBEŞULUI

4.1. Sebeşul şi Scaunul de Sebeş
Apariţia şi dezvoltarea Sebeşului este legată de politica de apărare a gra‑
niţelor Transilvaniei promovată de regii maghiari. Înainte de mijlocul seco‑
lului al XII-lea, secuii sunt primii colonişti aşezaţi, pornind de la Sebeş ca şi
limită vestică spre est, urmând cursul Târnavei Mari245, fiind mutaţi ulterior
spre estul Transilvaniei, în depresiunile Carpaţilor Orientali. Întemeietorii
oraşului au fost saşii, a căror colonizare treptată a fost organizată de statul
maghiar în decursul secolelor XII-XIV246. Primele grupuri de colonişti ger‑
mani s-au aşezat în apropiere de Alba Iulia, în jurul anului 1206, în Cricău
şi Ighiu şi în apropiere de Orăştie, la Romos, iar în zona Sibiului, fiind pre‑
zenţi încă din 1186247. La începutul secolului al XIII-lea au fost colonizate
teritoriile de la est şi vest de Sibiu, de la Baraolt şi până la Orăştie248, noii
colonişti obţinând, prin diploma Andreiană (1224), pe lângă teritoriul sus
amintit, şi „terra Siculorum terrae Sebus”249.
Cu o organizare socială mai dezvoltată decât a secuilor, saşii s-au aşezat
şi în zona Sebeşului, care făcea parte din Unterwald (ţara de sub pădure),
regiune cuprinsă între Miercurea Sibiului şi Orăştie250. Au evoluat de la
organizarea în obşti săteşti, trecând treptat, datorită dezvoltării vieţii eco‑
nomice şi în special a meşteşugurilor şi industriilor medievale, de la forma
rurală la cea de târg, apoi de oraş (cu un statut bine reglementat), greavii
245
246
247
248
249
250

Nägler 1992, p. 117.
Iacob et alii 2004, p. 4.
Nägler 1992, p. 170.
Dan 2005, p. 229.
Urkundenbuch 1892, p. 32–35.
Müller 1941, p. 218.

68

R a d u To t o i a n u

fiind înlocuiţi cu patriciatul orăşenesc, ajungându-se administrativ la forma
de organizare scăunală251.
Organizarea Scaunului Sebeş este pusă în legătură cu tulburările din
perioada cuprinsă între anul 1277, când saşii au atacat reşedinţa episco‑
pului şi catedrala romano-catolică de la Alba Iulia, şi răscoala saşilor din
anul 1324, când aceştia s-au ridicat la luptă contra regelui Ungariei, Carol
Robert252. Saşii duceau o politică de conservare a autonomiei şi a privile‑
giilor pe care le deţineau încă din perioada colonizării lor, având o atitu‑
dine de opoziţie constantă faţă de acceptarea unei subordonări politice în
favoarea voievodatului, şi a unei subordonări ecleziastice faţă de episcopia
de Alba Iulia253.
În anul 1277, sub conducerea lui Johann de Ocna Sibiului, saşii atacă
Capitlul de la Alba Iulia, sub pretextul implicării episcopului Petru în asa‑
sinarea tatălui lui Johann, Alard, devastând reşedinţa episcopală şi cate‑
drala254. În procesul dintre Decanatul de Sebeş şi Capitlu, reprezentantul
acestuia din urmă, Philipp de Cingulo, afirmă că au fost ucişi şi 2000 de
bărbaţi, printre care trei arhidiaconi şi un canonic255.
După moartea regelui Andrei al III-lea, în 14 ianuarie 1301, saşii din
Transilvania sunt implicaţi în a-l susţine, pentru ocuparea tronului Ungariei,
pe Otto de Bavaria, însă papa îl unge rege pe Wenceslav de Boemia, care
abdică în 1305, tronul fiind ocupat, în cele din urmă, de Otto. O delegaţie
a saşilor condusă de comiţii sibieni, Gombolinus şi Nikolaus Blavus, s-au
deplasat la Buda pentru a depune omagiile noului rege, care vine în anul
1306 la Sibiu, însă voievodul Ladislau Kán, ajutat de fratele său, episcopul
Petru, îl capturează pe rege şi îl silesc să abdice256, pe tron urmându-i Carol
Robert de Anjou. Se pare că aceste neînţelegeri politice (saşii contând pe
Otto de Bavaria pentru sprijinirea drepturilor lor), coroborate cu tendinţa
puterii ecleziastice de a obţine cât mai multe venituri din decanatele săseşti,
au dus la acumularea de noi tensiuni între etnicii germani şi Capitlul de la
Alba Iulia.
La începutul anului 1307, preoţii Decanatului de Sebeş au refuzat plata
censului către Capitlul din Alba Iulia, iar în luna februarie 1308, deca‑
nul Berthold, preot în Câlnic, împreună cu Andrei, preot în Gârbova, se
251
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deplasează la Alba Iulia pentru a depune la Capitlu un protest solemn şi
o plângere adresată scaunului papal. La citirea protestului, canonicii s-au
enervat şi i-au bruscat, încercând să-i şi sechestreze şi să-i închidă, cei doi
preoţi scăpând cu greu din mâinile lor şi numai datorită intervenţiei celor
care îi însoţeau. Represaliile maltratării au avut loc în ziua de 18 februa‑
rie, când cei doi preoţi s-au reîntors la Alba Iulia, cu numeroşi însoţitori
din întreg decanatul Sebeşului, înarmaţi, agresându-i pe canonici şi închi‑
zându-i în catedrală. Reprezentanţii Capitlului se plâng delegatului papal,
Gentilis, care îi cheamă la Buda în faţa scaunului de judecată pe decanul
Berthold din Câlnic şi preoţii Heinrich, din Sebeş, Gottschalk, din Vinţ,
Nikolaus, din Pian, Daniel, din Răhău, Benciu, din Apold etc., pentru a pre‑
zenta motivele pentru care nu vor să achite Capitlului censul şi să justifice
violenţele comise257.
Datorită faptului că voievodul nu le permite libera trecere, acuzaţii nu
sunt prezenţi la proces, însă, în numele lor, pledează călugărul dominican
Heinrich din Sibiu. Se întrunesc comisii care verifică veridicitatea afirma‑
ţiilor, iar procesul propriu-zis începe în 30 aprilie 1309 şi se desfăşoară pe
parcursul a 27 şedinţe, până în 3 iulie 1309, prin acuze reciproce ale păr‑
ţilor, fără a se da însă un verdict258. Probabil că stingerea acestui conflict
trebuie pusă pe seama încercării voievodului Ladislau Kán de a-l înscăuna
pe tronul episcopal de la Alba Iulia, rămas vacant de la moartea episcopu‑
lui Petru (27 noiembrie 1307), pe fiul său Benedict. De altfel, voievodul
Ladislau administra averea Capitlului, însă cu toate presiunile făcute (ianu‑
arie 1308) de a provoca alegerile episcopale, nu reuşeşte, Benedict fiind ales
episcop pe cale amiabilă la 24 iulie 1309, fără opoziţia saşilor.259
Acesta este contextul politic intern în care este atestat documentar
Scaunul Sebeş (Sedes Sebes) în anul 1303260. În anii 1550 şi 1584 sunt amin‑
tite Scaunul şi oraşul Sebeş, cu cinci sate (Lancrăm, Petreşti, Pianu de Jos,
Reciu şi Câlnic)261, ajungând ulterior să deţină zece sate: Lancrăm, Petreşti,
Răchita, Strungari, Pianu de Jos, Pianu de Sus, Loman, Reciu, Câlnic şi
Deal262.
Scaunul Sebeşului se învecina, la nord şi nord-est, cu Comitatul Albei.
Graniţa pornea din lunca râului Mureş, în apropierea localităţii Oarda de
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Jos, urma cursul Secaşului Mare, până în apropiere de Cut, de unde mergea
spre Cunţa; de aici urma graniţa de est cu Scaunul Miercurii până în apro‑
pierea hotarului comunei Jina şi trecea apoi pe la sud de Câlnic şi Răhău,
ocolea spre sud-vest hotarul Petreştiului şi urca pe valea Sebeşului, înveci‑
nându-se cu localităţile de aici aflate pe teritoriul comitatului Albei, până
în punctul Cărări, de unde pornea spre est, spre vârful Capul Pietrei, iar de
aici peste Jidoştina până pe cursul râului Sebeş263.
Graniţa de vest a Scaunului este cunoscută datorită unor neînţelegeri
iscate între Scaunul Sebeşului şi cel al Orăştiei. Dintr-un document emis
la Sibiu, la 25 noiembrie 1563, aflăm că în prejma acelei date au avut loc
măsurători şi revizuiri de semne de hotar (meta). Astfel, primul semn de
hotar se găsea la obârşia Archişurilor „Oburssye Arkyssylor Walachice
vocato”, peste teritoriul lui Chasparis Barcsay. Următoarea era în şaua
muntelui Măgurile. De aici graniţa pornea spre dreapta, spre Curmătura
Pienelului, apoi înspre muntele Pleaşa, de unde mergea spre locul numit
Faţa Sacului, acolo găsindu-se a unsprezecea movilă de hotar. Mai departe,
graniţa mergea prin pădure peste coasta împădurită Obârşia Sacului spre
locul numit Rădăcina, iar de acolo spre Recea, de unde se îndreaptă spre
est spre drumul care duce spre munţi „procedentes versus orientem ad sinistram usque ad viam, que ad alpes ducit inter duos fagos meta decimasepta
jaceret”. Acolo, între doi fagi, se găseşte penultima movilă, a şaptesprezecea.
De aici, graniţa cobora în valea Cugirului „in flumen vulgo Kudchyrerbach
vocatum” care desparte în mod natural teritoriile scaunelor264.
Totodată, graniţa de sud a Transilvaniei cu Ţara Românească ne este
cunoscută dintr-o hotărnicie încheiată la 9 iunie 1520 între Neagoe Basarab
şi voievodul Ioan Zápolya. Documentul, păstrat doar într-o copie germană,
prezintă hotărnicia pornind de la apa râului Frate, afluent al Oltului, şi până
la Orşova, cu acest prilej fiind amintit şi segmentul de graniţă de interes
pentru lucrarea de faţă: „la Piatra Albă şi de aici tot pe vârf la vârful munte‑
lui Petru şi de aici tot pe vârf la Măgura”265. Este vorba de segmentul cuprins
între Piatra Albă, de sub care izvorăşte râul Sebeş, şi Măgura Haţegană266,
aflată deasupra Văii Jiului, de unde se coboară direct la Petrila.
Dan 2005, p. 232–233.
Amlacher 1879, p. 431–434, nr. 153.
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4.2. Procesele dintre Sebeş şi Lancrăm pentru terenuri
În timpul invaziei turceşti din anul 1438, oraşul Sebeş a fost mistuit de
flăcări şi, odată cu el şi preţioasa arhivă a oraşului, unde se păstrau docu‑
mente importante de proprietate şi privilegii câştigate de-a lungul timpu‑
lui, lucru de care profită Lancrămul, care „a căpătat poftă şi tendinţa tot mai
mare de a înghiţi hotarul”267.
Astfel, în anul 1563, Lancrămul iniţiază un proces împotriva oraşului
pentru revizuirea semnelor de hotar, în cazul unui teren care se mărginea la
sud cu teritoriul oraşului, despărţit de un drum care ducea la Vinţu de Jos,
iar la est având ca graniţă naturală râul Sebeş. Anterior acestui an, locuito‑
rii Lancrămului treceau peste râu pe teritoriul Sebeşului, unde şi-au făcut
nişte grădini, au plantat vii pe Dealul Roşu, având şi obiceiul să păşuneze
acolo vitele. Pentru a nu crea conflicte, oraşul a tolerat aceste încălcări ale
teritoriului său, însă locuitorii Lancrămului au început să considere acest
teren drept proprietate a lor, în cele din urmă oraşul intervenind pentru
a-i alunga de acolo. Lăncrănjenii însă au venit spăşiţi în faţa Consiliului
orăşenesc îmbunându-l „cu peşti şi alte multe daruri”, reuşind să înduplece
conducătorii oraşului care revin asupra deciziei lăsându-i pe lăncrănjeni să
folosească, în continuare, terenul 268.
Însă, în anul 1563, conflictul s-a acutizat dinnou, Lancrămul ridicând
pretenţii de proprietate asupra acelui teren şi mai ales asupra Râpei Roşii
(Rotherberg). Cum, în urma judecării procesului, rezultatul în primă
instanţă i-a fost nefavorabil, Lancrămul a făcut apel la Universitatea Săsească
din Sibiu, ca for superior de judecată, care trimite la Sebeş în 21 aprilie
1563, o comisie pentru a se documenta. Sebeşul aduce un număr mare
de martori, printre ei găsindu-se şi românii Petru Nicoară din Dumitra şi
Avram Ban, Ioan Oprea şi Ambrozie şi Gheorghe Fodor din Cund, lucru
apreciat de instanţă. Din declaraţiile martorilor aduşi de Sebeş reiese faptul
că teritoriul disputat a fost în posesia netulburată a oraşului, iar cei din
Lancrăm au început să-l încalce cam de o jumătate de secol. Mai mult decât
atât, Sebeşul demonstrează că preotul din oraş lua pe el decima, iar ora‑
şul beneficia de recolta obtinută de pe acea luncă, folosirea terenului de
către locuitorii din Lancrăm fiind permisă numai „din graţie şi prietenie”.
un secol reprezentând „avanpostul Mărginenilor Sebeşului înspre teritoriul jienilor”, însă
recent, a fost revendicat şi câştigat în instanţă de către locuitorii din Petrila.
267
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Lancrămul aduce doar doi martori, Lucas Kalmer şi Ladislau Zaponos din
Vurpăr. Primul declară că respectivul teritoriu a fost al Lancrămului, însă,
cu ceva timp în urmă găsindu-se un cadavru pe acest câmp, lăncrănjenii
pentru a se sustrage plăţii homagium-ului au declarat că terenul respec‑
tiv este proprietatea oraşului, care a şi plătit, de altfel, despăgubirea, iar pe
lăncrănjeni i-a ameninţat cu luarea teritoriului. Cel de-al doilea martor
declară că, în urmă cu 60 de ani, a locuit în Sebeş şi a văzut frecvent vitele
lăncrănjenilor păscând pe acest teren269.
Plata acelei taxe de răscumpărare de către făptaşi, sau în cazul în care aceş‑
tia erau necunoscuţi de către proprietarul terenului pe care s-a comis crima,
era o practică răspândită în Evul Mediu. Sunt consemnate astfel de cazuri
pentru zona aflată în discuţia noastră şi în alte situaţii. Astfel, în anul 1544,
un cetăţean al Sebeşului, Kaspar Roth, a fost omorât de câţiva locuitori ai
comunei Cut pe teritoriul satului Daia, care aparţinea Capitlului Catedralei
din Alba Iulia. Judele regal Georg Kyser ceru pedepsirea ucigaşilor, însă s-a
ajuns la un compromis cu Capitlul, încheiat la 16 ianuarie 1545, prin care
s-a plătit ca ispăşire a faptei suma de 40 florini. Nu la fel s-a procedat în
aplanarea conflictului dintre Lancrăm şi Capitlu, când Michael Back, judele
din Vinţ, a încălcat proprietatea sătenilor din Lancrăm care i-au sechestrat
nişte animale surprinse la păşunat pe teritoriul lor. Unul dintre mercenarii
judelui, Michael Zantohalmy, sub pretextul căutării unui bou al stăpânului
său, a intrat în sat colindându-l în lung şi în lat, lucru care i-a înfuriat pe
săteni care l-au atacat, bătut şi tâlhărit, acesta murind după patru zile ca
urmare a rănilor provocate de lăncrănjeni. Sfetnicul regal Andrei Bathori a
înaintat o plângere judecătorului şi Magistratului oraşului Sebeş, citând la
proces întreaga comună Lancrăm. Concomitent, a depus o plângere adre‑
sată reginei Izabela, văduva lui Ioan Zápolya, care-i delegă la 28 iunie 1559
pe nobilii Gregor Isak, Mathias Işpan şi Mathias Nemeş din Oarda, să se
deplaseze la Sebeş pentru a determina Magistratul oraşului să discute cu
prioritate această chestiune în prima şedinţă şi să dea o sentinţă, iar dacă
părţile nu vor fi mulţumite să se adreseze tablei regale de judecată. Nu se
cunoaşte rezultatul procesului270, dar cu siguranţă s-a plătit homagium-ul.
Revenind la procesul pentru terenuri, după audierea martorilor s-a
decis, pe baza declaraţiilor acelora şi a semnelor de hotar existente, ca tere‑
nul să fie atribuit Sebeşului, cu condiţia ca să li se permită lăncrănjenilor
folosirea viilor şi păşunii pentru animalele lor271.
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Sentinţa a nemulţumit ambele părţi, însă Lancrămul a făcut un apel în
data de 2 mai 1563, pe care însă l-a pierdut, la fel întâmplându-se şi în
faţa Curţii de Casaţie la Tabla Regală de Judecată de la Alba Iulia, care în
ultima şedinţă din această speţă, ţinută în 21 iulie 1563, hotărăşte că terenul
în litigiu şi Râpa Roşie este: „o moşie a oraşului Sebeş pentru totdeauna
şi în vecii vecilor”, hotarul între Sebeş şi Lancrăm rămânând ca şi până
atunci, râul Sebeş, iar peste albia acestuia, Lancrămul să nu aibă nici un fel
de drept. După acest episod Lancrămul s-a liniştit pentru mult timp, iar în
situaţiile în care a trecut abuziv peste râul Sebeş: „a fost pedepsit ca provo‑
cator iar vitele au fost închise” 272.
Referitor la proprietăţile aflate pe Dealul Roşu, cunoaştem dintr-un
testament care se găsea la sfârşitul secolului al XIX-lea în arhiva oraşului
Sebeş, datat 24 februarie 1539, că în urma morţii lui Acaţiu Fleischer, le
revin copiilor acestuia, Sofia şi Benedict, pe lângă casă, acareturile şi bunu‑
rile inventariate din locuinţă şi 6 iugăre cu grâu, două iugăre de teren arabil,
o jumătate de iugăr vie şi alt teren de un iugăr pe Dealul Roşu: „sex iugera
tritici, duo iugera terrae arabilis in campo Gylgewanth habita, item iugera
vinearum in promontorio columbino unum et medium, in rubro promontorio iugerum unum…”273. Deci, iată că locuitorii din Sebeş aveau proprietăţi,
pe acest teren aflat în litigiu, între Lancrăm şi Sebeş.
În anul 1695, Lancrămul depunea o solicitare la Magistratul oraşului
Sebeş să i se dea un teren mic din hotarul oraşului, în zona Râpilor Roşii,
spre pădurea celor din Oarda, întrucât au nevoie el pentru a planta viţăde-vie, neexistând un loc favorabil pentru o astfel de cultură în hotarul pe
care îl avea satul în acel moment. Făgăduieşte oraşului, în schimbul acestui
teren, recunoştinţă veşnică, iar ca urmare, între oraş şi Lancrăm se încheie
în 30 iunie 1695 un contract ale cărei clauze foarte stricte specificau faptul
că terenul respectiv a fost dat Lancrămului exclusiv pentru cultivarea viţeide-vie, fără să se pătrundă în acea zonă cu animale, care ar putea provoca
stricăciuni recoltelor, şi fără să poată vinde terenul respectiv sau să-l folo‑
sească drept gaj. Cu alte cuvinte, ne aflăm în faţa unui contract de con‑
cesiune, pentru terenul primit lăncrănjenii acceptând să plătească dijma
preotului din Sebeş şi Fiscului Regal, viile urmând să fie integrate, ca atare,
în hotarul oraşului. Se pare însă că lăncrănjenii nu au respectat clauzele
MMIRSBD, Apelul comunităţii oraşului Sebeş către împărat, privind plângerea
Lancrămului în cauza procesului pentru hotar, Orăştie, 26 nov. (1)847, nr. inv. 267/D.160,
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contractuale „intrând de nenumărate ori cu vitele la păşune sub motivul că
merg la vie”274.
La sfârşitul secolului al XVII-lea, veniturile, cheltuielile şi datoriile ora‑
şului au ajuns sub administrarea Guvernului, iar Râpa Roşie cu aprobarea
acestuia a fost dată în arendă, ca păşune, când breslei măcelarilor din Sebeş,
când unor privaţi sau chiar satului Lancrăm, oraşul încasând arenzile pen‑
tru folosinţă275.
Într-adevăr, aşa stăteau lucrurile, din secolul al XVIII-lea păstrându-se
la Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Statului, documente emise de
cancelaria oraşului Sebeş, referitoare la numărul oilor, stăpânilor şi locurile
de păşunat de pe teritoriul oraşului. Dintr-un astfel de document, aflăm
că, în aprilie 1718, pe locul numit Blatt, sunt prezente 500 de oi ale unor
lomănari: Vulc Nicolae, Oprea Cosor, Sava Oprişele, Stan Oprişele şi Toma
şi Ion Plite(a), păzite de ciobanul Dumitru Roşca276.
Alte turme, fără a se preciza însă numărul oilor, sunt prezente la
Vinţişoara. Prima dintre ele este compusă din oile săsciorenilor Lazăr Popa,
Gheorghe Popa, Bogdan Capătă, Avram a lui Oprea Capătă, Stan Istrate
şi Bucur Istrate, păzite de păcurarii Iuon Capătă, Moise Popa şi Iuon Vulc
fiul277. Tot la Vinţişoara există o turmă, mai în spate ([…] aufm Vintzeschore
die Hinterste Herde […]), formată din oile lomănarilor: Lie Stănuş, Istrate
Stănuş vel Ilie, Danil Ilie şi a săsciorenilor Dreghici Opr(e)a Olt(e)an, Todie
Vlad, Gavrille Andronie, Pavel Mark, Georgj Popa, Sztenische, Staicul şi
Mihai Radovan278.
În câmpul Ruzga sunt prezente oile următorilor locuitori ai Lomanului:
Nicolae Brânduşe, Dan Plăcintă (Pletschinte), Iuon Stănilă şi Dan Kemeşel,
păzite de ciobanii Stan Nicula şi Iacob Stănilă279. Tot în câmpul Ruzga întâl‑
nim, în iarna lui 1717, şi turma preotului Briech (Pater Briech) şi a fratelui
său, compusă din 460 de oi păzite de Ioan Chirilă şi Anghel Capătă280.
Este interesantă această însemnare, în care preotul Briech, angrenat şi
el în procesul de producţie a mărfurilor (lână, derivate ale laptelui etc.),
apelează la ciobani români pentru a-i îngriji turma, de altfel destul de mare.
MMIRSBD, Apelul comunităţii oraşului Sebeş către împărat, privind plângerea
Lancrămului în cauza procesului pentru hotar, Orăştie, 26 nov. (1)847, nr. inv. 267/D.160. f. 1.
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Este practic o recunoaştere a înaltei specializări a românilor din această
zonă în păstorit.
Revenind la documentul citat, aflăm că, în împrejurimile Lancrămului
a iernat o turmă din Loman, care era formată din oile lui Moga Cosma şi
Pavel Stănilă, păscute de ciobanul Bucur Moga281. La Râpa Roşie este pre‑
zentă o altă turmă, mixtă de această dată, ce reunea oile unor alţi locui‑
tori din Loman: Oprea Stroie, Oprea Petraşcu, Iuon Petraşcu şi a altora din
Pianu de Sus ([…] ex olla[h] Pien.), Iuon Moga şi Andraş Ştirbul282. Sub
Viile Româneşti o altă turmă din Loman, compusă din 400 oi, proprietatea
lui Oprea Roşca şi Stan Bogdan, sunt păzite de Pamfilie Istrate şi Oprea
Istrate283, iar la Drumul de Piatră (Stein weg) din Loman, erau prezente oile
lui Simion Stancu, Iuon Stancu şi Oprea Stancu păzite de Muntiu Stancu şi
Iuon Stancu fiul284.
La Eger285 păşteau oile lui Ioan şi Oprea Popa, cioban fiind Luca Dojde286.
Tot la Eger se aflau şi oile lui Oprea Stănuş, Lazăr Stănuş şi Iuon Vlad păs‑
cute de Danil Stănuş şi Andrei Stănuş, precum şi o altă turmă a lui Coman
Petru, Constantin Turcu şi Popa Marian, toţi din Loman, păzite de Stan
Turcu287.
Pe Slatină erau oile lui Iuon Stanciu din Loman împreună cu cele ale
unor locuitori din Sebeşel, Ion Pârvu, Istrate Stănuş, Ion Fulea, Luca Albu
şi Stan Coman, păzite de Iuon Stanciu, fiul, şi Oprea Stanciu288.
Sub dealul Alunei din Loman, păşteau turmele lui Achim Moga, Ieremia
Stănuş, Lazăr Stănuş şi Stan Bodea, păzite de ciobanul Filimon Achim289. Tot
în această zonă, se afla o altă turmă, formată din oile lui Oprea Stănuş, Lazăr
Stănuş şi Ion Vlad, păscute de ciobanii Danil Stănuş şi Andrei Stănuş290.
Ibidem, f. 1, nr. 6.
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În anul 1787 Lancrămul se adresează oraşului cu o nouă cerere de
arendă a Râpelor Roşii pentru păşunatul vitelor din sat, angajându-se ca,
pe lângă plata banilor cuveniţi, să întreţină drumul Sebeş-Alba Iulia. Se
încheie astfel, în 1 noiembrie 1787, un contract cu aprobarea Guvernului
Transilvaniei, în care, pe lângă plata la timp a taxelor de arendare şi obliga‑
ţia de întreţinere a drumului, se angajau ca atunci când trec peste semănă‑
turi să lege vitele una de alta sau să le ducă înjugate până la păşune pentru
a nu produce pagube291.
În această chestiune se implică însuşi împăratul Iosif al II-lea care, întrun decret emis în 6 decembrie 1787, printre altele, face referire şi la drep‑
tul pe care-l susţin locuitorii Lancrămului, de a tăia lemne şi a-şi păşuna
animalele în pădurile de la muntele Dealul Lung, drept pe care-l au „din
vremuri îndepărtate” şi care le-a fost nesocotit în ultima vreme, lucru negat
bineînţeles de Magistratul Sebeşului, dar în privinţa cărui împăratul decide:
„comuna trebuie apărată în această privinţă de orice procedură forţată şi va
fi lăsată în folosinţa acestui munte şi în viitor, mai ales dacă are lipsă de el
pentru întreţinerea sa” 292.
O nouă comisie, condusă de Antoniu Donath de Pálos, asesor tabular la
Târgu Mureş, împreună cu secretarul Sándor de Domokos, vine în zonă în
1789, pentru a clarifica situaţia unor terenuri în litigiu între Pianu de Sus şi
Pianu de Jos. Această comisie a remăsurat şi marcat hotarul pentru comu‑
nele amintite293 şi a împărţit Dealul Lung între Pianu de Sus şi Loman294,
dispoziţia fiind însă revocată de împăratul Iosif al II-lea printr-un rescript
din 20 ianuarie a aceluiaşi an295.
Probabil că acest drept câştigat de Lancrăm prin decretul emis de Iosif
al II-lea nu este respectat de oraş, întrucât în anul 1796 localitatea reia pro‑
cesul contra Sebeşului, făcând apel la directorul afacerilor publice a lui Iosif
al II-lea şi obţinând o primă victorie în 26 aprilie.
Nemulţumit, în 16 iunie 1796, Lancrămul reclamă din nou Sebeşul, de
data aceasta la Curtea de Casaţie, afirmând că Dealul Lung şi Dealul Roşu
MMIRSBD, Apelul comunităţii oraşului Sebeş către împărat, privind plângerea
Lancrămului în cauza procesului pentru hotar, Orăştie, 26 nov. (1)847, nr. inv. 267/D.160, f. 2.
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(Râpa Roşie) au aparţinut Lancrămului, iar Sebeşul le-a luat în mod abuziv,
Curtea trimiţând o comisie la faţa locului în 28 ianuarie 1797296. Sebeşul
arată că, de fapt, pretenţiile Lancrămului sunt exagerate, întrucât Dealul
Lung a aparţinut Pianului de Sus şi Lomanului, iar Dealul Roşu, Sebeşului.
Lancrămul a depus o nouă plângere, la 3 ianuarie 1798, la Direcţia Fiscului,
dar sebeşenii au adus dovezi asupra proprietăţii respectivelor terenuri, pro‑
cesul ajungând în faţa Curţii de Casaţie, unde oraşul câştigă din nou297.
Dintr-un document păstrat în arhiva muzeului din Sebeş, datat 3 ianu‑
arie 1797, semnat de judele Lancrămului, Petru Petraşcu şi juraţii Todoran
Pavel şi Lazăr Păcurar, aflăm că locul numit Coasta Lancrămului, de zece
ani a fost dată în folosinţa măcelarilor din Sebeş, însă din cauza inundaţii‑
lor, drumul s-a stricat în aşa fel încât reparaţia lui ar fi fost posibilă numai
prin cheltuieli mari298. Inundaţii puternice în zonă au mai fost şi cu un secol
înainte, amintindu-se astfel de fenomene la 1694, 1695 şi 1699 când puhoa‑
iele de apă pornite din munţi au distrus case, recolte şi au înecat animale şi
oameni299.
Magistratul Sebeşului, neputând repara drumul, a permis folosirea de
către lăncrănjeni a Coastei Lancrămului, ca loc de păşunat, în schimb ei
trebuind să plătească 30 de florini anual şi să repare drumul până la dealul
Bălgradului pe cheltuiala satului Lancrăm. Ei au respectat această înţele‑
gere ducând două mii de căruţe cu piatră şi întreţinând cu mâncare pe cei
care supravegheau lucrările, cu toate acestea, s-au plâns că magistratul nu
le-a permis să folosească şi ei drumul pe care îl reparaseră.
Pentru folosirea Dealului Lung li s-a cerut 30 de florini, iar după plă‑
tirea acestei taxe li s-au solicitat din nou, alţi 16 florini, pentru ca ulterior
plăţii acestei de a doua sume, să li se ceară iarăşi 100 de florini. De aseme‑
nea, după repararea drumului, oraşul a pretins pentru Coasta Lancrămului
suma de 70 florini, ca urmare, ei solicitând magistratului să ia în conside‑
rare suma de 46 florini achitată, precum şi cheltuielile făcute cu reparaţia
drumului, iar dacă vor rămâne totuşi datori, vor plăti diferenţa, însă dacă
au dreptul la restituirea unor sume, cer ca acestea să le fie înapoiate300.
MMIRSBD, Apelul comunităţii oraşului Sebeş către împărat, privind plângerea
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În aceste condiţii nu ne miră faptul că, între timp, Lancrămul a acţionat
din nou oraşul în judecată iniţiind un nou proces. În data de 30 noiembrie
1825 Sebeşul câştigă iarăşi, Lancrămul a fiind obligat să plătească cheltuieli
de judecată. După apelul făcut la Curtea Regală de Casaţie, i se dă câştig
de cauză Lancrămului, care dorea să se revină asupra semnelor de hotar,
susţinând că până la măsurătoarea şi reambularea hotarului, făcută în anul
1590, avea fânaţe pe Dealul Roşu şi se învecina cu Oarda. Sebeşul a cerut
documente care să susţină aceste afirmaţii şi a obiectat că cele depuse de
Lancrăm până în acel moment erau doar copii301.
Este posibil ca lăncrănjenii să fi avut dreptate în această privinţă, întrucât
se cunoaşte un eveniment care a avut loc în anul 1455, când locuitorii din
Lancrăm au găsit pe fânaţele lor animalele celor din Oarda „pecora videlicet
boves et vacas populorum Waradya”302 şi, drept pedeapsă, le-au sechestrat
ordenilor animalele, ducându-le şi închizându-le în sat. În această situa‑
ţie, administratorii moşiilor din Oarda, împreună cu un număr mare de
supuşi, au năvălit înarmaţi în Lancrăm, în data de 23 septembrie, pentru
a-şi elibera animalele. După ce acestea au fost duse acasă în siguranţă,
s-au reîntors şi i-au luat la bătaie pe locuitorii Lancrămului pe care i-au
fugăriti până în cimitir, provocându-i primarului Mihail Weber patru
răni dintre care una i-a fost fatală. Mulţi dintre săteni au fost răniţi de pie‑
trele aruncate şi abandonaţi aproape fără suflare, după care atacatorii s-au
deplasat pe fânaţele lăncrănjenilor, unde au provocat tot felul de pagube.
Judecătorii şi juraţii din Sebeş au depus o plângere adresată vicevoievo‑
dul Transilvaniei Bronislav, prin care cereau o despăgubire de 200 florini
de aur. Vicevoievodul a încredinţat cercetarea acestui conflict Conventului
din Cluj-Mănăştur al cărui trimişi, Georg de Galt şi preotul Dominik, s-au
deplasat la Sebeş şi Lancrăm în ziua de 7 noiembrie şi au confirmat cele
întâmplate, considerând însă despăgubirea exagerată. Din nefericire, nu se
cunoaşte decizia vicevoievodului303.
Cu toate acestea, oraşul îşi susţine punctul de vedere, conform căruia
Lancrămul nu a deţinut teren dincolo de râul Sebeş, arătând şi că:
„acest proces nu poate fi judecat decât de forul competent care este
Universitatea […], iar procesul trebuie intentat în aşa fel încât să nu
MMIRSBD, Apelul comunităţii oraşului Sebeş către împărat, privind plângerea
Lancrămului în cauza procesului pentru hotar, Orăştie 26 nov.(1)847, nr. inv. 267/D. 160,
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contravină legilor municipale şi drepturilor speciale ale populaţiei săseşti
[…]. Altă judecată în aceste chestiuni nu se poate admite deoarece cele trei
naţiuni ale Ardealului au făcut un pact prin care se stipulează că fiecare
naţionalitate îşi păstrează statutul şi legile proprii. Populaţiile numite au
depus jurământ că legile şi statutele fiecăreia vor fi respectate reciproc. Prin
scrisoarea lui Leopold, cuvânt sfânt de domnitor, încă se garantează naţio‑
nalităţilor că îşi pot ţine legile şi statutele fiecăreia”304.

Procesul se termină în anul 1848, terenul aflat în litigiu fiind conferit
definitiv oraşului, căruia îi aparţine şi astăzi, stingându-se astfel un conflict
care s-a întins de-a lungul a aproape trei secole. Evenimentul s-a păstrat
în memoria colectivă a localnicilor, însă într-o formă favorabilă lor, judele
Danil Bucur, născut în anul 1864, relatând într-o schiţă monografică a satu‑
lui, faptul că procesul a fost câştigat de lăncrănjeni, iar notarul de atunci,
Dionisie Costea, îi îndemna să ia locul în folosinţă, însă sătenii l-au ame‑
ninţat cu moartea spunându-i că ţine cu saşii. Notarul a fugit la Deva unde
a rămas până la sfârşitul vieţii, astfel că satul a rămas şi fără Dealul Lung şi
fără Râpa Roşie305.

4.3. Procesele dintre Pianu de Sus şi Pianu de Jos pentru terenuri
Date importante despre spaţiul pastoral ocupat în timpul verii de către
locuitorii satelor din zonă, ne sunt oferite cu prilejul unor neînţelegeri
iscate la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi care s-au prelungit până în a doua
jumătate a celui următor.
Fiind iniţial o colonie de spălători de aur, aşezaţi pe teritoriul Sebeşului
şi al Pianului de Jos, locuitorii din Pianu de Sus plăteau taxe teragiale şi alte
impozite către aceştia306. Acest lucru atrage după sine nemulţumirea locui‑
torilor, care în mod repetat se plângeau de acestea.
Dintr-un decret semnat de împăratul Iosif al II-lea şi contrasemnat
de Carl, grof de Palfy şi Johan von Polotasi, dat la Viena, în 6 decembrie
1787307, aflăm că în urma plângerilor făcute de locuitorii din Pianu de Sus
MMIRSBD, Apelul comunităţii oraşului Sebeş către împărat, privind plângerea
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referitor la „restrângerea în măsură foarte mare a dreptului păşunatului
de primăvară pe teritoriul liber de păşunat al satului, permiţându-se însă
păşunatul oilor străine”, a existat un decret anterior care reglementa acest
lucru, încă din 1777 şi care prevedea ca să li se pună la dispoziţie pienarilor
de sus un teritoriu suficient de păşunat308.
Prin decretul din 6 decembrie 1787, se punea în vedere acuzaţilor,
(Scaunului de Sebeş şi Pianului de Jos), că admiterea animalelor străine pe
acest teritoriu este în contradicţie cu decretul din anul 1777 şi, prin urmare,
părţile trebuiau constrânse de către autorităţile competente să-l respecte.
Iar dacă în viitor părţile nu mai doresc să-şi folosească în comun beneficiile
teritoriale, ci preferă să distribuie acest teritoriu în părţi proporţionale:
„în cazul acesta veţi afla prin comisari de încredere numărul locuitorilor
din Sebeş, Pianu de Jos şi de Sus, precum şi lipsa lor teritorială, având în
vedere justă modul lor de hrănire, apoi veţi împărţi pădurile, munţii şi
păşunile folosite până acum în comun, în proporţii echitabile locuitorilor
din cele trei localităţi şi veţi dispune şi eliberarea documentelor potrivite de
hotare pentru fiecare localitate în parte”309.

În decret, se face referire şi la păşunile alpine „Măgura” şi „Făget”, pen‑
tru care s-au perceput abuziv locuitorilor din Pianu de Sus taxe, care însă
le vor fi restituite dacă vor putea dovedi că le-au cumpărat aşa după cum
susţin, cu 40 de florini310.
Se pare că neînţelegerile au continuat, astfel că în 1789 împăratul Iosif
al II-lea dispunea ca românii din Pianu de Sus, fiindcă se găsesc pe pământ
regesc să nu mai facă robote, să fie eliberaţi de plătirea oricăror taxe şi
să capete hotar propriu, separat de cel al Pianului de Jos şi al Sebeşului.
Totodată, de acest privilegiu urmau să se bucure şi comunele Strungari,
Răchita şi Loman situate tot pe teritoriul Sebeşului Săsesc.
În urma respectivului decret, după cum rezultă dintr-un document dat la
Sebeş în Vigilia Dominica sanctissimae Trinitatis anno 1789, pentru executa‑
rea dispoziţiilor imperiale, au venit la faţa locului, Antoniu Donath de Pálos
asesor tabular la Târgu Mureş, împreună cu secretarul Sándor de Domokos,
care au remăsurat şi marcat hotarul pentru comunele amintite, dispoziţia
fiind însă revocată de împăratul Iosif al II-lea printr-un rescript din 20 ianu‑
arie 1790. Urmează o serie de procese cu Pianu de Jos, pe care acesta le câş‑
tigă în 12 noiembrie 1808. Profitând de situaţie, Pianu de Jos ia de la Pianu
308
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de Sus un teritoriu mai mare decât avea dreptul, precum şi o parte din Lunca
din sus, împreună cu moara şi cu câteva fânaţe particulare. Plângându-se
din nou, guvernul dispune Universităţii Săseşti să investigheze cazul. La faţa
locului au sosit Simion Schochterus, senator din Sibiu şi Ioan Nagy, secretar
din Orăştie, care stabilesc în 8 ianuarie 1811, dreptul locuitorilor din Pianu
de Sus de a-şi îngrădi fânaţele situate pe hotarul cu Pianu de Jos cu spini
din pădurea acestuia. Tot acum se stabileşte ca păşune, tot ce li s-a acordat
locuitorilor din Pianul de Sus prin măsurătoarea din anul 1789, însă dato‑
rită numărului mare de animale pe care-l aveau şi pentru că aceste păşuni le
erau insuficiente şi erau nevoiţi a arenda noi suprafeţe în hotarul comunei
Cioara, li se permite să treacă cu animalele peste hotarul Pianului de Jos pe
la Coasta Răchiţii de la Vraniţă până la Dosul lui Stan311.
În ciuda tuturor acestor eforturi, disputele continuă, conflictul încer‑
când să fie aplanat de însuşi guvernatorul Transilvaniei, baronul Michael
von Bruckenthal (1746–1813), care se deplasează însoţit de doi comisari
la Pianu de Jos în 1812. Din raportul trimis Magistratului de Sebeş, aflăm
cauza neînţelegerilor dintre cele două comunităţi, şi anume convingerea
locuitorilor din Pianu de Jos că ei sunt stăpâni, deşi la acea dată mai existau
aici doar 60 de familii de saşi, majoritatea locuitorilor fiind români. Pe de
altă parte, locuitorii din Pianu de Sus, clamau protecţia Camerei Regale de
Comerţ făcând apel la „imunitatea băieşilor”, însă în realitate doar o mică
parte dintre ei se mai ocupau cu spălatul aurului. Printre recomandările
făcute Magistratului din Sebeş privitoare la această situaţie se numără şi
sugestia de a cerceta modul prin care s-ar putea introduce păşunarea vitelor
în ciurde şi tratarea pădurilor în conformitate cu „legile silvane”312.
Pianu de Jos încalcă în continuare dreptul Pianului de Sus la lemnărit şi
păşunat, declanşându-se o serie de procese care au durat până în anul 1855
şi s-au încheiat în defavoarea Pianului de Sus. În acestea, Pianu de Sus sus‑
ţinea că a posedat şi folosit Coasta Răchiţii, Dosul lui Stan, Dealul Pianului
şi Sentea anterior măsurătorii din anul 1789, însă Pianu de Jos dovedeşte că
a cumpărat respectivele terenuri încă din anul 1485313.
Un alt proces încheiat în anul 1863 a fost cel pentru păşunea Cornu,
pentru care Pianu de Sus a cedat fânaţele pe care le avea în pădurea Văratec,
aflată pe teritoriul Pianului de Jos, care la rândul său a cedat pădure şi
păşune la Năsâpuri şi o parte din dealul Zăpodie, până la Via Bobului314.
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Tot acest excurs prin procesele comunităţilor din această zonă nu are alt
scop decât acela de a scoate în evidenţă stricta necesitate a acestui teritoriu
desemnat prin numeroasele toponime expuse mai sus, teritoriu care şi în
prezent, cu mici excepţii, îndeplineşte aceeaşi funcţie ca în secolele XVIII–
XIX, aceea de păşune.

4.4. Frământări sociale pe Valea Sebeşului în secolul al XVIII-lea
Statutul incert şi situaţia materială precară a noii biserici unite din
Ardeal, l-au determinat pe episcopul Inochentie Micu să adreseze, între
anii 1729–1732, o serie de memorii Curţii de la Viena, cerând respecta‑
rea privilegiilor promise prin diploma imperială din 19 martie 1701. Drept
răspuns la 11 decembrie 1732 a fost instituită o comisie mixtă care, la
prima şedinţă, a cerut guvernului transilvan întocmirea, prin autorităţile
civile, comitatense şi scăunale, a unui recensământ care să cuprindă preoţii
români şi credincioşii lor din comunele româneşti sau mixte. Totodată, epi‑
scopul Inochentie Micu trebuia să efectueze o statistică a românilor, inde‑
pendent de cea a autorităţilor civile, prin organele sale bisericeşti. Ambele
conscripţii au fost încheiate pe parcursul anului 1733315.
Conscripţia episcopului Inochentie Micu cuprinde numele preoţilor
din fiecare parohie, confesiunea acestora şi numărul familiilor de credin‑
cioşi. Potrivit acesteia, parohiile din Mărginimea Sebeşului făceau parte din
protopopiatul Sas-Sebeşului, toate fiind declarate „locum valachicum”. Cea
mai mare dintre ele era Săsciori, unde erau înregistrate 182 de familii păs‑
torite de 4 preoţi uniţi, Pavel, Marian, Ionn şi Danila, şi 2 neuniţi Oprje şi
Seraphin. Tot 4 preoţi uniţi, Bukur, Antonie, Georgie şi Georgie 2 aveau cele
107 familii de credincioşi din Sebeşel, în timp ce la Răchita activau preoţii
uniţi Oprje, Dávid şi Filip care, pe lângă cele 99 de familii din sat, păstoreau
şi comunitatea din Strungari lipsită de preot. O situaţie similară întâlnim
şi în satul Laz unde, pentru cele 33 de familii existente în lipsa unui paroh,
slujeau cu rândul cei 4 preoţi uniţi din Săsciori. În satul Dumbrava, 17
familii de credincioşi întreţineau 2 preoţi uniţi, Ionn şi Praeda. La Căpâlna
preotul Oprja păstorea o comunitate formată din 11 familii, iar în Loman,
99 de familii erau deservite de preotul unit Sztántsul 316.
Conscripţiile oferă date şi în ceea ce priveşte situaţia materială a preoţi‑
lor. Astfel, în parohia Săsciori, în cazul preotului iobag Pavel Mihul atrage
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atenţia numărul mare de animale de tracţiune, 3 boi şi 2 vaci, alături de care
mai avea 2 oi, un porc şi 2 stupi. Explicaţia constă în faptul că iobagului care
punea la dispoziţia stăpânului său o pereche de animale pentru tractarea
carului sau a plugului, i se reducea robota de la 4 la 3 zile pe săptămână
317
. Alt preot iobag, Marian Alomany, avea un bou, un cal, o vacă şi 3 oi. În
schimb, popa Dragila, care nu mai era iobag, nu avea decât 2 boi şi 2 porci.
Astfel, popa Danila, deşi nu avea ca animale de povară decât 2 vaci, deţinea
20 de oi, un porc şi 3 stupi, popa Marian Moga avea 2 boi, un cal, 4 vaci, 20
de oi şi 2 porci, iar popa Iuon declara recenzorilor 2 boi, 4 vaci, 10 oi şi 4
porci. În cazul ultimilor trei preoţi, toţi trei liberţi, atrage atenţia numărul
mai mare de oi deţinute. Doi dintre ei erau originari din satul Poiana, loca‑
litate cu puternice tradiţii pastorale.
Şi în cazul satului Sebeşel se observă o situaţie materială mai bună a
preoţilor György Bradul, cu 6 boi, un cal, o vacă, 5 oi şi 4 porci şi György
Hinze, care deţinea 4 boi, un cal, 2 vaci, 25 de oi şi 4 porci, ambii iobagi
ai Magistratului Sebeş, în opoziţie cu preotul Bukur, iobag al lui Nicolaus
Wass, care avea numai 2 boi şi un cal.
O situaţie materială bună se observa şi în cazul preotului libert Antoni
Rehovan care deţinea 3 boi, un cal, 3 vaci, 26 de oi, 3 porci şi o familie de
albine. Celălalt preot, provenit din Răhău, popa Preda, liber şi el, avea 3
boi, un cal, 3 vaci, un porc şi 3 stupi. Popa Iuon Dragumen din Dumbrava,
iobag al domnului Iohann Balogi, deţinea numai 2 boi şi 9 oi. Preotul iobag
Opra din Căpâlna, avea o situaţie şi mai modestă, deţinând numai un cal,
2 vaci, 3 oi şi 2 porci 318.
Mult mai bună era situaţia materială a preoţilor din satele aflate pe teri‑
toriul scăunal. Astfel, popa Stansiul din Loman deţinea pe lângă un teren
agricol şi un fânaţ, ambele primite moştenire, alături de 4 boi, 4 cai, 6 vaci,
4 viţei, 120 de oi, un stup şi 6 porci. Cei 3 preoţi din Răchita, Opre, David
şi Chilip nu aveau teren arabil, însă deţineau împreună fânaţ de 2 care. Şi
în cazul lor surprinde numărul mare de animale din gospodărie, în special
oi. Popa David avea 4 cai, 10 vaci, 2 viţei şi 90 de oi, în timp ce popa Opre
deţinea 4 cai, 5 vaci, 7 viţei, 50 de oi, 6 stupi şi 1 porc. Al treilea preot din
parohie, popa Chilip avea o situaţie mai modestă comparativ cu ceilalţi doi,
1 cal, 3 vaci, 2 viţei, 30 de oi şi un porc319.
La mijlocul secolului al XVIII-lea, a izbucnit în Transilvania o puter‑
nică mişcare de restaurare a ortodoxiei, al cărei debut are loc odată cu
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pătrunderea în Transilvania în anul 1744, a călugărului sârb Visarion
Serai. Întreaga parte de sud a Transilvaniei este cuprinsă de „duhul orto‑
doxiei” declanşându-se, un val de răzvrătiri împotriva unirii cu bise‑
rica Romei. În drumul său spre Sălişte, Visarion ţine câteva adunări
şi la Sebeş, fapt ce provoacă agitaţii în comunele româneşti din zona
Sebeşului320. Astfel, în Laz locuitorii reclamau paguba de 70 fierii de vin,
produsă satului „pentru lege”, vin pe care au fost nevoiţi să îl dea şpanu‑
lui din Şard321.
În anii 1754–1755 reizbucnesc tulburările ca o consecinţă a acţiunilor
întreprinse de popa Cosma din Deal care înregistrează succese împotriva
„unirii”, în special în zona Sibiului şi a Sebeşului322.
În acest context, dintr-o scrisoare datată în 15 aprilie 1755, prin care
popa Ion din Răchita îl informează pe mitropolitul de Karlowitz Pavel
Nenadovici (1749–1768) despre situaţia în care se afla şi îi cere ajutorul,
relatându-i cum, cu un an înainte, în ziua de Ispas a fost prins şi închis
la Sibiu „pentru că nu se pleacă sub uniaţie”. În aceeaşi scrisoare, preotul
înşiră şi „prada”, adică pagubele suferite cu prilejul arestării când autorită‑
ţile îi confiscaseră 2 boi şi un cal. Pe lângă aceasta, preoţii uniţi, acţionând
la îndemnul protopopului, i-au luat „4 boi învăţaţi şi 3 neînvăţaţi, 5 vaci, 3
viţei, 4 cai, 20 de oi, 4 stupi, 2 porci şi 3 cară de vin”. Are de suferit întreaga
familie a preotului, preoteasă fusese întemniţată timp de două săptămâni la
Sebeş deşi că era însărcinată, totalul cheltuielilor făcute pentru eliberarea ei
ridicându-se la suma de 15 florini323.
Nu doar preotul a avut de suferit, ci şi sătenii după cum reiese dintr-o
scrisoare din anul 1755 şi semnată de judele Oprea Cosor, Hilimon Nistor
şi Danil Crăciun, prin care, locuitorii din Răchita declară ascultarea faţă
de mitropolitul din Karlowitz şi revendică plata prejudiciilor pe care le-au
suferit „pentru lege” de 30 şi respectiv 40 de florini, „în Sebeş la domni”.
Şi locuitorii Lomanului, prin judele Cândea Anghel, Stan Bodea şi Istrate
Stănuş îşi declară la rândul lor ascultare faţă de acelşi mitropolit sârb324.
Preotul ortodox Gherman din Căpâlna, a fost pedepsit depreoţii uniţi fiind
obligst să plătească 6 mariaşi acestora, doar pentru faptul că a botezat un
copil, represaliile nelimitându-se doar la amendă! Decedându-i soţia, pen‑
tru că nu au fost chemaţi preoţii uniţi să oficieze slujba înmormântării,
320
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preotul Ţimpea din Cacova i-a interzis să intre în biserică, fiind nevoit în
această situaţie, să-şi îngroape preoteasa în grădină325.
Alte acţiuni de reprimare a preoţilor şi comunităţilor din zona Sebeşului
revenite la ortodoxie au loc în anul 1757, an în care, după cum aflăm dintr-o
scrisoare datată în 21 mai şi adresată mitropolitului sârb, autorităţilor civile
din scaunul Sebeşului şi preoţii uniţi intervin la Loman şi Răchita, unde au
închis bisericile326. Acţiunile represive ale autorităţilor continuă şi în anul
următor, după cum rezultă dintr-o altă scrisoare a românilor din Scaunele
Miercurii, Sebeşului şi Orăştiei adresată la 20 octombrie 1758 mitropolitu‑
lui de la Karlowitz. Din această scrisoare aflăm despre arestarea în martie,
a aceluiaşi an, a unuia din preoţii ortodocşi din Săsciori327, Popa Ion din
Răchita însă, întemniţat la Sibiu în 1754, se află în libertate şi semnează la
29 martie 1759, alături de alţi lideri ai mişcărilor antiunire, un memoriu
referitor la situaţia românilor din Ardeal, adresat împărătesei Maria Tereza
şi mitropolitului sârb328.
Începutul secolului al XVIII-lea aduce schimbări importante. Imperiul
Otoman este nevoit să-şi retragă armatele din Austria şi Ungaria în Balcani.
În aceste condiţii generalul Bukow înaintează împărătesei Maria Tereza, în
1761, un proiect de organizare militară care prevedea înfiinţarea unor regi‑
mente grănicereşti în cadrul cărora erau incluşi românii şi secuii. Locuitorii
de pe teritoriul acestor regimente erau datori să efectueze serviciul militar,
în schimb beneficiind de proprietatea unor pământuri care puteau fi lăsate
moştenire329. Zona aflată în atenţia noastră era arondată Regimentului întâi
românesc cu sediul la Orlat, iar dintr-o listă a localităţilor care furnizau
soldaţi în acest regiment aflăm că, în anul 1840, alături de Jina, se găsesc şi
Sebeşul şi Săscioriul330. După desfiinţarea acestor regimente în anul 1851
fostele proprietăţi au fost administrate până în 1918 de comitete alese din
rândul populaţiei româneşti, care, din veniturile realizate, acordau burse şi
ajutoare copiilor foştilor grăniceri331.
De altfel, dorinţa românilor de a se înrola în aceste regimente a fost
şi unul dintre motivele care au condus la izbucnirea răscoalei condusă de
Horea. În timpul evenimentelor de la sfârşitul anului 1784 şi începutul
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anului 1785, Şebeşul făcea parte, din punct de vedere administrativ, din
comitatul Sibiului, care din fericire s-a aflat la marginea focarului principal
al răscoalei. Totuşi şi aici au avut loc unele acţiuni şi distrugeri provocate
de câteva cete de răsculaţi, coborâţi pe malul Mureşului dinspre Zărand332.
La scurt timp după izbucnirea răscoalei, Zărandul, Hunedoara, Haţegul
şi unele centre miniere au ajuns în mâinile răsculaţilor. Nobilimea speriată
se refugiază în locuri întărite, la adăpostul zidurilor cetăţii Deva sau a cas‑
telului de la Hunedoara, precum şi în oraşele săseşti333.
În ziua de 5 noiembrie 1784, răsculaţii din Zărand au trecut în comitatul
Hunedoarei, înaintând în amonte pe râul Mureş. Datorită acestor eveni‑
mente, la Sebeş nu s-a mai ţinut şedinţa de consiliu programată pentru
acea zi, iar Consiliul Magistratului oraşului Sebeş a comunicat guberniului
de la Sibiu ştirea că în comitatul Zărandului a izbucnit răscoala334. În zilele
de 6 şi 7 noiembrie acţiunile desfăşurate de cetele iobagilor răsculaţi sub
conducerea căpitanului Petru Muntean şi a lui Serafim Goanţă au culminat
cu atacul dezlănţuit asupra localităţilor Cioara, Vinţu de Jos şi Vurpăr.
În 6 noiembrie, cetele de răsculaţi dezlănţuite atacă cetatea Devei. În
zorii aceleeaşi zile, Petru Barcsai, nobilul din Cioara, îşi lasă curtea în grija
dregătorului Moise Cândrea şi fuge la Sebeş335. Consiliul de la Sebeş nu-şi
ţine nici în această zi şedinţa şi cere guberniului de la Sibiu ajutor militar336.
Tot atunci curtea nobilului Barcsai de la Cioara este incendiată. Simultan
o altă ceată de răsculaţi atacă Vurpărul337. Vinţul este atacat în dimineaţa
zilei de 7 noiembrie. Sunt unele păreri conform cărora la evenimentele de
la Vinţ au participat şi locuitori din suburbiile Sebeşului338, însă fenomenul
este semnalat în arhiva Magistratului din Sebeş abia începând cu 9 noiem‑
brie339. După devastarea curţii nobiliare de aici, răsculaţii, auzind că Petru
Barcsai se află la Sebeş, trimit o solie care cere extrădarea nobilului, în cazul
în care doleanţa nu le va fi satisfăcută, ameninţând cu arderea oraşului340.
Date exacte despre participarea locuitorilor de pe valea Sebeşului la răs‑
coală sunt puţine, deşi sunt opinii care susţin că aceştia ar fifost prezenţi341,
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cert este faptul că în ceea ce priveşte atacul asupra conacului nobilului
Adam Veres de la Vinţ, au participat şi locuitori din Loman şi Pianu de
Jos. Conform relatării unui martor, Coman Iancu din Loman a fost văzut
luând vin din pivniţa nobilului, iar Toma al lui Lazăr Câlniceanu, în vâr‑
stă de numai 17 ani, din Pianu de Jos, a dus acasă un fier de plug şi câteva
bare de ferestre. În cazul evenimentelor de la Cioara, după plecarea răs‑
culaţilor, localnicii din sat şi-au împărţit între ei, împotriva poruncii date
de judele sătesc, ceea ce mai rămăsese. La această împărţire au venit a
doua zi, 7 noiembrie, după cum consemnează notarul Ion Costin şi supuşi
de-ai domnului Barcsai din Săsciori, cerând parte din bunurile rămase. Un
sătean, Sintion Alăman a luat cu titlu de despăgubire 60 de oi pentru că tot
atât îi luase Barcsai fiindcă nu îşi achitase taxele datorate către el, alte 150
de oi fiind împărţite între ceilalţi locuitori din Săsciori prezenţi la Cioara.
Această împărţire a dat naştere unor neînţelegeri între săscioreni şi locuito‑
rii din Cioara, care la rândul lor nu au mai avut ce să îşi împartă342.
Înaintarea fulgerătoare a răscoalei, la începutul lunii noiembrie, pe valea
Mureşului şi lipsa unei reacţii ferme din partea autorităţilor surprinse de
amploarea fenomenului, îi determină pe locuitorii din Săsciori să ocupe şi
cele două mori aflate în sat, cea a lui Barcsai şi cea aparţinând Magistratului
Sebeşului. Sătenii s-au justificat ulterior că au făcut acest lucru doar pentru
a pune bunurile la adăpost de oamenii răi, aşa cum au făcut şi cu vitele lui
Petru Barcsai343. Atitudinea circumspectă a săsciorenilor s-a dovedit înţe‑
leaptă în contextul în care pe parcursul lunii noiembrie, anchetele autorită‑
ţilor şi intervenţia armată împotriva răsculaţilor îi obligă ca, împreună cu
locuitorii din Cioara şi Tărtăria, să aducă înapoi la curtea lui Barcsai vitele
risipite, îngrădind şi punând în siguranţă clăile de fân şi bucatele rămase
de la stăpânul lor. Dacă cu câteva săptămâni înainte erau pe punctul de
a împărţi între ei grânele de vamă de la cele două mori, în aceste condi‑
ţii renunţă, repunând în funcţie pe morarii dinainte344. Cu toate acestea,
magistratul oraşului dispune publicarea la Săsciori şi Sebeşel a unui ordin
al guvernului din 22 noiembrie, prin care se cerea ţăranilor să dea ascultare
superiorilor şi stăpânilor de moşii şi să execute muncile datorate345.
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4.5. Taxele plătite şi obligaţiile prestate de mărginenii Sebeşului
de-a lungul timpului
Întotdeauna românii din aceste teritorii au plătit taxe pentru folosirea
păşunilor, pădurilor sau a terenurilor agricole.

4.5.1. Quinquagesima ovium
Era un impozit regal pe care îl plăteau numai românii, de aceea se numea
„quinquagesima valachorum” sau „quinquagesima olahicalis”346, termenul
întrebuinţat de cei care îl achitau fiind „datul oilor”, expresie preluată şi de
dialectul săsesc, autorităţile săseşti încasând în anumite cazuri quinquagesima în mod abuziv347.
Cea mai veche sursă care aminteşte această taxă a românilor este un
document emis de regele Andrei al III-lea (1290–1301), prin care care îi
scuteşte de la plata quinquagesimei pe românii din Fileşti şi Feleiud: „ab
omni exactione seu collecta regali scillicet quinquagesima”. Regele Ludovic I
de Anjou (1342–1382) o numeşte în 1357 „proventus nostri quinquagesimales”; în 1366 „quinquagesima ovium nobis annuatim”; în 1377 „quinquagesima ovium nobis ex parte huiusmodi Valachorum prevenire debens”.
Sigismund de Luxemburg (1387–1437) vorbeşte într-o scrisoare din anul
1404 despre „censibus seu datum ovium”, iar ginerele său, regele Albert
(1437–1439), într-un decret din 1439 vorbind despre veniturile regale,
aminteşte „lucrum camerae in regno Hungariae, quinquagesima in partibus
Transilvaniensibus”348.
Românii aflaţi pe „fundus regius” nu erau iobagi, deci nu trebuiau sa plă‑
tească această dare, ci aveau obligaţia să contribuie alături de saşi la darea
Sfântului Martin, numită astfel după ziua în care aceasta trebuia achitată,
acest sfânt fiind întotdeauna sărbătorit în 11 noiembrie. În anul 1468 regele
Matei Corvinul (1458–1490) precizează într-o diplomă: „Valachi in sedibus Saxonicalibus commorantes non solvant quinquagesima, quia decimas
ecclesiis et alias taxas cum Saxonibus simul regiae Majestati persolvant”, iar
în anul 1493, într-un decret al regelui Vladislav al II-lea (1490–1516) se
precizează clar că românii aşezaţi în comunele săseşti sunt scutiţi de a plăti
regelui cincizecimea349.
La începuturi quinqugesima era o dare în natură şi consta în perceperea
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unei oi cu miel din fiecare 50 de oi, beneficiarul fiind suveranul maghiar.
Quinquagesima ovium era înscrisă între veniturile regale fiind percepută
numai românilor iobagi, aflaţi domeniile nobiliare laice şi bisericeşti şi pe
domeniile cetăţilor, fiind colectată între Paşti şi Rusalii, în timpul pregătirii
turmelor pentru vărat 350. Pe lângă suveran, de un cuantum de 10% din
quinquagesima beneficia episcopul de Strigoniu, însă de multe ori nobi‑
lii însărcinaţi cu colectarea acestei taxe reţineau pentru ei partea cuvenită
episcopului, care, în această situaţie, recurgea la cea mai puternică armă pe
care o avea la îndemână, excomunicarea. Aşa s-a întâmplat în anul 1446
când episcopul Dionisie i-a ameninţat cu excomunicarea pe nobilii care nu
vor să îi dea partea cuvenită351.
De la mijlocul secolului al XVI-lea, mai precis după bătălia de la Mohács
(29 iunie 1526), în multe locuri nobilii ardeleni reţineau pentru ei quinquagesima, al cărei cuantum acum este augmentat. Primul document care
ne lămureşte precis cu privire la valoarea quinquagesimei este Hotărârea
Dietei de la Turda din 24 mai 1548, care în articolul XII Modus Exactionis
Quinquagesimae stipulează:
„Din 25 de oi se ia o oaie cu miel […] din 50 de oi se ia o oaie şi o mioară
[…] din 75 de oi se iau 2 oi cu miel şi o mioară […] din 100 de oi se iau
două oi cu miel şi o mioară. Unde nu sunt 25 oi, fiecare se va răscumpăra
cu cîte 2 denari”352.

Şi în hotărârea Dietei de la Turda se observă clar o creştere a cuantu‑
mului de impozitare, care va creşte şi mai mult ajungându-se la situaţia
în care în decursul celei de a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea nobilii
şi administratorii posesiunilor regale încep să ia din 20 de oi o oaie, adică
„vigesima”, numită atunci în documente: „census valachorum seu vigesima
ovium ztronga dicta”353.
Spre sfârşitul secolului al XVII-lea în cele mai multe locuri „vigesima” a
fost înlocuită treptat cu dijma, adică „decima” astfel că, la jumătatea secolu‑
lui următor, „vigesima” dispare fiind peste tot înlocuită cu dijma354. Direcţia
spre care a evoluat „quinquagesima” poate fi surprinsă în urbariul comunei
Şpring din comitatul Alba Inferioară, în care se specifică faptul că dijma este
împărătească pentru că proprietarii plătesc arendă la fisc şi se adună numai
350
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din oi din care „dăm a 9-a la fişcuşu”355. Prin urmare, fiscul îşi rezervă darea
din oi amintind de vremurile când aceasta în toate părţile era a regelui, iar
„quinquagesima” a devenit şi mai mare decât dijma, a noua, deci aceasta este
evoluţia „datului din oi”, din „quinquagesima” (a cincizecea) devine a noua356.
Cu siguranţă că „quinquagesima” a fost plătită şi de către unii români de
pe Valea Sebeşului şi ne referim aici în special la cei care locuiau în satele
Sebeşel, Săsciori, Laz şi Căpâlna, pe părţile din sat care nu se aflau pe teri‑
toriul scăunal, deci pe fundus regius, ci pe posesiunile familiilor Barcsai,
Bethlen, Székely şi Vaas. Pe de altă parte, există şi situaţii în care româ‑
nii sunt scutiţi de impozitele regale357, deşi în cazul acestor sate, nu avem
dovada ca lucrurile ar fi stat astfel.
După cum subliniam la începutul capitolului, autorităţile săseşti încasau
în mod abuziv „quinquagesima”, astfel conform Statutelor oraşului Sibiu
din anul 1541, Avrigul trebuia să dea oraşului „quinquagesima” din oi şi
porci, la fel şi comunele Moh, Veştem, Săcădate, Răşinari, Poplaca, Gura
Râului şi Sadu358.
Georg Müller, arhivarul Universităţii Săseşti, în lucrarea Situaţia juridică iniţială a românilor de pe pământul săsesc (1912), încearcă să acre‑
diteze ideea că unele sate româneşti sunt de fapt nişte aşa-numite „perti‑
nenţe comunale”, întemeiate după venirea saşilor pe teritoriul unor comune
săseşti şi, prin urmare, ele trebuie să presteze servicii publice şi private
„domnilor saşi”. Astfel de pertinenţe ar fi fost, în Scaunul Orăştiei, satele
Vaidei şi Romoşel; în Scaunul Sibiului satele Gura Râului, Sadu, Poplaca şi
Răşinari, iar în Scaunul Sebeşului satele Daia, Loman, Răchita, Strungari şi
Pianul de Sus359 etc. Astfel explică Müller de ce, inclusiv anumite sate de pe
„fundus regius”, plăteau quinquagesima către scaunele săseşti, deşi aceasta
era o taxă specială pe care românii iobagi o plăteau regelui.
Argumentele lui Müller sunt demontate în epocă de Silviu Dragomir
care demonstrează faptul că:
„saşii nu aveau dreptul s-o adune de pe fundus regius fiindcă nu erau nobili
şi românii nu erau datori s-o achite pentru că nu erau iobagi. Dacă găsim
vreoun caz asta se datorează faptului că o plăteau în locul dării Sf. Martin”360.
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Acest lucru s-a întâmplat, românii preferând să achite „quinquagesima
ovium”, fiindu-le mult mai la îndemână să dea oi, decât bani pentru strân‑
gerea celor 500 mărci pe care „fundus regius” o plătea anual regelui, după
cum rezultă dintr-o scrisoare datată 1 iunie 1493, prin care judele şi juraţii
Scaunului Orăştie anunţau sfatul sibian că nu pot trimite întreaga contri‑
buţie a scaunului, pentru că satele româneşti Cugir, Romoşel şi Sebeşel au
mituit cu daruri pe colectorii quinquagesimei, convingându-i să ia şi de la
ei „quinquagesima”, deoarece nu pot suporta contribuţiile grele impuse de
saşi361.
Dijmă se lua şi din miei, porci şi stupi; când nu se împlinea numărul de
10, se răscumpărau cu 1 crăiţar sau doi362. Către Scaunul de Sebeş, în anul
1776 dădeau dijmă din miei românii din satul Deal, iar cei din Loman,
Răchita, Strungari şi Pianu de Sus achitau în 1615 aceluiaşi scaun taxe din
caşuri şi porci363. De la Şugag Sebeşul lua dijmă din miei, care puteau fi însă
răscumpăraţi cu cinci groşiţe364, iar de la Săsciori din miei capre şi stupi365.
Vedem astfel cum forma iniţială a dării s-a modificat crescând, din quinquagesima – vigesima – decima (dijma). Aceasta nu s-a perceput exclusiv în
oi, ci şi în porci, capre sau stupi, luată iniţial în natură, ea va ajunge să se răs‑
cumpere în bani366, la fel cum s-a întâmplat şi cu taxa în brânză, de pe teri‑
toriul Scaunului de Sebeş, după cum vom vedea în rândurile care urmează.

4.5.2. Taxe în brânză
În zona Sebeşului, până la jumătatea secolului al XVIII-lea, se plătea
o taxă în brânză pentru veniturile realizate, amintită şi de către Ion Raica
care, referindu-se la un act datat 22 februarie 1615, vorbeşte despre obliga‑
ţia satelor Răchita şi Strungari de a plăti „taxe în brânză” către magistratul
de Sebeş367.
Această taxă în brânză este atestată şi în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea ca fiind plătită de locuitorii din satele Scaunului Sebeş: Răchita,
Loman, Sebeşel, Pianu de Sus, Cut, Deal, Petreşti, Săsciori şi Daia, pen‑
tru văratul animalelor pe munţii aparţinând domeniului Hunedoara. Taxa
a fost numită şi „dijmă a muntelui” şi era percepută pentru arendatul
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munţilor de către locuitorii acestor sate, care trebuiau să plătească o sumă
de bani ce varia între 20 şi 50 florini, în funcţie de mărimea şi de calitatea
păşunilor pe care o luau în arendă. Sumei de bani i se adăuga şi „dijma
muntelui”, achitată de către fiecare stână şi consta în „3 caşi mari, buni, câte
3 berbeci sau pentru ei, câte 3 florini, câte 3 caşi în scoarţă de brad, câte 3
tiocuri mari de răşină, câte 3 cupe de sămânţă de brad”368. Pe lângă aces‑
tea, gornicul mare şi cei cinci gornici care supravegheau buna rânduială în
munţii domeniului, obişnuiau să ia pentru ei, de fiecare stână, câte un caş
mare şi o pogace. Dacă toamna turmele mai întârziau pe munţii respectivi,
se mai plătea o taxă de 50 denari. Se face referire şi la o „dare de secure”, în
valoare de 1 florin, care însă a fost anulată nepermiţându-se nimănui „să
facă pagubă cu securea sau să-şi ţină acolo caprele de pe urma securii. Oi
pot să fie pentru că ele pot să pască şi fără ajutorul securii”.
În ceea ce priveşte această „dijmă a muntelui”, se specifică faptul că în
1681–1682, gornicul este liber să o ia în bani sau natură, spunându-se însă
că berbecii „sunt mai cu folos decât preţul lor stabilit”. Deci ar fi mai indi‑
cat ca gornicul să ia de la fiecare stână berbeci mari pe care să-i vândă toţi
odată, cu bani buni, pentru caşi, însă, întrucât stăpânul speră să nu prea
locuiască aici, să se ia pentru fiecare câte un florin pentru că „va fi mai uşor
să trimiteţi după mine banii decât caşii”369.
Tot la satele Loman, Răchita, Strungari şi la o parte din Pianu de Sus,
face referire Georg Müller, care afirmă că aceste localităţi plăteau pentru
veniturile realizate către oraş o „taxă în brânză”, iar în locul „taxelor teragi‑
ale”, aceste sate furnizau magistratului sebeşean cosaşi şi secerători. Taxele
au fost menţinute de oraş şi după cedarea veniturilor către Tezaurariatul
Transilvănean (1749), oraşul deţinând pentru aceste sate şi dreptul de câr‑
ciumărit. În ceea ce priveşte familiile din Pianu de Sus, care locuiau pe par‑
tea aparţinătoare scaunului de Sebeş, acestea trebuiau să plătească şi două
găleţi de must. Între anii 1753 şi 1755 costurile se modifică, în locul cosaşi‑
lor şi secerătorilor, care substituiau taxele teragiale, plătind tot „în brânză”,
iar pentru folosirea în devălmăşie a pădurilor, începe să se perceapă un tarif
de un florin renan370. Cu timpul „plata în brânză” a dispărut, fiind înlocuită
cu taxe în bani.
Pentru cunoaşterea situaţiei economice a românilor în această perioadă
a secolului XVIII-lea, de un real folos este conscripţia clerului român unit
de pe Pământul Crăiesc, din anul 1733, care, cu toate neajunsurile, pentru
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că ne oferă date privind numai situaţia materială a preoţilor, poate completa
imaginea unor comunităţi româneşti din prima jumătate a acestui secol.
Pornind de la ideea conform căreia, în general, preoţii în această peri‑
oadă erau printre cei mai înstăriţi locuitori, înregistrăm conform conscrip‑
ţiei din 1733 că în: Răchita existau trei preoţi, popa Oprea care avea 4 cai, 5
viţei, 7 oi, 50 capre şi 6 porci; popa David avea 4 cai, 10 viţei, 2 oi şi 90 capre
şi popa Filip care avea un cal, 3 viţei, 2 oi, 30 capre.
Pianu de Sus avea şase preoţi: popa Samuel care avea 40 vaci, 4 boi, 2
cai, 2 viţei, 8 capre şi 2 porci; popa Lazăr, 30 vaci, un bou, 2 cai, un viţel şi 2
porci; popa Adam, cu 30 vaci, 4 boi, un cal, 5 viţei, 8 capre şi 3 porci; popa
Ion, cu 28 vaci, 3 cai, 3 viţei, 25 capre, 5 porci; popa Ştefan, cu 15 vaci, un
bou, un cal, 2 viţei şi 10 capre şi popa Pavel care avea 15 vaci, 2 boi, 2 cai,
un viţel, 5 capre şi un porc.
Pianu de Jos avea patru preoţi: popa Gheorghe deţinea 40 vaci, un viţel
şi doi porci; popa Ionaşcu 35 vaci, 2 boi, un cal, 3 oi, 12 capre şi un porc;
popa Avram deţinea 30 vaci, 3 boi, un cal şi 2 viţei şi popa Gheorghe junior
care deţinea doar 2 boi.
Lancrămul avea 3 preoţi, popii Ionaşcu şi Petru deţineau fiecare câte 150
vaci, 8 boi, 3 cai, 5 viţei, câte 3 oi şi câte 5 porci; în cazul celui de-al treilea
preot, Maxim nu apare înregistrat nimic.
Sebeşelul avea cinci preoţi, dintre care doar doi deţineau animale; popa
Ion, 6 boi, 4 cai şi 85 viţei şi popa Onea care avea 10 vaci, 5 boi şi 6 cai.
Lomanul avea un preot, Stanciu, care deţinea fânaţe de patru care, 4 boi
de jug, 4 cai, 6 vaci, 4 viţei, 120 oi şi 7 porci.
Suburbiile Sebeşului (Suseniul şi Joseniul) aveau patru preoţi. Popa Petru
deţinea 200 vaci, 6 boi, 4 cai, un viţel, 3 capre şi 10 porci; popa Gheorghe avea
90 vaci, 4 boi, 2 viţei, două oi şi 4 porci; popa Lazăr deţinea 100 vaci, 6 boi, 2
cai, un viţel, 3 oi, 5 capre, şi 4 porci şi popa Vasile care avea un cal şi 5 capre371.
Dintr-o statistică efectuată în anul 1830, aflăm că la Sebeş, în oraş şi cele
trei suburbii, exista un total de 531 boi, 50 cai, 374 vaci şi 33 viţei372.
În urbariul întocmit în 9 iunie 1820, în satul Săsciori, de Bethlem Pal şi
Verres Mihály, se specifică că, pe partea satului aşezată pe proprietatea fami‑
liei Barcsai din Cioara, oamenii au obligaţia de a presta 68 de zile „cu păl‑
mile”, precum şi o taxă de 14 florini. De asemenea, trebuiau să lucreze viile
domnilor din care făceau circa 150 fierii de vin, pe care aveau obligaţia să-l şi
ducă la Cioara „cale de trei ceasuri”. În fiecare an trebuiau să plătească şi câte
Beju, Hitchins 1991, pl. IX-X.
SJAANPECA, Notitiae quaedam statistico topographicae civitatis et territorii Sabesiensis.
Dissertatio quam exibet Michael Gestalter, MDCCCXXXI (1831), dosar nr. 1/1831, f. 38.
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o găină şi 10 ouă fiecare, iar când se semăna cânepa, li se dădea să toarcă câte
2–4 „fonţi” de de fiecare gospodărie, însă aceasta nu era o obligaţie anuală.
Cei aflaţi pe „partea Sebeşului”, adică pe teritoriul scaunului, aveau de
făcut clacă doar 6 zile şi trebuiau să achite o taxă anuală de 8 florini. Şi aceş‑
tia lucrează o vie de „40 de fierii”, iar vinul sunt datori să îl ducă la Sebeş,
„care e la un ceas de mers”. De asemenea, şi ei dau anual o găină şi 10 ouă,
precum şi „o porţie de fân”.
Ambele părţi de sat au păşune puţină: „dar domnii satului nostru mun‑
ţii care îi au ni dau la săteni pe lângă o plată nu prea mare[…] pe lângă mar‑
hele noastre mai primim şi de la alte sate pe cum plata munţilor o câştigăm
cu uşurătate”. Dijma o plăteau din vin, semănături (secară, orz, ovăz, alac,
cucuruz, cânepă), miei, capre şi stupi.
Per ansamblu, întreg Săscioriul era dator pe lângă prestaţia la viile şi
morile domneşti cu 1393 zile de muncă „cu palma”, taxă de 778 florini
renani şi 3 creutzeri, 225 găini, 2250 ouă şi 125 porţii de fân373.
Este interesantă pentru studiul de faţă prezenţa alacului (Triticum monococum), o cultură-relicvă din timpuri străvechi, folosit în zonă în special ca
supliment nutritiv pentru îngrăşarea animalelor374, astăzi dispărută.
O lună mai tîrziu, la 13 iulie 1820, conscriptorii Veres Mozes şi Farkas
Sandor, întocmesc urbariul satului Şugag. Şi aici avem de-a face cu o situ‑
aţie similară cu cea a Săscioriului, satul găsindu-se pe teritoriul scăunal şi
pe proprietăţi private. Iobagii grofului Barcsai Abraham şi Bethlem Suzana,
erau datori să „lucreze cu palmele” 68 de zile pe an şi să achite câte 12 zloţi.
Pe lângă aceasta trebuiau să dea în natură câte o găină şi 10 ouă, să trans‑
porte la moara din Săsciori „câte 6 darabe de lemne”, câte 20 de cercuri şi
pentru via de la Săsciori câte 20 de pari de brad. Iobagii de pe moşiile lui
Székely Ianoş şi ale doamnei „Grofoaia” lui Vass Samuel slujeau „cu palma”
câte 6 săptămâni. Oamenii domnului Székely, aveau obligaţia să îi dea aces‑
tuia şi 1000 de „şise”, o găină şi câte zece ouă, dar şi să presteze „pe doro‑
banţie” la curtea acestuia vreme de două săptămâni375.
Locuitorii aflaţi pe teritoriul scaunului Sebeşului nu prestau „cu pal‑
mele”, răscumpărându-şi obligaţiile cu bani, iobagii 10, iar zilierii câte
2 zloţi pe an, iar în trecut, iobagii plăteau 8 iar zilierii câte 4 „florini de
vonaş”,376 pe lângă asta datorau dijmă din miei „tot insul care-i peste 10”377.
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Obligaţiile Şugagului într-un an se ridicau la 1668 zile de lucru cu
palma, taxe în cuantum de 700 florini, 27 găini, 270 ouă, 216 darabe de
lemne pentru moară, 720 cercuri, 720 pari de brad pentru vie şi 4000 bucăţi
de şindrilă378.

4.5.3. Alcâmul oilor
Alcâmul379 era denumirea taxei plătite de proprietarii de oi pentru ier‑
narea acestora pe terenurile din jurul satelor sau oraşelor. Informaţii inte‑
resante în acest sens găsim în contracte pentru arendarea păşunatului pe
timpul ierni, în hotarul oraşului Sebeş, contracte care ne dau posibilitatea
de a afla averea unor particulari din satele de pe Valea Sebeşului.
Dintr-o listă din anul 1734, aflăm despre prezenţa pe hotarul Sebeşului a
unui număr de şapte turme pentru care s-au plătit taxe de păşunat.
Prima turmă este formată din 355 oi, ce aparţin lui Filimon Achim şi
Oprea Stanciu, care au plătit pentru iernat suma de 3 florini şi 55 creutzeri;
a doua din 560 oi ale lui Luca Albu şi Iuon Popa, care plătesc 5 florini şi 60
creutzeri; a treia din cele 564 oi ale lui Mihu Raica şi Oprea Mirca, pen‑
tru care s-a plătit 5 florini şi 64 creutzeri; a patra turmă, având stăpâni pe
Andrei Roşca şi Moga Popa, compusă din 624 capete, pentru care s-a plătit
6 florini şi 24 creutzeri; a cincea turmă, ce însumează 460 oi, proprietari
fiind Man Gane şi Istrate Stoica, pentru care plătesc 4 florini şi 60 creutzeri;
a şasea turmă, compusă din 320 oi este a lui Muntiu Stanciu şi Iuon Vasile
care au plătit 3 florini şi 20 creutzeri. Ultima turmă, a şaptea, este în pro‑
prietatea doamnei Gobbelin şi numără 172 oi păscute de ciobanii Istrate
Stănuş şi Cândea380.
Pentru primele şase turme, oraşul a încasat suma de 28 florini şi 83
creutzeri, pentru cea de a şaptea turmă, nespecificându-se dacă a fost
plătit iernatul. Este posibil însă ca oile doamnei Gobbelin să fi păscut pe
proprietatea acesteia, astfel nefiind necesară încasarea sumei de 1 flo‑
rin şi 72 creutzeri, taxa de păşunat ce s-ar fi cuvenit pentru perioada
iernatului.
Doi ani mai târziu, este datat alt document, care cuprinde informaţii
mai amănunţite fiind specificate şi locurile de păşunat. Conform listei, din
Ibidem.
Termenul vine din limba turcă unde alâm sau alim au sensul de luare, cumpărare,
taxă sau dare. Alâm era numită în Moldova taxa plătită de tătari pentru păşunatul vitelor,
(Mehmet 1983, p. 325).
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Pianu de Sus se găseşte turma lui Toma Mihu şi […?] Popa, formată din 600
oi, pentru care proprietarii au plătit 6 florini381. În acelaşi loc se mai găseşte
o turmă, a lui Istrate Stoica şi Oprea Mirca, care reuneşte 668 oi, pentru
care proprietarii au plătit 6 florini şi 68 creutzeri382.
La „Vinţişoara”, la fântână (bei dem Brunen), au păscut în iarna acelui an
480 oi, proprietatea lui Marius Gane şi Iuon Duvlea, pentru care au plătit 4
florini şi 80 creutzeri383. În aceeaşi zonă se găseşte altă turmă cu 634 capete,
proprietatea lui Stan Andrei şi Cândea Anghel, care au achitat 6 florini şi
34 creutzeri384, iar din jos de fântână alte 598 de oi ale lui Vulc Petraşcu şi
Oprea Petraşcu, pentru care aceştia achită 5 florini şi 98 creutzeri385.
La păşunea „Rebeş”, în locul numit În Groape, se găseau 435 de oi ale
lui Ilie Micu şi Dumitru Avram, care plătesc 4 florini şi 35 creutzeri, iar pe
Rebeşul Mic cele 320 de oi ale lui Ion Petraşcu şi Simion Duvlea, care achită
şi ei 3 florini şi 20 creutzeri386.
În locul numit „Melchen”, se află 403 oi ale căror proprietari, Dumitru
Porte şi Petru Creţu, au plătit 4 florini şi 3 creutzeri387.
La Părăul Alunei, Muntiu Stanciu şi Cândea Grosu au o turmă formată
din 250 de oi şi plătesc 2 florini şi 50 creutzeri388.
Cea de a douăsprezecea turmă, la care se face referire în document, este
a domnului Conrad, care are 100 de oi păscute de ciobanul Toma Şuţu în
păşunea proprie a acestuia389.
Din nou apar turme ale căror proprietari sunt locuitori saşi din Sebeş,
doamna Gobbelin, domnul Conrad, turme care alături de cea a preotu‑
lui Briech, amintită în documentul din anul 1717, sunt păscute de ciobani
români, specializaţi în astfel de activităţi. Atât de mare este specializarea
românilor din această zonă în activităţi pastorale, încât saşii recurg frecvent
la serviciile lor.
Şi în secolul al XIX-lea, întâlnim aceeaşi situaţie, turmele aceloraşi sate
fiind prezente în zonă. Dintr-o listă cu aceste locuri destinate păşunatu‑
lui de iarnă, precum şi perioada în care era permis păşunatul, aflăm că
SJHdANSSS, Specification Der Schaff welche sich befinden auff dem Hattert A/nn/o 736,
SJHdAN, dosar nr. 30/1736, f. 1, nr. 1.
382
Ibidem, f. 1, nr. 3.
383
Ibidem, f. 1, nr. 2.
384
Ibidem, f. 2, nr. 6.
385
Ibidem, f. 2, nr. 7.
386
Ibidem, f. 2, nr. 8 – 9.
387
Ibidem, f. 2, nr. 10.
388
Ibidem, f. 2, nr. 11.
389
Ibidem, f. 2, nr. 12.
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oraşul Sebeş a scos la licitaţie, în toamna anului 1878 următoarele zone:
Râpa Roşie, Obreja Mică, Şermagul şi Cutina, din 11 noiembrie 1878 până
în 17 martie 1879 şi Gusu, Răstoaca, Cîmpul Vinţului şi Câmpul Pianului
din 11 noiembrie 1879 până în 6 aprilie 1879390. Din aceeaşi sursă aflăm că
unui oarecare Toma Vlad din Loman îi revine locul dintre Râpa Roşie şi vii,
cunoscut sub denumirea de Trişca, din 2 decembrie 1878 până în 24 martie
1879, pentru care a plătit 30 de guldeni, iar la Obreja Mică, Onea Stoica a
Chivii din Strungari îşi paşte animalele din 14 noiembrie 1878 până în 24
martie 1879391.
Alţi oieri, prezenţi în iarna anului 1878 în zonă, sunt: Toma Nistoru
din Răchita, cu 260 de oi; Petru Lazăr Vlad, Ioan Vlad şi Nechitu Albu din
Loman, cu 380 de oi; Ştefan Albu din Loman cu 260 de oi; Mihăilă Mirion
şi Ion Filimon tot din Loman cu 360 de capete, toţi între 11 noiembrie 1878
şi 6 aprilie 1879, perioadă pentru care plătesc câte 40 de coroane pentru
fiecare oaie. Lor li se alătură Onea Paştiu şi Ion Stănilă din Răchita cu 600
capete pentru perioada 13 noiembrie 1878 – 6 aprilie 1879392.
Conform unui document da 2 septembrie 1878, la Râpele Roşii, Holda
Ordenilor şi Şanţul lui Beliman, iernează, între 10 noiembrie 1876 şi 8 apri‑
lie 1877, Toma Vlad din Loman. La Obreja Mică în aceeaşi iarnă este pre‑
zent Onea David din Răchita, iar la Rebeş Toma Maxim din Loman.
La Valea Janului, Gusu, Ruzga, Câmpul Vinţului, Răstoaca, Ţiglărie
(păşunea de sus şi de jos) şi Slatină sunt prezenţi Toma Nistor din Răchita
şi Ion Mihăilescu din Strungari cu 250 capete, pentru care au plătit 100 de
florini; Ion şi Simion Luca din Loman cu 250 de oi, care pentru perioada 11
noiembrie 1877 – 1 ianuarie 1878, au plătit 50 florini.
Ulterior au venit pentru a ierna în hotarul Sebeşului, Ioan şi Coman
Ghişoiu din Răchita cu 80 de oi, pentru care au plătit din 25 noiembrie până
în 11 ianuarie 1877 suma de 80 florini; Andreiu Oni Ghişoiu din Răchita,
cu 72 de capete, din 15 decembrie 1877 până la 1 ianuarie 1878, perioadă
pentru care a plătit 10 florini şi 80 kreutzeri; Ion şi Nicolae Mihăilescu din
Răchita cu 300 de oi, din 4 ianuarie în 8 aprilie 1878, plătind 60 florini; Ion
MMIRSBD, Protocoll, Mühlbach 24 October 1878 în dosarul Intervenţiile bisericii
române către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile românilor 1867–1899. inv.
218/D111, nr. 188, f. 1–2.
391
MMIRSBD, Protocoll, Mühlbach 2 December 1878, în dosarul Intervenţiile bisericii
române către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile românilor 1867–1899,
nr. inv. 218/D111 nr. 188a, f. 3.
392
MMIRSBD, Accord – Protocoll, Mühlbach 31 Octomber 1878 în dosarul Intervenţiile
bisericii române către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile românilor 1867–
1899, nr. inv. 218/D111, nr. 178, f. 1.
390
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Avram din Loman cu 135 de animale, plătind din 4 ianuarie 1787 până
în 8 aprilie 1788 suma de 27 florini; Simion Stoica, Dumitru Stan Cocină
şi Nicolae David toţi din Răchita, care pentru aceeaşi perioadă au plătit,
primul, pentru 105 oi 21 de florini, ceilalţi doi, 56 florini pentru 280 de
capete393.
În iarna anului 1874, alături de numeroşi oieri din Loman şi Răchita
întâlnim şi un Ioan Rodean din Poiana394.
O altă zonă de păşunat în hotarul Sebeşului este Coasta Cutului, dată
oierilor spre păşunat împreună cu „parcelele privaţilor de sub şi din dosul
Rebeşului”395.
Se întâmpla deseori ca ciobanii să fie împiedicaţi de vremea rea să plece
de pe păşunile arendate, în aceste situaţii adresau poliţiei o cerere prin care
specificau cât vor mai rămâne, achitând totodată taxa cuvenită acestor zile.
Un astfel de act aminteşte de:
„rogarea economiloru de oi tocmiţi la păsiunatulu de iarnă cu oile pe hota‑
rulu Sabesiului, ca din causa tempului nefavoritoriu se li se conceda a reme‑
nea cu oile pre hotaru batăru patru dile peste terminu, oblegânduse a plăti
pre dî de darabu de oie câte ½ curceriu.
Din considerare, că acestoru economi de oi mai în tatu anului li-s-au con‑
cesu a remanea cate o dî seau doue preste termin fără rebonificare şi din
considerare că în estu anu tocmai pre candu se termina tempulu păsiunatu‑
lui acordatu, e tempulu ploiosu si fórte rece asia în catu déca acesti economi
ar fi siliţi asi misca turmele de pre locu, atunci mneii cei de curendu fataţi”
li-s’ar prapadi si li-s’ar causa o daună forte mare – subscrisii în sperantia
aprobării aprobării mai înainte prolungescu terminulu pasiunatului încă cu
patru dile si anume din 6 până în 10 apriliu a.c. cu următoriulu acordu:
1. Petru Vladu din Lomanu plateste pentru 300 oi a ½ cr. 6 fl.(orini)
2. Ioanu M. Vladu si Stefanu Albu din Lomanu plateste pentru 300 oi a ½
cr. 6 fl.
3. Toma Nistoru din Rechita plateste pentru200 de oi a ½ cr. 4 fl.
4. Mihai Mirion din Lomanu plateste pentru 290 oi a ½ cr. 5 fl şi 80 cr.
MMIRSBD, Protocoll, Mühlbach 2 September 1878, în dosarul Intervenţiile bisericii
române către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile românilor 1867–1899,
nr. inv. 218/D111, nr. 174, f.1
394
MMIRSBD, Protocoll, Mühlbach 27 April 1876, în dosarul Intervenţiile bisericii române
către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile românilor 1867–1899, nr. inv. 218/
D111, nr. 169, f.1.
395
MMIRSBD, Computulu alcâmului oilor de pro a. 1875, Sebesiu 29 nov. 1876, în dosarul
Intervenţiile bisericii române către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile
românilor 1867–1899, nr. inv. 218/D111, nr. 200, f.1.
393
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5. Onea Pastiu din Rechita plateste pentru 500 oi a ½ cr. 10 fl.
6. Danu Ciucuru şi Nicol. Mihăilescu plăteste pentru 600 oi a ½ cr. 12 fl.”396.

Sunt înregistrate în zonă şi situaţii în care datorită timpului favorabil
oile nici nu mai pleacă la iernat din satele de origine. O astfel de menţiune,
este făcută în manuscrisul dascălului Nicolae Aloman din Săsciori, care ne
spune că în anul 1866:
„toată iarna aceasta au fostu fără ploae, fără vaentu, vreme foarte atocmită
dela Dumnedieu în câtu au remasu mai toate noatreaţiele la oameni nemen‑
cate ca numai ce au mencatu earba cea mare, iar Şugejienii şi Lomănarii şi
alţi oameni care au oi toată iarna au ernatu cu iale în munţi aproape die
Munţi ţieri Romanesti” 397.

O situaţie similară se înregistrează şi 58 de ani mai târziu, în 1924, când:
„zepadă au căzut multă şi au ţinut o Septamană în luna lui noiembrie şi
nau mai nins până în anul 1925 în luna lui Februarie şi până aici nau mai
nins nici au plouat şi au fost locu tot negru. Până şi pe munţi puteai umbla
Desculţiu si Desbrăcat si pe câmp au umblat oile la păsiune până toată
earna”398.

Au fost două situaţii fericite deoarece, de obicei, iernile în această zonă
sunt aspre, iar verile uneori sunt reci şi ploioase, astfel că fânul de multe ori
este puţin şi iernatul dificil.
Din toate aceste dovezi, care atestă prezenţa unor economi de oi, ce
iernează în aceste zone, putem observa pe lângă modalitatea de arendare
prin licitaţie publică, la care participau toţi oierii interesaţi şi faptul că în
fiecare an veneau cam aceleaşi persoane, deci putem concluziona spunând
că şi atunci se păstrau, în mod tradiţional, anumite destinaţii pentru iernat,
la fel cum se întâmplă şi astăzi în timpul văratului, când anumite fami‑
lii frecventează aceeaşi munţi. Numărului relativ mare de ovine provenite
din satele scaunului Sebeş, li se adăugau în anumite situaţii şi turme venite
din afara scaunului, cum a fost cazul acelui Ioan Rodean din Poiana, deşi
zona Sebeşului nu era, prin tradiţie, spaţiu de păstorit pentru turmele din
Mărginimea Sibiului. Prin faptul că autorităţile oraşului organizau bine
MMIRSBD, Protocolu luatu din partea dregătoriei politiane a Sabesiului în 5 apriliu
1879, în dosarul Intervenţiile bisericii române către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă
pe moşiile românilor 1867–1899, nr. inv. 218/D111, nr. 200, f.1.
397
Totoianu 2001, p. 186.
398
MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, f. 95.
396
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această activitate de iernat şi răspundeau cu promptitudine chiar şi cereri‑
lor de prelungire a şederii turmelor aici, avem convingerea că oraşul benefi‑
cia de un aport substanţial de capital din partea acestor oieri, care totodată,
prin activitatea lor contribuiau la ameliorarea calităţii terenului agricol din
zonă, prin târlire.

4.5.4. Neînţelegeri privind încasarea sumelor de bani provenite din
„alcâmul oilor”
În ceea ce priveşte banii proveniţi din „alcâmul oilor”, cum era numită
această taxă de iernat, au constituit un permanent obiect de dispută înce‑
pând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, între Magistratul oraşului
şi Biserica Ortodoxă din Sebeş, de o parte, şi Biserica Ortodoxă din Sebeş
şi anumiţi particulari, pe de altă parte.
Guvernul hotărâse ca oraşul să dea banii proveniţi din alcâmul oilor
proprietarilor terenurilor pe care au iernat animalele. Dintr-un document
aflăm că:
„proprietarii români de lege gr.ort. […] din pietate cătră sânta lor biserică şi
cătră cultura poporului s-au învoitu ca această a loru competiţiune să cadă
în folosul Bisericii şi a şcoalei gr.ort. din Sebesiu”399.

În aceste condiţii, în repetate rânduri preotul paroh Gheorghe Tipeiu,
solicită alocarea acestor sume bisericii şi şcolii româneşti400. Lucrurile sunt
tergiversate, astfel că reprezentaţii bisericii cer „socoteală referitoare la
acest venit despre espiraţii doi ani”401.
Într-un final, reprezentantul bisericii a fost chemat la „Casia” oraşului în
13 februarie 1869 şi i s-a înmânat alcâmul pe iarna anului 1867/68, în sumă
totală de 759 florini şi 6 kreutzeri. După consultarea registrelor de casă, s-a
constatat că suma era mult mai mică decât ce trebuia Biserica să primească,
lucru motivat de Magistratul oraşului prin plata „provisorilor” (paznicii de
MMIRSBD, Rogămintea representanţilor Besericei gr.ort din Sebesiu cătră Înaltul
Magistratu din Sebesiu, Sebeş 28 februarie 1869 în dosarul Intervenţiile bisericii române către
oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile românilor 1867–1899. inv. 218/D111,
nr. 7, f. 1.
400
MMIRSBD, Scrisoarea comitetului bisericii gr. Ort. Din Sebeş către Prea lăudabilul
Magistrat, Sebeş 19 februarie 1876, în, Ibidem, nr. 1; Scrisoare către Magistratul urbanu şi
scăunalu în Sabesiu, Sebeş 26 februarie 1868, în Ibidem, nr. 3, f. 1.
401
MMIRSBD, Cererea comitetului Bisericii gr. Ort. Din Sabesiu pentru responderea
Competinţiei Alcâmului Bisericei şi darea rationcinului despre această competinţie pe aceşti
doi ani, Sebeş 20 august 1868, în Ibidem, nr. 6, f. 1.
399
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câmp), fapt ce duce la proteste din partea Bisericii care apreciază că doar
casa oraşului „singură este datoare a plăti lefe”402.
În alte situaţii Magistratul anunţă că unii cetăţeni au depus cerere de a
primi ei banii din alcâm şi nu biserica, care ripostează spunând că:
„alcâmul oilor este o donaţiune ca toate donaţiunile legale şi întărită de
locurile competente” şi întrucât o parte din terenurile pentru care oierii
plătesc alcâmul, au fost moştenite de actualii proprietari de la părinţii lor,
care au consimţit la respectivele donaţii, biserica cere ca Magistratul să-i
îndrume pe cei nemulţumiţi „la judecătoria locală competentă”403.

După comasaţia din anul 1900, când a fost reamenajat teritoriul ora‑
şului, sebeşenii au renunţat treptat la a mai ţine multe oi404. De altfel încă
din 1885 începe să fie schimbată destinaţia terenurilor. În partea de est a
oraşului rămânând mai departe ca spaţiu destinat păşunatului doar Coasta
Cutului, care, „fiind o păşune orăşenească, având o aşezare nefavorabilă nu
se schimbă”405.
Tot acum pentru a împiedica animalele să producă pagube recoltelor,
se fixează un număr de adăpători după cum urmează: una în Gusu, alta în
Câmpul Răhăului în apa Secaşului şi încă una în partea de nord a acestuia,
una în drumul spre Daia şi încă una care „se va săpa” în dealul Rebeş spre
păşunea orăşenească. În câmpul Ruzga se fixează alte şase noi adăpători în
partea de nord, în râul Sebeş lângă poteca spre Lancrăm, o altă fântână se
va săpa în Dealul Vinţului, pentru dealul Pianului se stabilesc adăpători în
partea de est în apa Sebeşului şi se prevede săparea unei noi fântâni lângă
drumul spre Pianu. În acelaşi deal, dar spre sud la hotarul cu Petreştiul „în
faţa zăgazului”406, se stabileşte o nouă adăpătoare în apa Sebeşului.
În partea de est a oraşului spre Daia, în Dealul Jeanului, se construiesc
două noi adăpători pe proprietăţile lui Tecău Petru şi Stricat Avram. Până
la aceste adăpători se construiesc „drumuri de o lărgime de 3 stânjeni”. Se
specifică şi faptul că terenurile trebuie împărţite în aşa fel încât fânaţele
să aparţină mai multor proprietari ale căror posesiuni au hotar cu fânaţul
MMIRSBD, Rogămintea representanţilor Besericei gr.ort din Sebesiu cătră Înaltul
Magistratu din Sebesiu, Sebeş 28 februarie 1869, în Ibidem, nr. 7, f. 1.
403
MMIRSBD, Răspunsul comitetului parohial ort. din loc. la hotărârea înaltului Magistrat
nr. 1085 de la 24 februare 1884, Sebeş, 6 april 1884, în Ibidem, nr. 9, f. 1.
404
Pavelescu 2004, I, p. 57.
405
MMIRSBD, A nagyszebeni Also torvenyszeknek 1855 evi junius ho 30-ik napjan tatrtott
nyilvanos ulesebol în Acte în legătură cu comasarea la Sebeş, nr. inv. 219/D112., nr. 58, f. 4.
406
Probabil este vorba de grebla din „Arini”, unde se scoteau buştenii din râu în cadrul
plutirilor prin care se coborau pe apa Sebeşului buştenii tăiaţi la munte.
402
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respectiv, iar drumurile spre păşuni se lărgesc pentru ca animalele să nu
strice semănăturile407. În această situaţie, împrejurimile Sebeşului au deve‑
nit accesibile oierilor doar după recoltare şi iarna.

4.6. Mărginenii Sebeşului în cadrul păstoritului transhumant
Fără a insista asupra originii păstoritului transhumant, el datează cel
mai devreme din secolul XIV, când o dată cu promovarea unei noi politici
economice şi comerciale de către dinastia Angevină, creşterea animalelor
ia o amploare fără precedent408. Transhumanţa pastorală a luat naştere prin
extinderea teritorială a păstoritului de pendulare dublă, trecerea de la o
formă la alta s-a produs când dezvoltarea patrimoniului zootehnic a pre‑
tins acest lucru409. Oricum ar sta lucrurile, cert este faptul că transilvăne‑
nii au iernat cu turmele lor în Ţara Românească de multă vreme, primul
document care face referire la aceştia fiind un privilegiu domnesc emis
de Mircea cel Bătrân (1355–1418), cândva între 1403 şi 1408410, pe care îl
cunoaştem datorită fiului său Mihai I (?–1420), care îl confirmă la data de
5 iunie 1418, permiţând românilor din Cisnădie, la fel ca şi părintele său,
să-şi pască oile în munţii Ţării Româneşti411.
Un alt document care face referire la păstorii ardeleni, este de data
aceasta o scrisoare adresată de Laiotă Basarab cel Bătrân (?–1480), la finele
anului 1474 braşovenilor, pe care îi încunoştinţează că nu le va mai permite
să umble în Ţara Românească liberi ca până atunci, fără să plătească „groş‑
tina”, ameninţându-i că îi va ucide şi le va confisca animalele:
„v-am lăsat să umblaţi în bună voe şi în pace prin locurile domniei mele
cu dobitoacele, cu oile şi cu porcii şi peşte aţi vânat pe unde v-a fost voea şi
nimenea nu v-a oprit. Dar acum aşa să ştiţi că nimenea dintre oamenii voş‑
tri să nu se mai afle pe locurile domniei mele şi fără ştirea vătafilor ce sunt
puşi prin ţara domniei mele pe la margini. Căci aşa să ştiţi, că dacă vom afla
niscaiva păstori dintre oamenii voştri, domnia mea îi voiu tăia şi le voiu lua
dobitoacele cu totul”412.
MMIRSBD, A nagyszebeni Also torvenyszeknek 1855 evi junius ho 30-ik napjan tatrtott
nyilvanos ulesebol în Acte în legătură cu comasarea la Sebeş, nr. inv. 219/D.112, nr. 58,
f. 8–29.
408
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Existau însă şi situaţii în care, oile şi ciobanii aflaţi în zona de graniţă
treceau accidental în cealaltă ţară, de multe ori în aceste situaţii aceştia
suferind în urma intervenţiilor reprezentanţilor autorităţilor celor două
ţări, animalele de obicei fiind sechestrate şi oamenii bătuţi şi închişi. Cel
mai probabil că lucrurile s-au desfăşurat în această formă până la începutul
secolului al XVII-lea, când la 28 mai mai 1606, este realizat un acord între
Principatul Transilvaniei şi Ţara Românească, semnat de principele Gabriel
Bethlen (1613–1629) şi Kéresztesi Pál din partea ardelenilor, iar din par‑
tea Ţării Româneşti şi Stoica Logofăt şi Nicolae Almaş. Acordul prevedea
recurgerea la buna înţelegere între locuitorii din zona de graniţă a celor
două ţări, fără a se face uz de violenţă, prevăzând, printre altele, ca:
„munţii să-i păşuneze cu vitele lor oamenii din amândouă ţările până la
graniţa de mai înainte, iar dacă trec unii pe hotarul celorlalţi, să plătească
venitul îndatinat, după obiceiul din vechime”413.

Deşi sunt informaţii suficiente asupra comerţului desfăşurat la sud de
Carpaţi, încă începând cu secolul al XIV-lea, cele referitoare la transhu‑
manţă sunt puţine până în secolul al XVII-lea, lucru care îi determină pe
unii cercetători ai economiei transilvănene să considere că transhumanţa
juca un rol minor în comparaţie cu celelalte activităţi economice414.
Cu toate acestea, transilvănenii transhumanţi sunt atestaţi în zona
Brăilei din perioada stăpânirii turceşti, după anul 1540, zona fiind şi unul
dintre locurile de trecere spre Dobrogea, cu toate că, de cele mai multe
ori, turmele rămâneau în Câmpia sau în Balta Brăilei415. În sudul Moldovei,
păstorii ardeleni erau întâlniţi pe cursul inferior al Siretului416, iar Oltenia a
devenit o destinaţie a acestora mai ales în perioada în care s-a aflat sub stă‑
pânire austriacă (1718–1739)417. Şi aici, păstoritul era principala activitate
economică, întrucât oile erau foarte solicitate pe piaţa Imperiului Otoman.
Conform unor date oficiale din anul 1731, Oltenia dispunea de 300000 de
oi, oferind păşunile sale şi turmelor din Transilvania418.
În 10 septembrie 1583, principele Sigismund Báthory (1581–1589;
1598–1599; 1601 şi 1602) îi scria agentului său la Înalta Poartă, Ştefan
Márgay, şi îl instruia ca, în drumul său către Constantinopol, să se oprească
413
414
415
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Lupaş 1923, p. 372–373.
Negulici 1996, p. 135.
Cloşcă 1999, p. 61.
Vlăduţiu 1965, p. 83.
Papacostea 1998, p. 78.
Ibidem, p. 77–78.
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la curtea lui Petru Cercel, căruia să-i ceară să intervină în favoarea păsto‑
rilor ardeleni care au avut de suferit, deoarece oi şi vite din munţii Sibiului
şi din cei ai Sebeşului, au fost sechestrate şi mânate în Ţara Românească419.
În condiţiile dominaţiei otomane de la sfârşitul secolului al XVI-lea, se
constată un anumit regres al creşterii oilor datorită preţului de monopol la
care cumpăra Poarta animalele420. Posibil ca la acest regres să fi contribuit
înclusiv hotărârile adoptate în Dieta de la Turda din anul 1577, care speci‑
fică că orice negustor din Transilvania sau Ungaria care doreşte să adune
„vite” din principat şi să le vândă negustorilor străini, are voie să facă acest
lucru numai în aşa-numitele „locuri de depozit”. Acestea, în număr de două,
au fost stabilite la Braşov, pentru negustorii veniţi din Ţara Românească şi
Moldova, respectiv în târgul din Sebeşul Săsesc, pentru cei care veneau de
la Caransebeş, Lugoj sau Lipova. De asemenea, Dieta hotărăşte că niciunui
negustor nu îi este permis să strângă şi să scoată din ţară „oi, berbeci şi
simile”421. Se pare că vânzarea ovinelor devine pentru o vreme, un monopol
al principilor Transilvaniei, care se lansează în aceste afaceri, furnizând ei
însuşi Înaltei Porţi, oile şi berbecii necesari.
Astfel, principele Gabriel Bethlen îi scria, în 24 martie 1628, unui anume
Toldalagi, agentul său la Constantinopol, cerându-i să încheie în numele
său un contract cu negustorii turci Scerlet şi Celebi, ca în fiecare an să le
furnizeze 5000–6000 de oi, pe care se angaja să le trimită la Târgovişte sau
la Bucureşti422.
Un deceniu mai târziu, principele Gheorghe Rákóczi I (1630–1648)
continua afacerea, după cum rezultă dintr-o scrisoare adresată omului său
de la Poartă, Rétyi:
„Noi oile să le aducem până la Dunăre n-o facem şi să le dăm una cu câte 1
real taler, ci dacă vine el aici îi dăm vreo 5–6000 una cu 12 dutce şi-i iertăm
şi tricesima. Să vorbiţi cu omul acela şi să mă încunoştinţaţi, căci şi eu tre‑
buie să le cumpăr cu bani”423.

Nu doar principii vindeau oi, şi mai ales berbeci, pentru culina tur‑
cească, ci şi oierii transilvăneni transhumanţi. Sagii, cum erau numiţi cum‑
părătorii de oi ai turcilor, creau frecvent neplăceri ciobanilor, luându-le
uneori oile „cu sila”, astfel că aceşti oieri s-au grupat în tovărăşii pentru a-şi
419
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apăra interesele. Într-o astfel de asociere sunt amintiţi Toma şi Oprea Tatu
din Sebeşul Săsesc, încheind la 25 aprilie 1794, la Bucureşti, o înţelegere cu
Nicolae Sagiul, în prezenţa unui trimis al Consulatului Austriac şi a unui
reprezentant al domnului Ţării Româneşti424. Alături de oierii din Sebeş
sunt prezenţi şi alţii din Sălişte (Irimie Cyirke, Sztan Pana, Ratz Barbul,
Nicolae Rusu şi Ioan Tomos), Bran (Stan Pan, Bucur Oprea şi Ioan Hodrie),
Poiana (Bukur Vidregits, Bucur Czirke) şi Răşinari (Iacob, fiul popii Iacob).
Toţi stabileau, de comun acord, următoarele preţuri de vânzare: 3,25 taleri
turceşti pentru un berbec, 2,20 pentru o oaie stearpă şi 1,25 pentru un miel
de un an425.
Amploarea pe care a luat-o transhumanţa în secolul al XVIII-lea, a ajuns
să îngrijoreze autorităţile timpului, care încercau să o controleze cât mai
bine. În acest scop, austriecii, începând cu domnia Mariei Tereza, au ridicat
un cordon sanitar la graniţa cu Ţara Românească, justificat oficial de nume‑
roasele epizootii care afectau Imperiul Otoman426. Astfel, în toamna anului
1756, împărăteasa Maria Tereza porunceşte instalarea câte unui „lazaret”
la vămile cu Ţara Românească, locuri în care oile şi ciobanii urmau să fie
carantinaţi, iniţial vreme de 42 zile, perioadă redusă în anul 1770 la 28 şi
ulterior la 22 zile. Datorită dificultăţilor de „încartiruire” a turmelor la gra‑
niţă, în 1771 carantina este dinou redusă, de data aceasta la 7 zile, înso‑
ţitorii turmelor având însă obligaţia să tundă oile la graniţă, înainte de a
pătrunde cu ele în Transilvania427.
În urma anexării Olteniei, în anul 1718, austriecii au stabilit şapte staţi‑
uni vamale principale: Vodiţa, Comana, Oreava428, Islaz, Slatina, Râmnic şi
Vâlcan, împreună cu filialele Novaci şi Baia. Fiecare vamă era condusă de un
vameş care avea drept ajutor un călăraş şi câte doi străjeri429. Cei din urmă,
pe lângă pază, aveau şi atribuţii în vămuirea lucrurilor mărunte de până la
5 florini, bani pe care-i vărsau săptămânal vameşului. Dacă treceau prin
locurile unde se aflau străjerii, bunurile sau turmele ale căror vamă depă‑
şea suma de 5 florini, erau dirijate spre cel mai apropiat punct de trecere a
frontierei. Pe lângă aceşti străjeri, în zona graniţei spre Dunăre se găseau şi
martalogii, însărcinaţi cu prevenirea furturilor şi cu alungarea tâlharilor.
Meteş 1925, p. 60–61.
Hurmuzaki 1913, p. 1805, nr. MMMCCCCXXIX.
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Negulici 1996, p. 135.
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Veress 1927, p. 25–26.
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Localitatea Ciobani, înainte de anexarea Olteniei de către Imperiul Habsburgic, astăzi
Bechet (cf. Vasilescu 1924, p. 370, nota 3).
429
Vasilescu 1924, p. 370–372.
424
425

106

R a d u To t o i a n u

În timpul ocupaţiei austriece a Olteniei, martalogii erau în număr de 72,
împărţiţi în şase detaşamente a câte 12 persoane430.
Linia vamală de munte era păzită de plăieşi subordonaţi direct vameşi‑
lor de la Novaci, Vâlcan, Baia de Aramă şi Vodiţa431, însă de cele mai multe
ori ciobanii ardeleni evitau punctele de control, trecând direct peste plaiu‑
rile şi pasurile munţilor pentru a eluda vama432.
O primă informaţie despre acest obicei păgubos pentru vistieria ambe‑
lor ţări, apare în scrisoarea lui Laiotă Basarab, din anul 1474, despre care
am mai vorbit, în care acesta ameninţă cu moartea pe păstorii care nu plă‑
tesc „groştina”şi care intră în Ţara Românească „fără ştirea vătafilor ce sunt
puşi prin ţara domniei mele pe la margini”433. Dintr-un document referi‑
tor la comerţul sibienilor cu Ţara Românească, datat 6 iulie 1495, aflăm că
relaţiile acesteia nu se limitau doar la Sibiu, extinzându-se până la Sebeş şi
Orăştie, scaune cărora Sibiul le solicita să ia măsuri pentru ca nimeni să nu
mai treacă în Ţara Românească pe drumurile oprite434. Folosirea acestor
poteci a continuat şi în secolul al XVI-lea, după cum reiese dintr-un docu‑
ment emis, la 18 martie 1583, de Ştefan Báthory, care precizează faptul că
sunt întrebuinţate: „multe căi piezişe şi ascunse înafară de vechile drumuri
publice”435.
Situaţia folosirii potecilor clandestine s-a perpetuat, cu toate că, înce‑
pând din secolul al XVIII-lea, au fost impuse restricţii aspre la trecerea
frontierei, oierii fiind obligaţi să treacă graniţa doar prin locurile unde exis‑
tau puncte vamale. Judeţul Gorj avea şapte poteci deschise, dintre care cinci
se aflau în plaiul Novaci şi două în plaiul Vâlcan436, acesta din urmă deschis
în anul 1774437. În plaiul Argeşului existau, potrivit unei situaţii întocmite
în 1839, nu mai puţin de 41 poteci, pe care păstorii le puteau folosi pentru
a trece în Ţara Românească, iar în plaiul Novaci sunt menţionate, în anul
1845, încă două poteci, una numită „Vârfu’ lui Pătru”, aflată între Larga
Vlădeanului şi Slimoiu, iar a doua „Poiana Muierii”, aflată între Slimoiu şi
Piatra Seacă438.
Dintr-o scrisoare a consilierului cameral Ignaţiu Hann către judele
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Sibiului, redactată la Alba Iulia, în 22 aprilie 1721, aflăm situaţia de facto de
la graniţă, Ignaţiu Hann vorbind despre
„o situaţie întâlnită deja în anul anterior când, conform unor relatări de
încredere, toată vara, cât timp oile au păscut peste munţi, proprietarii au
făcut încontinuu şi nestingherit comerţ cu oi, piei, unt, lână şi altele şi au
fost la târguri fără a plăti taxe”439.

că:

Pentru a preîntâmpina astfel de practici, consilierul cameral considera
„este necesar ca la un anumit timp, într-un anumit loc să se numere toate
oile, la dus şi la întors şi să se perceapă vama pentru ce nu iese la numără‑
toare, pentru că asta înseamnă că oile acelea au fost vândute sau au făcut
obiectul vreunui schimb”440.

Probabil că Ignaţiu Hann a fost sursa de inspiraţie pentru inspectorul
vămilor ardelene Ioan Macskási, care, în acelaşi an, redacta un regula‑
ment ce viza turmele care treceau Carpaţii. Cunoaştem acest regulament,
redactat în anul 1721, care cuprinde şase puncte ce reglementau modul de
trecere a frontierei cu turmele care aveau ca destinaţie văratul în munţii
Ţării Româneşti, turme care porneau din scaunele Sibiului, Miercurii şi
Sebeşului. Pentru că numărătoarea „turmelor de oi şi a vitelor de orice fel”
trebuia făcută în ciuda faptului că timpul era înaintat (documentul datând
din 29 aprilie 1721), era necesar ca toate acele turme „să fie adunate la un
loc şi un soroc care va fi stabilit”, pentru ca tricesimatorul însuşi sau un
împuternicit al său „să săvârşească numărătoarea cu atenţie şi toată preci‑
zia”. După încheierea numărătorii, proprietarii turmelor vor obţine foaia
cu socoteala animalelor, fără de care dacă vor îndrăzni să treacă în părţile
Ţării Româneşti, le vor fi confiscate animalele considerându-i contraban‑
dişti. Pentru osteneala tricesimatorului,
„o dată pe an, la vremea numărării, să fie obligaţi să-i plătească […] pentru
o turmă de 600 oi un florin unguresc441 şi 50 de dinari, pentru turme de 700,
800 de orice fel de animale, 2 florini ungureşti, pentru turme mai mari de
800 de capete, 3 florini ungureşti”442.
Hurmuzaki 1913, nr. 2979, p. 1583.
Ibidem, p. 1584.
441
1 florin unguresc echivala cu 50 de creiţari sau 100 de bani, vezi Botezan 2002, p. 48,
nota 7.
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Regulamentul este clar şi în privinţa lânii sau a altor produse obţinute de
la oi şi vaci, care nu trebuiau amestecate cu produse asemănătoare cumpă‑
rate din Ţara Românească, acestea din urmă trebuind comunicate tricesi‑
matorului de la Sibiu, pentru a fi vămuite corespunzător. La fel se proceda şi
în cazul animalelor vii cumpărate din Ţara Românească. Sunt reglementate
şi lipsurile: „pentru cele moarte să prezinte pieile, iar pentru cele inexis‑
tente să aducă alte mărturii demne de crezare sau să jure”.
Ciobanilor care însoţeau turmele le era interzis să ia cu ei terţe persoane
sau bunuri ale acestora, mai ales bani, aur şi argint, iar dacă vor observa
transfugi aveau obligaţia de a anunţa autorităţile, sau chiar să îi prindă şi să
îi predea tricesimatorului. La punctele 2–5, Ioan Macskási făcea o serie de
recomandări legate de paza potecilor:
„Se cunosc cazuri în care cine a vrut a putut trece nestingherit pe poteci.
Aşadar trebuie impus cu seriozitate plăieşilor din cele trei scaune Sibiu,
Miercurea şi Sebeş, sub pedeapsă aspră şi primejdie de moarte, ca să înde‑
plinească paza potecilor cu toată sârguinţa şi dacă vor prinde pe cineva
trecând cu mărfuri de orice fel pe poteci, pe acela să-l ia prins fără să ţină
seama de persoană şi cutume şi să-l dea în mâna tricesimatorului de la Sibiu
pentru o anchetare ulterioară mai precisă”443.

Regulamentul continuă cu solicitarea unui „loc pentru exactorat în
cetate […]. Este necesar să fie o casă mare în oraşul de sus pentru oficiul
tricesimal, şi este indicată casa sighişorenilor”. De asemenea se cerea un
loc de păşune pentru caii oficiului, precum şi materiale şi meşterii nece‑
sari reparării sediului tricesimatorului de la Turnu Roşu care era ruinat. La
punctul 6, solicita să se repare drumul spre Câineni, via Arxaviensis, grav
afectat de topirea zăpezilor444.
Răspunsul magistratului sibian a venit în data de 6 mai 1721, încuviin‑
ţând numărătoarea pomenită potrivit normelor de la punctul 1:
„Deoarece această numărare este nouă şi neobişnuită până în prezent în
aceste scaune, precum şi anevoioasă şi plină de osteneli, şi de aceasta ar
putea fi interesate şi alte districte, comitate sau scaune ale patriei, ca nişte
supuşi vom aduce la cunoştinţă acest lucru domnului guvernator şi înăl‑
ţatului guberniu regal, ca să nu fim acuzaţi că am greşit trecându-l sub
tăcere”445.
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Magistratul sibian a răspuns pozitiv tuturor prevederilor din regula‑
mentul întocmit de Ioan Macskási, cu excepţia punctului 6, unde se spe‑
cifica faptul că, la repararea drumului: „au participat în anul precedent
numai scaunele Sibiului şi Tălmaciului peste rânduială şi disproporţionat,
fiind bine cunoscut că nici un alt comitat sau scaun nu a participat la acea
sarcină”, pe cale de consecinţă, scaunele Sibiului şi Tălmaciului nu s-au mai
ocupat de repararea drumului în acel an446. Acesta este primul regulament,
întocmit în Transilvania, care reglementează păstoritului transhumant.
Modul cum acesta decurgea în Ţara Românească îl cunoaştem datorită
întervenţiilor făcute de-a lungul timpului la Înalta Poartă de trimişii aus‑
trieci, care încercau, pe toate căile, să susţină interesele ardelenilor trans‑
humanţi. În 1786, internunţiul austriac la Constantinopol, baronul Herbert
Rathkeal a reuşit să-l convingă pe sultanul Abdul Hamid I (1725–1789) să
emită un firman prin care îi porunceşte domnului Ţării Româneşti, Nicolae
Mavrogheni (1735–1790), să respecte statutul ciobanilor ardeleni care
veneau cu turmele în Ţara Românească. Din el se desprinde atât modul în
care ardelenii arendau păşunile, taxele pe care ei le achitau, precum şi felul
în care aceştia erau trataţi şi, uneori, abuzaţi de autorităţile Ţării Româneşti.
Firmanul începe în felul următor:
„Abdul-Hamid han, fiul lui Ahmed, veşnic biruitor! Pildă printre emirii
neamului Mesiei, […] voievodului Nicolae Mavroghenii, şfârşitul să-ţi fie
cu noroc!”447.

În continuare, îi cere domnului ca dările de ierbărit şi oierit să le per‑
ceapă la fel cum erau încasate în trecut, povăţuindu-l să se ferească de neîn‑
ţelegerile pricinuite de modificarea vechilor obiceiuri. Din acelaşi firman
aflăm faptul că ciobanii au cerut voie sultanului să ducă în Transilvania
brânza provenită de la animalele lor aflate în Ţara Românească, lucru care
nu le este permis de către acesta, exceptând cantităţile necesare pentru
întreţinerea lor448. De asemenea, le cere ca ciobanii:
„să nu fie trataţi cu insulte şi bătăi şi cu închisoare sau cu ameninţări […]
să li se arate peste tot bunăvoinţă şi să fie ocrotiţi şi protejaţi, iar în privinţa
cumpărării şi vânzării de berbeci şi oi […] casapbaşiul sau alţii să nu recur‑
găla forţă […] aşa încât în privinţa vânzării şi cumpărării lor, să se depună
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eforturi ca atît muşteriul cât şi vânzătorul să fie amândoi de acord şi să se
învoiască”449.

Pentru a preîntâmpina abuzurile de tot felul care apăreau la trecerea
frontierei, sultanul hotărăşte ca „de azi încolo, şapte sute de oi să fie socotită
o turmă, iar stăpânii de moşii să ia câte o oaie la fiecare turmă şi să nu ceară
mai mult sau de mai multe ori”450.
De asemenea, sultanul îi atrage domnitorului atenţia asupra obiceiului
vătafilor de plai de a le lua ciobanilor câte „60 de parale pentru fiecare mân‑
dră de oaie şi pentru caii lor” şi despre obiceiul căpitanilor de poştă de a lua
„cu sila” caii ciobanilor ardeleni, cerându-i să pună capăt acestor abuzuri,
pentru ca aceştia „să nu mai fie supăraţi de către căpitanii amintiţi mai sus”451.
În ceea ce priveşte trecerea frontierei, pieile berbecilor şi oilor, pentru
care ciobanii pot face dovada că au murit din diferite cauze şi nu au fost
sacrificate de către ei, să nu fie impozitate şi nici să nu fie împiedicaţi să
ducă în Transilvania lâna tunsă de pe oile lor, însă numai în cazul oilor care
au fost păscute în zona de graniţă. Pentru oile păscute în înteriorul Ţării
Româneşti, nu este permisă scoaterea lânei din ţară, deoarece ea poate fi
amestecată cu lână „străină”, ceea ce ar duce la „scăderea avuţiei miriei452”,
prejudiciindu-se astfel statul453.
Sultanul cere, totodată, să li se permită ciobanilor ardeleni să arendeze
păşuni în Ţara Românească, aşa cum au făcut şi până atunci, înţelegânduse cu proprietarii acestora, iar pentru arendă „să se dea fie aspri fie brânză”,
în acest din urmă caz specificînd ca brânza să fie cântărită de ambele părţi,
pentru a nu exista nicio bănuială de înşelăciune454. Firmanul se încheie cu
recomandări adresate lui Nicolae Mavrogheni, în următorii termeni:
„De aceea […] tu care eşti voievodul amintit […] să te străduieşti pen‑
tru înlăturarea grabnică a faptelor rele […]. De asemenea, avertismentele
mele împărăteşti amintite mai sus să fie respectate şi luate în seamă în Ţara
Românească şi, cu voia preaânaltului Allah, ele să fie trecute în condici pen‑
tru a nu se ivi fapte contrare […]. Când îţi va sosi ilustra mea poruncă, îţi
poruncesc să faci potrivit cuprinsului firmanului care a fost emis cu cinste
în această privinţă, şi care cere supunere şi ascultare deplină. Să te fereşti şi
să te ţii departe de contrariul. Aşa să şti şi să ai încredere în ilustrul semn!
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Scris pe la mijlocul lunii safer cel norocos 1201455. De la reşedinţa din
Constantinopolul cel bine păzit”456.

Atunci când păstorii ardeleni treceau graniţa, evidenţa animalelor trans‑
humante era trecută în aşa-numitele „reghii”, care se eliberau de vameşul
de la punctul de frontieră pe unde treceau oierii, în baza „biletului de oi”,
o adeverinţă de la primăria de care ţinea oierul457. Astfel de „bilete de oi”
cunoaştem din zona Sebeşului, de la Pianu de Sus (fig. 9–10). Într-un ase‑
menea document se vorbeşte:
„despre guldeni imperiali 33 şi 10 2/4 în monedă, pe care Gheorghe Gavrilă,
pienar de sus, crescător de animale, i-a plătit, suma reprezentând taxa pen‑
tru vitele gospodărite în Valahia în anul 1849, sumă ce reprezintă impozitul
regal la cursul zilei”458.

Într-un alt bilet de oi se specifică: „să se elibereze un paşaport celui de
mai sus pentru 8 săptămâni”459. Aceste paşapoarte pentru animale atestau
faptul că o anumită persoană este proprietarul animalelor şi consemna
starea lor de sănătate, precum şi destinaţia pe care o aveau. Se cunosc şi
cazuri în care unii oieri din Răchita şi Loman mergeau la iernat în Ţara
Românească „cu soroc de şase luni”, din luna noiembrie până în luna mai460.
Dintr-o listă care cuprinde turmele ce treceau pentru iernat prin punctele
vamale Novaci şi Curmătura Olteţului în anul 1837, cunoaştem că a trecut,
în ziua de 31 august 1837, oierul Mănăilă Marian din Săsciori, cu 1169 oi,
416 berbeci, 9 capre, 4 cai, 1 măgar şi 7 ciobani. Din satul Loman, în zilele
de 9 şi 10 septembrie, au fost înregistrate 5 turme însumând 6859 oi şi ber‑
beci, însoţiţi de 26 de ciobani, iar din Sebeşel, oierul Moise Stăncuş a trecut
peste munţi, în ziua de 20 septembrie a aceluiaşi an, 902 oi, 250 berbeci, 22
capre, 16 cai şi 6 ciobani461.
Pentru toate aceste animale se plătea vamă, iar tarifele ne sunt cunoscute
3–12 decembrie 1786.
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din diferite documente încă începând cu secolul al XV-lea. Din timpul
domniei lui Mircea cel Bătrân, un privilegiu din anul 1412 acordat braşo‑
venilor, menţionează, pe lângă o serie de produse, şi costurile vamale per‑
cepute pentru animale. Astfel, pentru un bou sau pentru o vacă se plăteau
3 ducaţi, pentru un berbec 1 ducat, pentru un porc 3 ducaţi, iar pentru un
burduf cu brânză 1 ducat462. Un secol mai târziu, din timpul domniei lui
Mircea Ciobanul (1522), cunoaştem tariful vamal de la Turnu Roşu pentru
mărfurile importate în Transilvania, conform căruia pentru un bou se plă‑
teau 10 denari, pentru 100 porci se dădea un porc, iar pentru o capră sau
oaie se plăteau 2 denari463.
Printre cele 312711 oi şi alte vite care au fost înregistrate în anul 1837 tre‑
când prin plaiurile Arfeu, Novaci şi Curmătura Olteţului, au fost consem‑
nate ca provenind din Mărginimea Sebeşului nouă turme din Loman, cinci
din Săsciori şi patru din Sebeşel464. Tot prin plaiul Novaci s-au întors spre
Transilvania, în primăvara anului 1831, turme din satele Loman şi Răchita,
care aveau ca destinaţie stânele din munţii Prisaca, Clăbucet şi Gruişor465.
Cinci ani mai târziu, în 1836, prin acelaşi plai s-au întors spre vărat, ală‑
turi de turme din satele deja amintite, şi ciobani şi animale din Sebeş şi
Lancrăm466. Plaiul Vâlcanului nu este nici el ocolit de oierii din Mărginimea
Sebeşului, pe aici trecând, între anii 1831 şi 1837, turme provenind din
satele Pianu, Loman, Sebeşel, Săsciori şi Deal467. În decursul secolului al
XIX-lea, oierii din Şugag, Căpâlna, Răchita, Strungari, Purcăreţi, Săsciori,
Sebeşel şi Loman plecau spre iernat în Ţara Românească, direct din masivul
Retezat, de la stânele aflate în munţii Drăgşanu, Galbina, Borăscu Mare,
Borăscu Mic şi Păpuşa (harta 6), peste muntele Şurianu şi peste Lotru prin
trecătoarea Câineni468(harta 7).
După ce treceau munţii fie oficial, fie clandestin, urmau drumurile pas‑
torale care au fost trasate şi utilizate în secolele anterioare. Un astfel de
drum trecea peste Vârful Mândra şi cobora la Novaci, unde exista o vamă a
Ţării Româneşti. De aici continua la Horezu, de unde pornea spre Craiova,
şi se oprea fie în acea zonă, fie cobora la bălţile Dunării469 (harta 7).
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Din zona de nord a actualului judeţ Mehedinţi, porneau trei drumuri
importante ale ciobanilor transhumanţi. Primul, care este considerat şi cel
mai vechi, este numit „drumul de adăpost”, datorită faptului că mergea pe
sub munte. Acest drum pornea de la râul Seş şi făcea popasuri la coborârea
în lunca Cernii, în preajma satelor Balta, Siroca, Cerneţ şi Rogerea, de unde
pornea către Calafat. Cel de-al doilea, numit „drumu ăl mai scurt”, pornea
de sub muntele Godeanu şi cobora în Depresiunea Cloşani, de unde conti‑
nua înspre localităţile Ponoarele, Bala, Malovăţ şi Putinei, de unde intra în
Lunca Dunării. Cel de-al treilea, pornea din două artere. Prima începea de
sub muntele Oslea Mănăstireasca, iar cea de-a doua de sub muntele Arcanu
şi amândouă se întâlneau la Tismana-Ungureni, de unde coborau spre
satele Godineşti şi Roşcani, iar apoi spre Vânju Mare, Almăjel sau Bălăciţa.
Aceste drumuri nu se opreau sub munte, ci treceau pe versantul celălalt în
Ardeal. Drumurile aveau de-o parte şi de alta „fraiuri” (fâşii late de circa
8 m, lăsate special pentru păscutul din mers al turmelor) şi ele continuau la
sud de Dunăre, în Serbia şi Bulgaria, ducând spre câmpiile cu climă blândă
din zona sud-dunăreană470.
Puncte de trecere a Dunării erau la Olteniţa, Giurgiu, Călăraşi471 şi
Brăila472, traversarea făcându-se cu „caiacele” sau peste Dunăre, dacă era
îngheţată. După trecerea fluviului, turmele se răspândeau fie spre Tulcea,
fie spre Constanţa şi Mangalia, rămânând în Dobrogea numai până în jurul
datei de 22 martie (Măcinici), când treceau înapoi în bălţile Dunării, pen‑
tru că se apropia fătatul oilor473, acolo mieii fiind mai adăpostiţi de crivăţ
decât în Dobrogea. Locurile cele mai căutate în Dobrogea erau regiunea
Hârşovei, a Babadagului şi a Medgidiei, iar mai spre sud, zona Pazargicului
şi a Balcicului474, zona Văii Batova, supranumită „valea fără iarnă”, sau chiar
mai departe până înspre Varna475 (harta 7). Aceste ultime zone au fost frec‑
ventate numai până în anul 1879 deoarece, după câştigarea independenţei,
Bulgaria a închis graniţa şi nu le-a mai permis ardelenilor să ierneze cu
turmele pe teritoriul ei476.
Nu ştim sigur de când ciobanii din Mărginimea Sebeşului au început să
treacă în Dobrogea, însă cel mai probabil doar după pacea de la Passarowitz
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(1718)477. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, guvernatorul Said Paşa
depunea eforturi pentru a introduce „agricultura pastorală” în vederea
valorificării vastelor terenuri necultivate, încurajând ciobanii ardeleni să
vină în Dobrogea478. Numărul acestora a crescut mai ales după anul 1855,
când o convenţie dintre Austria şi Turcia reglementa şi favoriza păşunatul
în Dobrogea479, ardelenii şi cele peste un milion de oi pe care le aduceau an
de an aici, aduceau venituri de loc de neglijat în vistieria imperiului480. Mai
mult, autorităţile locale dobrogene au încurajat chiar şi stabilirea lor aici,
din câteva statistici rezultând că la 1878 existau deja peste 500 de familii de
ardeleni stabilite în Dobrogea481. După Războiul de Independenţă, când în
urma Tratatului de Pace de la Berlin (1/13 iulie 1878), Dobrogea a revenit
României, care, la rândul ei, în efortul de reorganizare administrativă şi de
românizare a provinciei nou alipite, îndemna oierii transilvăneni să se sta‑
bilească în număr cât mai mare aici, permiţându-li-se să ocupe cât pământ
le trebuia, întrucât, în urma războiului, majoritatea turcilor plecaseră, iar
satele fuseseră pustiite şi arse de bulgari482.
Din satele Mărginimii Sebeşului, treceau în Dobrogea turme din Şugag
şi Loman. Profesorul Gheorghe Pavelescu intervievând, în anul 1937, un
octogenar din satul Loman, află de la el că
„Mai demult lumea se ducea cu oile în Dobrogea, că acolo nu se plătea
nimic pentru păşunat. Numai la trecerea Dunării plătea ceva pentru trecut.
Atunci nu era pod. Plătea ceva la guvernatorul ţării şi putea umbla pe unde
voia”483.

Şi ciobanii din satul Pianu de Sus, treceau cu turmele în Dobrogea, acest
sat practicând un păstorit la nivelul celor mai importante centre pastorale
din Transilvania484.
În periplul lor pastoral, ciobanii se confruntau cu numeroase dificul‑
tăţi, ocupaţia aceasta fiind una primejdioasă, care implica răspunderi mari.
Viaţa de zi cu zi a acestora este departe de imaginea „traiului patriarhal”, pe
care-l duce păstorul sprijinit în bâta sa şi lipsit de griji. Aveau de întâmpinat
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o serie de abuzuri la graniţe, înfruntau, de multe ori, ierni cu vânturi vio‑
lente, molime şi de foarte multe ori cădeau pradă tâlharilor. În acest sens,
amintim un caz care a făcut senzaţie în epocă: furtul din iarna anului 1809,
când câţiva tâlhari rămaşi necunoscuţi, le-au furat şi au trecut din Ţara
Românească, peste Dunăre, în Bulgaria, 9.303 oi cu 198 miei, 51 cai şi un
măgar, din turma câtorva sate ale Scaunului Sebeşului Săsesc485.
Până nu demult, doar câteva sate din Mărginimea Sebeşului mai prac‑
ticau transhumanţa, destinaţia turmelor în timpul sezonului rece fiind
Banatul şi Crişana. Turmele iernau în apropierea oraşelor Timişoara, Arad
şi Oradea486, aceste zone fiind frecventate în mod regulat, începând din
deceniul trei al secolului XX487.
Renunţarea la iernatul transhumant în Dobrogea s-a datorat mai multor
cauze, cea mai importantă fiind influenţa pe care au avut-o reformele agrare
succesive (atât după Războiul de Independenţă, cât şi după Primul Război
Mondial), în urma cărora într-o jumătate de secol proprietăţile mari s-au
divizat, ciobanii fiind nevoiţi să cadă la înţelegere cu tot mai mulţi proprie‑
tari de terenuri, lucru mai dificil şi care, implicit, a dus creşterea costurilor
iernatului488.
Un alt factor care a dus la această schimbare a fost războiul vamal dintre
România şi Austro-Ungaria (1886–1892), cea din urmă, în dorinţa de a-şi
proteja produsele proprii, închizând graniţa pentru mărfurile româneşti,
astfel că oierii ardeleni nu îşi mai puteau trece înapoi peste graniţă produ‑
sele pe care le valorificau de sute de ani în Transilvania, fapt care a dus la
scăderea rentabilităţii489 păstoritului, în general, şi a iernatului transhumant
în România, în special.
Altă cauză care a contribuit la schimbarea direcţiei iernatului trans‑
humant, a fost tendinţa generală de scădere a numărului de vite din
Transilvania, după unirea din 1918, la care se adaugă şi perioadele de secetă
prin care au trecut ulterior Bărăganul şi Dobrogea, făcând astfel mult mai
dificil iernatul în aceste zone490.
Scăderea numărului de animale în întreaga ţară, continuă de-a lungul
întregii perioade interbelice, ceea ce îi determină pe unii cercetători să
vorbească despre o veritabilă decadenţă a păstoritului. Dacă în anul 1927
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în România existau un număr de 12.941.000 capete de oi, numărul lor a
scăzut în anul 1935 la 11.828.000. Cu toate acestea, deşi numărul oilor
scade constant, în anul 1939 România încă se situa pe un onorabil loc 3
în Europa în ceea ce priveşte creşterea oilor. Clasamentul era condus, de
departe, de Anglia care poseda 26.651.000 oi, cu o densitate de 197 ani‑
male la 100 de hectare, respectiv 69 oi la 100 de locuitori. Locul secund era
ocupat de Spania care deţinea 16.470.000 capete, cu o densitate de 32 oi la
100 de hectare şi 69 oi la 100 de locuitori. România ocupa locul al treilea,
cu 11.829.000 oi, rezultând 40 oi la 100 de hectare şi 63 oi la 100 locuitori.
Locul patru era ocupat de Franţa, cu 9.730.000 capete, cu o densitate ovină
de 18 oi la 100 de hectare şi 23 la 100 de locuitori şi în fine, pe locul cinci
se afla Germania cu 3.387.000 de animale, cu 7 oi la 100 de hectare şi 5 oi
la 100 de locuitori491.
Clasarea ţării noastre între primele din Europa în ceea ce priveşte eco‑
nomia ovină se datora pe de o parte, inerţiei generate de o îndelungată
tradiţie într-un oierit extensiv, pe care o avea în special Transilvania, iar
pe de altă parte, importanţei de care încă se bucura lâna în economia ţării.

4.7. Modernizarea societăţii rurale din Mărginimea Sebeşului
La o primă privire, societatea rurală transilvăneană de la jumătatea
secolului al XIX-lea lasă o puternică senzaţie de imobilitate, dând impresia
că perpetuează un mod de funcţionare de sorginte medievală, manifestat
pe de o parte prin practici agricole sau economice specifice, iar pe de alătă
parte prin obiceiuri şi datini legate de desfăşurarea vieţii individului sau a
comunităţii, care nu pot fi catalogate decât ca fiind ancestrale. Imuabilitatea
structurilor sociale rurale este cu atât mai evidentă, cu cât producţia agri‑
colă este mai rudimentară, iar rentabilitatea muncii mai scăzută492.
În acestă situaţie, era necesară o organizare economică a ţărănimii,
grav afectată de lipsa instituţiilor economice ţărăneşti, lucru care a avut ca
rezultat transformarea activităţii acestei categorii sociale într-un perpetuu
obiect de speculă. Oamenii erau conştienţi că numai prin asocieri şi tovă‑
răşii îşi vor putea organiza într-un mod raţional viaţa economică rurală, iar
aceasta însemna, în spiritul epocii, bănci populare şi cooperative de con‑
sum agricol493.
Prima ţară care a înţeles rolul cooperativelor în economia rurală a fost
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Anglia, unde în deceniul doi al secolului al XIX-lea apar şi primele semne
ale acestei mişcări, impulsionată de ideologul Robert Owen. În Franţa,
mişcarea cooperatistă este îmbrăţişată în urma activităţii lui I.P. Bouchez,
ajungându-se ca în anul 1848, să existe nu mai puţin de 200 de coopera‑
tive. După modelul englez şi francez, au început să acţioneze şi germanii,
pentru redeşteptarea spiritului de asociaţie, susţinători fiind aici, SchultzeDelitsch, Raiffeisen şi Huler494.
În Transilvania, primii germeni ai acestei mişcări apar în jurul anilor
1870–1880, când s-au organizat mai multe societăţi care sprijineau ini‑
ţiativa ţărănească, în zona Sibiului şi Năsăudului. Încercările făcute prin
„Astra” nu au avut rezultate notabile, la un deceniu după 1918, în cele 4000
de comune din Transilvania şi Banat, existând numai 462 bănci populare495.
Cei dintâi promotori au fost doi dascăli din mediul rural, Visarion
Roman şi Gheorghe Dumitrescu Bumbeşti. Între societăţile de profil din
Transilvania, înfiinţate de Visarion Roman, remarcăm Societatea de împrumut din comuna Răşinari, întemeiată în 1868, după sistemul lui Raiffeisen
şi banca Albina înfiinţată în 1872. În Vechiul Regat, Ion Dumitrescu
Bumbeşti înfiinţează o serie de tovărăşii, începând cu 1890, dar care în
1903 trec în administrarea statului496.

4.7.1. Problema creditelor agricole. Tovărăşia pentru asigurarea
vitelor din Sassebeş
În cazul Sebeşului şi a zonei, în anul 1868 se înfiinţează prima bancă
Mühlbacher Spar und Vorschussverein, care şi-a schimbat denumirea în
Unterwälder Bank A.G. Mühlbach. Primul institut român de credit s-a înfi‑
inţat în anul 1875, Tovărăşia agricolă din Sebeşul Săsesc, o societate de eco‑
nomii şi creditare a „plugarilor” români din Sebeş şi împrejurimi, care si-a
schimbat numele în anul 1909, devenind banca populară Agricola al cărui
scop era susţinerea lucrărilor agricole, a industriei româneşti, a negoţului
şi a altor activităţi economice prin creditare. În anul 1887 se înfiinţează o
a doua bancă românească, Sebeşana, care avea drept scop tot creditarea,
însă datorită capitalului insuficient nu au avut realizări extraordinare, s-a
axat pe acordarea de credite populaţiei în vederea procurării de proprietăţi
funciare mici497.
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Mişcarea cooperatistă propriu-zisă, adică înfiinţarea de tovărăşii săteşti,
a debutat la românii din Transilvania, făcând abstracţie de încercările firave
ale băncii Albina, cu reuniuni de credit în sistem Schultze-Delitsch, în 1849,
an în care debutează înfiinţarea unor „tovărăşii” în comunele rurale româ‑
neşti din Comitatul Sibiului498. În urma propagandei făcute de Reuniunea
română de agricultură, care avea sediul la Sibiu, se înfiinţează primele
„însoţiri de credit” în sistem Raiffeisen, ajungându-se la un număr de 18
astfel de „întovărăşiri”. Din Comitatul Sibiului, mişcarea se răspândeşte în
celelalte comitate cu populaţie românească: Făgăraş, Cluj, Bistriţa-Năsăud,
Sălaj, Hunedoara, Caraş-Severin etc.499.
Aceste cooperative sau „întovărăşiri”, sunt societăţi cu un număr neli‑
mitat de membri, cu răspundere limitată sau nelimitată, având un caracter
distributiv sau productiv. De grupa cooperativelor distributive, ţin tovă‑
răşiile pentru vânzarea în comun, înfiinţate cu scopul de a vinde şi des‑
face produsele gospodăriei. În cealaltă grupă, a întovărăşirilor productive,
primul loc ca importanţă îl ocupă cele care aveau ca obiect valorificarea
produselor lactate500.
Conform concepţiei epocii:
„Dacă ţărănimea cinstită de la sate şi muncitorimea harnică vor înţelege
însemnătatea vremii, se vor organiza amândouă, sub conducerea cărturari‑
lor cinstiţi, înfiinţând tovărăşii economice, pentru valorizarea vitelor, poa‑
melor, lânii, laptelui, ouălor, precum şi bănci populare mari”501.

Urmând acest model, apar o serie de societăţi de creditare, astfel în
Sebeş, ia fiinţă la 1909 Institutul de Credit (banca) Agricola, la care participă
atât instituţii: Comuna bisericească greco-ortodoxă din Sebeşul Săsesc, Banca
Sebeşana, cât şi particulari precum: secretarul magistratului orăşenesc
Vasile Aldea, alături de „economii” Petru Androne, Petru Opincariu, Vasile
P. Opincariu şi Ioan Tincu. Acestora li se alătură o serie de intelectuali de
vază ai Sebeşului, cum au fost medicii: dr. Ioan Elekeş, dr. Anastasiu Moga
şi dr. Petraşcu Traian, avocatul dr. Nicolae Lazăr, protopopul ortodox Sergiu
Medean, directorul şcolii româneşti Samoilă Roşu, împreună cu învăţătorii
Gheorghe Albu, Ioan Pavel şi Ambrosiu Tătar şi, surprinzător, chiar primarul
sas de atunci al oraşului, Johann Schöpp502. Practic, în cazul Sebeşului, după
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cum afirmam mai sus, acest institut de credit înglobează vechea Tovărăşie
Agricolă din Sebeşul Săsesc, înfiinţată în anul 1875. Interesant este însă faptul
că, anterior înfiinţării institutului de credit Agricola, în anul 1908, proprie‑
tarii de vite din Sebeş simt nevoia să se organizeze într-o asociaţie care are
drept scop protejarea intereselor acestora. Statutul acesteia este cunoscut
dintr-un document intitulat Contract de tovărăşie pentru asigurarea vitelor
din Sassebeş503. De altfel, aceasta este una dintre primele întovărăşiri care au
drept scop asigurarea vitelor din Transilvania.
Riscurile agricole sunt numeroase, dintre ele amintim: grindina, incen‑
diul atât al clădirilor cât şi al produselor agricole, îngheţul, inundaţiile,
invaliditatea şi mortalitatea vitelor. Pentru agricultor, vitele mari sunt „un
instrument de producţie”, pierderea vitelor de muncă are drept primă con‑
secinţă periclitarea întregii producţii. Absenţa vitelor poate însemna o pro‑
blemă alimentară prin inexistenţa produselor secundare ale acestora, carnea
şi laptele cu derivatele sale, dar şi o problemă industrială, prin absenţa mate‑
riilor prime oferite de aceste animale: pieile, părul, coarnele şi grăsimea504.
La nivel european, asigurările agricole au fost organizate mai întâi în
Franţa, unde la Paris s-a înfiinţat în anul 1854 La compagnie de assurances générales contre la gréle, douăzeci şi opt de ani mai târziu, în 1882, în
Germania înfiinţându-se Berliner Hagel-Assekuranz-Kompanie505. Riscurile
agricole sunt foarte variate, dintre acestea riscul de grindină este cel mai
obiectiv cu putinţă, în contrast cu el riscul de mortalitate a animalelor care
este cel mai subiectiv dintre toate riscurile agricole506.
În Europa centrală şi de vest, segmentul asigurărilor agricole a fost slab
dezvoltat. În deceniul trei al secolului XX, existau foarte puţine societăţi de
asigurare a riscurilor agricole: una singură în Anglia, trei în Franţa, patru
în Germania şi doisprezece în Austria şi Ungaria, împreună, toate aveau ca
obiect asigurarea recoltelor împotriva grindinei507.
Situaţia precară este generată de faptul că, scopul acestor societăţi de
asigurare nu era binefacerea socială care rezultă din acoperirea riscurilor, ci
realizarea de profit.508 Societăţi care asigură mortalitatea vitelor sunt şi mai
puţine, pentru că mortalitatea vitelor are un puternic caracter subiectiv.
MMIRSBD, Contract de tovărăşie pentru asigurarea vitelor din Sassebeş, 12 iulie 1908,
Sassebes, nr. inv. 4230.
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Acest gen de asigurare, va face totdeauna obiectul unui ajutor reciproc al
celor direct interesaţi509 şi, exact pe aceste principii, s-a înfiinţat la Sebeş, în
anul 1908, Tovărăşia pentru asigurarea vitelor din Sassebeş.
În primul articol al „Contractului de tovărăşie pentru asigurarea vitelor
din Sassebeş” (Statutul tovărăşiei) se precizează că: „Noi subscrişii locuitori
din oraşul Szászebes – până ni se va da putinţă să asigurăm vitele noastre în
contra pagubelor în altă formă – înfiinţăm o tovărăşie ocazională (alkalmi
egyesület) pe timp nehotărât”. Scopul acesteia era „ridicarea şi asigurarea
bunăstărei materiale a posesorilor de vite prin contribuirea solidară la
despăgubirea vitelor cornute în caz de pieire, schilăvire şi boală”. Membru
putea fi oricine care locuia în Sebeş, „cunoscut ca om de omenie”.
Membrii erau împărţiţi în două categorii, ordinari şi ajutători. Primii sunt
persoanele care deţin vite asigurate şi contribuie la toate sarcinile impuse prin
contractul de întovărăşire. Ei luau parte cu drept de vot la adunările tovără‑
şiei, puteau fi aleşi în comitetul de administraţie al acesteia şi aveau dreptul
să ceară şi să primească „despăgubirile statorite în bună rânduială”. Cea de a
doua categorie, sunt aceia care nu posedă vite, dar contribuie cu o taxă anuală
în cuantum de cinci coroane. În afacerile tovărăşiei votul lor era consultativ,
puteau fi însă aleşi ca funcţionari în cadrul acesteia. Datoriile membrilor erau:
achitarea integrală a taxelor datorate în cel mult 15 zile de la deciziile adunării
generale; înştiinţarea în cel mult 48 ore asupra decesului vitelor, îmbolnăvirii
acestora, sau în caz de vânzare sau cumpărare de vite; sprijinirea tovărăşiei şi
îndeplinirea „cu toată inima” a sarcinilor încredinţate de tovărăşie şi, nu în
ultimul rând, buna purtare în adunările tovărăşiei şi în relaţia cu comitetul de
administraţie al acesteia. Ei puteau să îşi piardă drepturile dacă: nu-şi achitau
taxele la timp şi nici după cinci zile de la notificarea scrisă; încetau din viaţă;
plecau de bună voie din tovărăşie; se dovedea că nu hrăneau vitele corespun‑
zător, le maltratau sau le exploatau peste puterile lor; nu îngrijeau vita bol‑
navă conform indicaţiilor primite sau acţionau contra intereselor tovărăşiei.
Dreptul de vot al membrilor de sex masculin al tovărăşiei se exercita exclusiv
personal, prin reprezentanţi votau numai femeile şi minorii.
Conducerea tovărăşiei era exercitată prin Adunarea Generală şi
Comitetul de Administraţie, alese pentru o perioadă de doi ani. Adunarea
Generală ordinară, se întrunea o dată pe an în luna ianuarie, putând fi
convocate şi adunări generale extraordinare, în situaţiile în care acest
lucru era hotărât de către Adunarea Generală ordinară, dacă Comitetul
de Administraţie hotăra necesitatea unei întruniri extraordinare, sau dacă
509
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zece membri ai tovărăşiei solicită o astfel de adunare. Obiectivele Adunării
Generale ordinare erau: raportul preşedintelui, verificarea raporturilor
financiare anuale; votarea bugetului pe anul următor; hotărârea taxelor
şi contribuţiilor; alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui, casierului şi a
membrilor comitetului de administraţie. Ea avea putere de decizie asupra
contestaţiilor înaintate comitetului de administraţie, vota remuneraţiile
pentru angajaţii tovărăşiei; hotăra schimbarea contractului şi fuzionarea cu
altă tovărăşie; dizolva tovărăşia şi hotăra asupra averii acesteia.
Comitetul de Administraţie era compus din: preşedinte, vicepreşedinte,
casier, secretar (notar), doisprezece membri ordinari şi patru membri suple‑
anţi. Hotărârile comitetului, pentru a fi valide, trebuiau luate cu majoritate de
voturi, în caz de paritate votul preşedintelui era decisiv. Sarcinile comitetu‑
lui erau: ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale, primirea de
noi membri, încasarea taxelor şi a contribuţiilor, expertizarea vitelor şi plata
asigurării acestora, evaluarea vitelor ce urmau să fie asigurate; controlarea
vitelor asigurate în funcţie de hotărârile luate de către Comitet sau Adunarea
Generală, verificarea trimestrială a stării financiare a asociaţiei şi, nu în ultimul
rând, pregătirea programului adunărilor generale şi a propunerilor necesare.
Preşedintele reprezenta tovărăşia în relaţiile cu terţii, conducea şedin‑
ţele comitetului şi adunările generale, verifica bunul mers al afacerilor tovă‑
răşiei şi dispunea controlarea şi evaluarea vitelor propuse spre asigurare.
Vicepreşedintele înlocuia preşedintele, în cazul în care acesta nu era
prezent, şi îndeplinea toate dispoziţiile impuse acestuia.
Casierul ţinea registrele şi evidenţele, primea taxele şi contribuţiile
membrilor asiguraţi, prescria şi încasa taxele de despăgubire, plătea taxele
de despăgubire cu avizul preşedintelui, realiza bilanţul sfârşitului de an şi
răspundea de toate chestiunile financiare ale tovărăşiei.
Secretarul (notarul) întocmea procesele-verbale ale şedinţelor comi‑
tetului şi ale adunărilor generale şi în general, îndeplinea toate lucrările
„scripturistice” impuse de preşedinte.
Membrii comitetului aveau obligaţia să participe la şedinţele comitetu‑
lui, să promoveze interesele tovărăşiei, să evalueze „cu cea mai mare băgare
de seamă” vitele care urmau să fie asigurate sau pe cele pentru care trebuia
să se plătească despăgubiri.
Taxa de înscriere în tovărăşie era de două coroane pentru fiecare nou
membru care se şi achita la semnarea contractului de adeziune. Pentru
plata promptă a asigurărilor, membrii tovărăşiei se obligau să contribuie cu
suma de 500 coroane, la care se adăuga, de la caz la caz, mai mult în funcţie
şi proporţional cu suma asigurată.

122

R a d u To t o i a n u

Pentru acoperirea taxelor de administrare, membrii tovărăşiei erau
datori să achite suma hotărâtă an de an la întocmirea bugetului. Toate
taxele erau plătite exclusiv casierului, care nu avea dreptul de a ţine banii
asupra sa mai mult de 15 zile, trebuind să-i depună la o „casă de păstrare
spre fructificare”. Asigurarea era făcută numai pentru vitele cornute sănă‑
toase în cu vârsta cuprinsă între trei luni şi cincisprezece ani. Taurii nu erau
asiguraţi decât până la vârsta de un an şi jumătate.
Membrii tovărăşiei puteau ridica preţul de estimare al vitelor cerând
preşedintelui o nouă evaluare a acestora, acesta având obligaţia ca în 48
de ore să trimită o delegaţie de evaluare a vitelor. Dreptul la despăgubirea
vitelor începea la 8 zile după semnarea contractului de asigurare, în cazul
vitelor decedate, şi la 24 de zile, în cazul celor bolnave, plata despăgubirilor
făcându-se în maxim 15 zile. Sumele plătite ca despăgubire se ridicau la
90% din prima de asigurare a animalului, din această sumă fiind dedusă cea
care urma să fie obţinută prin vânzarea părţilor care mai puteau fi folosite
din vita moartă, părţi care erau puse fie la dispoziţia păgubitului, fie la dis‑
poziţia tovărăşiei pentru valorificare. Pentru vitele moarte în incendii sau
cele afectate de acestea, se plătea integral prima de asigurare.
Atunci când o vită se îmbolnăvea, proprietarul era obligat să consulte
medicul veterinar şi să urmeze sfaturile primite de la acesta. Dreptul la
despăgubire se pierdea în situaţiile în care se constata că animalele s-au
îmbolnăvit sau au murit din culpa proprietarului acestora. Dreptul la des‑
păgubire se suspenda pe perioada unor epizootii şi intra iarăşi în vigoare
odată cu ridicarea carantinei. Dacă un animal al vreunui membru al tovă‑
răşiei murea sau era afectat din vina „păzitorului orăşenesc” toate inter‑
venţiile la „autoritatea politică competentă” sunt făcute de către tovărăşie
şi nu de proprietarul vitei. În situaţia în care Comitetul de Administraţie
hotăra sacrificarea unei vite „primejduite dar admisă spre consumare”, car‑
nea acesteia era împărţită în mod gratuit între membrii tovărăşiei, propor‑
ţional cu numărul de animale asigurate pe care le deţinea fiecare.
Deşi statutul prevedea că pot fi plătiţi, „membrii comitetului admi‑
nistrativ, având în vedere scopul creştinesc şi nobil pe care-l urmăreşte
această tovărăşie nu vor pretinde deocamdată remuneraţii”, iar în cazul în
care tovărăşia se dizolva, asupra activelor şi pasivelor ei, urma să hotărască
Adunarea Generală510.
Înfiinţarea acestei tovărăşii este un eveniment demn de remarcat în
MMIRSBD, Contract de tovărăşie pentru asigurarea vitelor din Sassebeş, 12 iulie 1908,
Sassebes, nr. inv. 4230, p. 1–8.
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zonă, deşi de ea nu beneficiau, conform statutului, decât indivizii cu locu‑
inţa pe teritoriul oraşului Sebeş, nu şi cei din hinterlandul oraşului. Cu
toate acestea, ea reprezintă un mare pas înainte, deoarece progresul agri‑
culturii în general era legat de dezvoltarea asigurărilor. Asigurarea vitelor
mărea solvabilitatea celui care contracta un credit, înlesnind astfel acorda‑
rea creditului agricol. Garantarea creditului agricol era o operaţiune destul
de riscantă pentru asigurator, distrugerea recoltei sau moartea vitelor putea
nimici gajul, în această situaţie creditul rămânând descoperit, de aceea de
cele mai multe ori acesta era garantat, în special, cu averea agricultorului511.
Şi nu sunt puţine aceste situaţiile în care, în zona Sebeşului, recoltele şi
animalele oamenilor au fost la influenţate de vremea rea, epizotii sau alte
calamităţi, pe care le cunoaştem datorită păstrării unor izvoare, cum este
Manuscrisul lui Nicolae Aloman care, prin însemnările pe care le conţine,
completează tabloul vieţii pastorale a mărginenilor Sebeşului.
Cele mai frecvente menţiuni pe care Nicolae Aloman le face sunt refe‑
ritoare la starea vremii şi la stadiile de vegetaţie ale grânelor semănate şi a
fânului. Umezeala excesivă, vara, şi vremea rece, precum şi gerul iernii fac
în mai multe rânduri ravagii:
„Începutul anului 1870 […] mai toate vara au plouatu şi ploile au fostu
foarte reci şi multe şi dese ori au şi ninsu zăpade mare de în catu foarte
multe marhe au muritu de frigu oile şi porcii512 […] şi oamenii au rămas cu
otăvile necosite şi care au fost cosite au putrezit pe pamentu”513.

Sunt menţionate şi cazuri în care oamenii au beneficiat de vreme mai
bună: „Ano [1]868 […] vreme au fostu foarte bună şi la toate […] au fost
vreme bună şi la facerea feanurilor şi la otave tot bine au umblatu […]
fean destul şi bun”514. Însă, în alte cazuri, gerul iernii a făcut problematică
supravieţuirea animalelor rămase la iernat în sate: „ […] din 30 Decembrie
[1]887 sau pusu pe ninsoare şi totu ninsu şi au înghieţatu…şi vitele au fostu
lipsite de nutreţiu”515, deşi cu un an înainte: „Anulu 1886 […] marha mare
şi cea măruntă au fost foarte eftină”516, afirmaţie care ne îndreptăţeşte să
credem că a existat nutreţ destul, situaţie ce a permis ieftinirea animalelor.
Un an nefast, care a marcat profund viaţa oamenilor din zonă, a fost
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1895. Situaţia de criză care va urma putea fi intuită din toamna lui 1894
când: „şi fân şi otava au fost foarte puţine, umbla oamenii să cumpere fanu
şi alte celea şi nu să căpăta de vendut ”517. Deşi iarna era pe sfârşite, clima
din zona Sebeşului rezervă oamenilor uneori surprize neplăcute:
„Începerea anului [1]895. Anul acesta au fost iarna buna nu prea friguroasă
şi nu prea multă zăpadă zile frumoase numai notreţiu pentru vite au fost
puţin […] şi cân au fostu în luna lui Martie pe la simţi 40 de mucenici, şi
după aceia au gătat mulţi oameni notreţiu şi nau mai avut ce să mai de la
vite de mancare în cât muriră de foame şi zăpada tot sta pe locu şi nu să
ducea. Şi mulţi dintre oameni care au avut viile coperite cu pae leau desco‑
perit şi au dat paele la vite […] caru de fanu sau cumparat cu 30 fl[orini] şi
nu să căpăta”518.

Această răcire bruscă a vremii în prag de primăvară nu trebuie să sur‑
prindă pe nimeni, deoarece este cunoscut faptul că în Munţii Sebeşului
se produce frecvent un fenomen atmosferic cunoscut sub denumirea de
inversiune de temperatură. El se manifestă prin adunarea aerului rece în
văi şi depresiuni, temperaturi extreme înregistrându-se în această zonă
periodic519. Odată cu trecerea iernii şi a primăverii care s-a dovedit frigu‑
roasă, problemele nu s-au terminat fiind menţionată pentru prima dată în
zonă prezenţa muştei columbace, dar şi alte calamităţi:
„au trimis Dumnezeu şi alta pedeapsă asupra vetilor cu coarne nişte muşte
care au muşcat boi vaci […] să umfla şi murea în cât au murit cu sutele vitele
oamenilor520. […] În luna lui Iulie şi August au fost aşa seceta mare în vreo
câteva hotară în vecinătatea noastră în hotarăle cele de primăvară erburile
şi otăvile au fost foarte puţine ba şi multe cucuruze sau uscat entot în cat sau
spăimântat oameni că nau cu ce să erneze vitele în iarna viitoare”521.

În iarna anului 1905, Iacob Aloman, fiul dascălului care murise în anul
1902, menţionează, pe lângă greutăţile sezonului hivernal, şi o premieră
pentru zonă, primirea unor ajutoare alimentare din America:
„Ianuarie au fost căzut o zepadă foarte mare şi au ancieput oamenii a găta
notreţiu pentru vite şi cucuruzu din pod. Dară au dat D-zeu că au făcut
toate comunele din comitatul Sibiului rugare la (Ministeriu) ca selise trimită
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ajutor de bucate şi aşa sau primit rugaria şi dela comuna noastră şi niau
venit cucuruzu din America 2400 de ferdele […]. Vedem acum de notreţiu
asia sau întâmplat în ianuarie au fost caru de fân cu 60 florini caru de paie
cu 15 fiorini şi nici asa nu sau căpătat că au venit din comunele vecine şi au
adunat tot notrieţiu din comuna noastră vara au mai avut oameni noroc că
au făcut frunză din toamnă si asia au mai lunjit că au mai adus şi tărâţie de
grâu din America şi au opărit frunza şi au dat la vite”522.

Deci iată care era situaţia reală în gospodăriile oamenilor din Mărginimea
Sebeşului şi la câte riscuri erau supuşi atât ei, cât şi bunurile lor, aşa că
era imperios necesar ca şi aceste comunităţi să beneficieze de ajutorul pe
care-l ofereau societăţile de creditare şi de asigurare. La sfârşitul secolului al
XIX-lea, în unele dintre satele din zona Sebeşului, s-au înfiinţat întovărăşiri
cu aceleaşi scopuri, de ameliorare a situaţiei economice a locuitorilor, sub
denumirea generică de însoţiri de credit, care însă nu aveau ca scop asigu‑
rarea animalelor, ci acordarea de credite agricole.
Astfel, Însoţirea de credit din Răchita, a fost înfiinţată în anul 1898 de
către învăţătorul Nicolae Stoica şi număra iniţial 17 membri523, ajungând la
sfârşitul anului 1905 la 89 membri, un capital social de 1.780 coroane, active
de 19.154,17 şi un profit net de 305,29 coroane524. În anul 1909 a ajuns la 99
membri şi un capital destul de modest de 1.980 coroane. Însoţirea de credit
din Pianu de Sus, înfiinţată tot în anul 1898 şi condusă de preotul paroh
Vasile Oană525, avea în 1905 298 membri, capital social de 5960 coroane şi
un profit de 6.964,29 coroane526. Capitalul acestuia a ajuns în anul 1909 de
trei ori mai mare decât cel al însoţirii de credit din Răchita, totalizând 6.480
coroane şi a acordat membrilor în primul deceniu de funcţionare împru‑
muturi însumând 180.150 coroane. Însoţirea de credit din Loman, înfiinţată
în anul 1902 de către preotul paroh Petru Cucuian527, avea în anul 1905, 100
de membri şi un capital social de 4.000 coroane. A acordat împrumuturi
de 21.940 coroane şi a realizat un profit net de 154,81 coroane528. Numărul
membrilor a crescut la finele anului 1909 la 134 membri şi deţinea un capi‑
tal de 5.320 coroane. Însoţirea de credit din Pianu de Jos, înfiinţată în anul
1905, dispunea de 2.180 coroane şi era condusă de către primarul de atunci
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al localităţii, Ioan G. Androne529, număra 83 membrii şi a încheiat primul
bilanţ, la 31 decembrie 1905, cu active în valoare de 26.497,44 de coroane,
plasate în „împrumuturi cu cavenţi şi ipotecă, precum şi în mobiliar”530.
Deşi în celelalte sate din Mărginimea Sebeşului nu funcţionau astfel de
însoţiri de credit, ele nu sunt rupte de fenomenul general de emancipare
al societăţii rurale transilvănene. În fiecare sat există persoane care activau
în Reuniunea Română de Agricultură, cu sediul la Sibiu, asociaţie care îşi
propaga ideile şi influenţa prin membrii ei activi din Mrginimea Sebeşului,
în comunităţile din satele: Cacova, Căpâlna, Laz, Lancrăm, Petreşti, Răhău,
Sebeşel, Săsciori şi Şugag. Ea avea membri care rezidau şi înafara comita‑
tului Sibiului, cum este cazul preotului din Ilia, Zevedei Mureşan, originar
din Sebeş531.
Cu toate aceste eforturi susţinute, capitalul instituţiilor de credit nu se
majorează substanţial în primele decenii ale secolului XX532, singurul lucru
demn de remarcat a fost iniţiativa agronomului Ioan Băilă care deschide
la Sebeş în anul 1912, un birou unde vindea tot felul de produse agricole,
horticole, viticole şi forestiere, precum şi maşini agricole şi îngrăşăminte
chimice. Se ocupa de asemenea cu intermedieri de vânzări funciare şi aren‑
dări de terenuri agricole533.
Odată cu debutul Primului Război Mondial, activitatea acestor socie‑
tăţi a fost blocată, pentru ca ulterior prăbuşirii monarhiei austro-ungare
şi unirii Transilvaniei cu Regatul României, în condiţiile noului stat să se
folosească alte principii organizare.

4.7.2. Aspecte privind păstoritul în Mărginimea Sebeşului în
perioada interbelică
Oierii transhumanţi transilvăneni au început să fie afectaţi şi să resimtă
lipsa păşunilor încă începând cu anul 1829, când în urma războiului rusoturc (1828–1829), se încheie Tratatul de Pace de la Adrianopol (14 sep‑
tembrie 1829). După acest episod, Ţărilor Române le este permis expor‑
tul de cereale spre Vestul Europei, lucru care a determinat desţelenirea şi
cultivarea cu cereale a unor suprafeţe de mii de hectare care anterior erau
exploatate ca păşuni. O altă „lovitură” a fost Reforma Agrară care a dus la
529
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împărţirea marilor moşii boiereşti, astfel că păşunea de primăvară, toamnă
şi iarnă este tot mai dificil de găsit şi mai scumpă534.
Oierii transhumanţi transilvăneni au început să fie afectaţi şi să resimtă
lipsa păşunilor începând cu anul 1829, când, în urma războiului ruso-turc
(1828–1829), s-a încheiat Tratatul de Pace de la Adrianopol (14 septem‑
brie 1829). După acest episod, Ţărilor Române le-a fost permis exportul
de cereale spre vestul Europei, lucru care a determinat desţelenirea şi cul‑
tivarea cu cereale a unor suprafeţe de mii de hectare, care anterior erau
exploatate ca păşuni. O altă „lovitură” a fost reforma agrară care a dus la
împărţirea marilor moşii boiereşti, astfel că păşunea de primăvară, toamnă
şi iarnă era tot mai dificil de găsit şi mai scumpă535.
După Primul Război Mondial, ca o consecinţă a progreselor tehnice şi a
reformei agrare, nu s-a schimbat numai structura agriculturii româneşti, ci
şi modul în care mărginenii practicau oieritul. Unde anterior exista o târlă
cu mai mulţi asociaţi, după război fiecare avea oile proprii şi aceasta s-a
întâmplat în ciuda faptului că experienţa acumulată de-a lungul veacurilor,
le-a arătat faptul că oieritul este rentabil atunci când se face la „scară mare”,
în turme numeroase şi cu produse valorificate în comun. Acum oierii sunt
dependenţi de câţiva comercianţi care îi speculează după bunul plac:
„dacă e vorba să cumpere ceva, bat la aceeaşi uşă în ore sau zile diferite şi
îşi ridică preţul unul altuia, la fel când vor să vândă, oferind aceiaşi marfă
aceluiaşi negustor”536.

În aceste condiţii, era imperios necesar ca oierii să se organizeze, astfel
încât să nu mai fie victime ale speculanţilor şi ale propriei lor dezorganizări.
Încă din primul număr, revista Stâna a publicat o serie de articole în care
se sublinia ideea organizării şi coordonării tuturor oierilor, atrăgând atenţia
asupra avantajelor care vor decurge în urma înfiinţării acestei structuri.
În cadrul unei conferinţe ţinute la radio în 19 martie 1934, ministrul
Agriculturii de atunci, Manolescu-Strunga, vorbind despre viaţa agricolă a
satelor, atrăgea atenţia asupra necesităţii transformării radicale a acesteia,
preconizând înfiinţarea de asociaţii în fiecare sat, cărora li se vor da avantaje
şi li se vor face înlesniri fiscale de către stat. Ministrul vedea aceste asociaţii:
„ca nişte mici academii săteşti în care săteanul va fi deopotrivă profesor şi
534
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elev, […] aceste asociaţii vor fi celula de bază de la care să pornească noua
viaţă a agriculturii româneşti”537.

În calitatea sa de inspector responsabil cu organizarea păstoritului, Nicolae
Munteanu a întocmit un referat adresat Departamentului Agriculturii şi
Domeniilor Statului, în care prezenta viziunea sa privind organizarea aces‑
tei îndeletniciri în România. Munteanu preconiza înfiinţarea unor reuni‑
uni de oieri în fiecare comună. Toate reuniunile dintr-un judeţ urmau să
formeze uniunea oierilor din unitatea administrativă respectivă, iar toate
uniunile judeţene alcătuiau „Uniunea generală a oierilor din întreaga ţară”.
Reuniunile şi uniunile erau organizaţii strict profesionale ce se condu‑
ceau şi se administrau în baza unor statute pe care le elabora ministerul,
care de altfel le şi controla şi supraveghea activitatea, sancţionând abaterile,
urmând ca acestea să se bucure de toată libertatea numai în ceea ce privea
acţiunile lor pur profesionale538.
Propunerea lui Munteanu ca aceste reuniuni şi uniuni să funcţioneze
în baza unor statute elaborate de minister era o soluţie comodă de a eluda
necesitatea înregistrării lor la tribunal, ca asociaţii cu statute proprii, el
cunoscând dificultăţile care trebuiau depăşite în vederea constituirii unor
asociaţii. El justifica necesitatea intervenţiei statului în această chestiune,
apelând dreptul la asociere prevăzut de constituţie, atrăgând totodată aten‑
ţia că: „statul poate prevedea recunoaşterea unor asociaţii prin derogarea
de la legea acestora”539.
În susţinerea ideii implicării directe a ministerului în sprijinul înfiinţă‑
rii reuniunilor, el aducea argumente din istoria Transilvaniei secolului al
XVIII-lea, când, pentru a contracara preţurile de monopol la care Înalta
Poartă cumpăra animalele, oierii s-au organizat în tovărăşii sau companii
cu sprijinul direct al reprezentanţei consulare austriece de la Bucureşti540.
În finalul referatului atrăgea atenţia asupra situaţiei oierilor, subliniind
faptul că dacă în trecut problema ciobănească avea şi o pronunţată latură
politică, acum aceasta a căpătat un aspect pur economic, îngreunând situ‑
aţia oierilor, deoarece: „astăzi nu se mai poate pretinde cu aceiaşi sorţi de
izbândă un privilegiu care ar lovi imediat în interesele unei alte clase de
producţie”541.
537
538
539
540
541

Streaşină 1934, p. 14–15.
Ciobanul 1934, p. 5.
Ibidem, p. 6.
Ibidem, p. 7.
Ibidem.

Păstoritul în Mărginimea Sebeşului

129

Revista Stâna şi activitatea învăţătorului Nicolae Munteanu au avut un
impact mare în rândul comunităţilor de oieri, lucru susţinut de faptul că,
începând cu numărul trei al revistei, suntem anunţaţi că reuniunilor exis‑
tente deja li se adăugaseră altele noi. Astfel, în 23 mai 1934 s-a constituit
Uniunea Oierilor din judeţul Gorj, cei prezenţi la înfiinţare plecând hotărâţi
de a fonda reuniuni, fiecare, în comunele lor542, lucru care s-a şi întâmplat.
Câteva zile mai târziu, la 28 mai 1934, s-a înfiinţat „Reuniunea economilor
de oi din Novaci”, avându-l ca preşedinte pe învăţătorul Ion Giugiulan543.
Iată, deci, că modelul propus de Munteanu funcţiona, însă nu în toate
cazurile, cum preconiza el, ci de sus în jos, înfiinţându-se la Gorj uniunea
şi apoi reuniunile.
În judeţul Alba, la 2 mai 1934 s-a ţinut o consfătuire la care au fost pre‑
zenţi Ion Didiu şi Ion Cândroi din Pianu de Sus, Ion Merion şi Ion Petraşcu
din Loman, Ion Teodorescu din Strungari şi Ion Stanciu din Purcăreţi, care
au înfiinţat „Uniunea oierilor din judeţul Alba”, membri în comitetul de
conducere fiind cei prezenţi544.
Eforturile de organizare s-au concretizat în primul congres al oierilor din
întreaga ţară, preconizat a se ţine în 21 noiembrie 1935, la Sibiu. Iniţiatorii
doreau ca acesta să fie prima mare adunare a oierilor din România, care, de
data aceasta uniţi, vor reprezenta o forţă socială, economică şi politică de
care se va ţine seama şi care va face cunoscut guvernului toate doleanţele
sale545.
Din revista Stâna cunoaştem şi ordinea de zi a primului congres al oie‑
rilor care cuprindea 12 puncte: cuvântul de deschidere, organizarea oie‑
rilor şi a oieritului, valorificarea produselor, chestiunile legate de impozit
şi diferite alte taxe, vânatul în munţi, localizarea oieritului, revista Stâna,
înfiinţarea Uniunii Oierilor, propuneri şi interpelări urmate de închiderea
lucrărilor546. La Sibiu au fost prezenţi peste 2000 de oameni care şi-au spus
doleanţele, în sala Thalia, şi au pus bazele „Uniunii generale a oierilor din
întreaga ţară”, asociaţie profesională care şi-a propus două scopuri: apăra‑
rea intereselor profesionale de ordin material şi ridicarea culturală a oieri‑
lor la nivelul timpurilor actuale547.
În primăvara anului 1936, „Uniunea generală a oierilor din întreaga
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ţară” a fost recunoscută oficial ca persoană juridică548. Încă din luna februa‑
rie, organizaţia a închiriat o casă cu trei camere şi pivniţă la Poiana Sibiului,
noul sediu fiind inaugurat cu fast în 16 februarie549.
Pentru a combate specula, Nicolae Munteanu a pornit, încă din 1935,
o acţiune energică, de comun acord cu ministrul Agriculturii de atunci,
Gheorghe Cipăianu, care a decis că, în chestiunea valorificării lânii se va
implica statul. Era necesară o instituţie care să preia această chestiune şi
cum „Uniunea generală a oierilor din întreaga ţară” nu era încă constituită
s-a găsit varianta valorificării lânii prin Uniunea Sindicatelor Agricole din
Bucureşti550.
Astfel, s-a încheiat o convenţie prin care fabricanţii de postav se obli‑
gau să cumpere de la Uniunea Sindicatelor Agricole 2000000 kg de lână
ţigaie, obişnuită, curată, uscată şi „fără codinice”551. Centrele de colectare
erau fixate la Constanţa, Cernavodă, Babadag, Brăila, Feteşti, Ciulniţa,
Bazargic, Craiova, Bârlad, Valul lui Traian, Sărata, Cetatea Albă, Oradea
şi Satu Mare. Nicolae Munteanu atrăgea atenţia însă că nu s-a fixat un preţ
pentru lâna ţurcană, totodată sfătuindu-i pe oieri să nu o vândă la un preţ
mic552.
În anul următor, în luna aprilie, „Uniunea generală a oierilor din întreaga
ţară”, legal constituită, a înaintat un memoriu adresat guvernului, în care
cerea ca lâna să fie valorificată exclusiv prin intermediul ei şi să se fixeze
preţurile pentru diferitele categorii de lână, în raport cu „scumpetea care
a crescut în general şi la postavuri”. Lucrurile fiind tergiversate, uniunea
oierilor a trimis în 14 mai o telegramă adresată prim-ministrului Gheorghe
Tătărescu şi ministrului Agriculturii, V. P. Sassu, în care se reafirma încre‑
derea că guvernul va lua măsuri drepte pentru oieri. A doua zi, 15 mai, la
Uniunea Camerelor de Agricultură de la Bucureşti, avea loc o şedinţă pen‑
tru valorificarea lânii la care uniunea oierilor nu a fost invitată, dar la care
au participat Mircea Negură, subsecretar de stat la Agricultură, Constantin
Garoflid, preşedintele Uniunii Centrale a Sindicatelor Agricole şi Viticole,
C. Sescioreanu, preşedintele Uniunii Camerelor Agricole, reprezentantul
fabricanţilor de postav, Lazăr Margulies de la Buhuşi, generalul Rădulescu,
în numele Ministerului Armatei, Gheorghe Ionescu-Brăila, directorul
Munteanu 1937a, p. 27.
Informaţiuni 1936, p. 38.
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general al Serviciului Sanitar Veterinar din Ministerul Agriculturii, şi Păun
Popa, inspector general în acelaşi minister553.
Din nou uniunea oierilor a fost înlăturată din chestiunea valorifică‑
rii lânii de către Uniunea Sindicatelor Agricole din Bucureşti, care prin‑
sese gustul banilor şi a acţionat prin intermediul „culiselor ministeriale”,
întrucât protocolul cu ministerul prevedea încasarea de către intermediar
a sumei de 1,50 lei/kg, drept comision. Acum debutează lupta dintre uni‑
unea oierilor, pe de o parte, şi uniunea sindicatelor şi fostul ministru al
Agriculturii,V. P. Sassu, pe de altă parte554.
În urma eforturilor depuse, după cum constata N. Munteanu, s-au ales cu:
„măgulitoarele declaraţii ale D-lor Gh. Tătărăscu, Prim Ministru, care se
mândreşte cu originea sa gorjeană, judeţ în bună parte oieresc; V. Sassu,
care a dat în strungă şi este un adevărat frate al oierilor şi M. Negură, care
ne-a asigurat că toate cererile oierilor vor fi satisfăcute din simplul motiv
că ele sunt juste; iar cu beneficiile alţii, cari culeg fără să fi sămânat! [...]
Primim cu demnitate lovitura ce ni s-a dat de guvernul liberal”555.

Al doilea congres al oierilor a avut loc la Târgu Jiu, în 21 noiembrie
1936, pe ordinea de zi figurând, alături de deschiderea oficială, o secţiune
de referate despre: creşterea oilor, problema laptelui de oaie, fondul de valo‑
rificare a produselor, valorificarea lânii şi legea oieritului. S-a abordat şi
problema revistei Stâna, apoi darea de seamă financiară a uniunii, urmate
de închiderea lucrărilor556.
Pe lângă aceste două congrese, s-a mai ţinut unul la Câmpulung Muscel
la 21 noiembrie 1937, iar următorul, preconizat a se ţine în anul 1938 la
Braşov, nu a mai avut loc557.
Cu prilejul congresului de la Târgu Jiu, la care a participat şi Mircea
Negură, devenit între timp ministrul cooperaţiei, în chestiunea valorifi‑
cării lânii, Uniunea Oierilor a fost sfătuită să înfiinţeze o cooperativă, cu
promisiunea că va aceasta fi sprijinită personal de proaspătul ministru558.
Anticipând parcă această situaţie, încă din luna martie a anului 1936, s-a
înfiinţat în cadrul uniunii oierilor „Fondul pentru valorificarea produse‑
lor”, la care au subscris foarte mulţi dintre membri559.
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În situaţia creată, urmând sfatul ministrului Mircea Negură, s-a con‑
stituit „Cooperativa oierilor”, ale cărei statute au fost prezentate, discutate
şi aprobate în comitetul „Uniunii generale a oierilor din întreaga ţară”, la
28 februarie 1937. Cooperativa a fost fondată, având un capital social de
250000 lei, subscris de membrii comitetului executiv al uniunii, şi a obţinut
toate aprobările forurilor legale în 26 octombrie 1937560. Scopul era ajuto‑
rarea oierilor cu banii necesari exercitării profesiunii lor, eliminarea specu‑
lanţilor şi intermediarilor din desfacerea produselor, favorizarea fabricării
produselor lactate într-un mod cât mai bun şi contribuirea alături de uniu‑
nea oierilor la ameliorarea raselor. Durata pentru care s-a înfiinţat coopera‑
tiva era nelimitată, raza de activitate cuprinzând judeţele Mehedinţi, Gorj,
Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad şi Trei-Scaune561.
În primăvara aceluiaşi an, s-a constituit o comisie în vederea stabilirii
valorificării lânii, din care făcea parte şi Nicolae Munteanu. După două
şedinţe, în 21 şi, respectiv, 27 aprilie, ministrul cooperaţiei semna proto‑
colul prin care valorificarea lânii se făcea prin intermediul uniunii oierilor,
însă, în mod suspect, ziarele nu au publicat lămuriri referitoare la această
chestiune, iar trei zile mai târziu, într-un comunicat de presă s-a dezminţit
implicarea uniunii oierilor în valorificarea lânii. În 24 mai a fost publicat
decretul prin care ministrul Agriculturii, P. V. Sassu, împuternicea Uniunea
Sindicatelor Agricole din Bucureşti să intermedieze vânzarea lânii562.
În acest fel, uniunea oierilor a primit un exemplu clar de „politică dâm‑
boviţeană”, singurul câştig fiind creşterea preţului lânii. Cu toate eforturile
depuse, uniunea nu va reuşi niciodată să deţină monopolul valorificării
lânii. O altă direcţie în care uniunea s-a implicat, fără prea mare succes
însă, a fost valorificarea brânzeturilor, domeniu în care, aşa cum recunoştea
însuşi preşedintele Munteanu, nu se putea face prea mult deoarece „pro‑
ducţia brânzei se află în acelaşi stadiu ca acum 2000 de ani”563.
Întradevăr, în România, nici atunci şi nici astăzi, produsele lactate nu
s-au bucurat de o „preparare superioară”, pregătindu-se într-un mod care
poate fi catalogat drept primitiv, derivate ale laptelui sub formă de caş,
urdă, unt, jintiţă sau lapte acru, singurele excepţii fiind brânza de burduf şi
anumite sortimente de caşcaval564.
Munteanu 1937b, p. 1–6.
Apostoloiu 1937, p. 6. Pentru detalii privind statutul „Cooperativei oierilor”, vezi
Apostoloiu 1938, p. 4–20.
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Principalul impediment în vânzarea brânzeturilor româneşti era cali‑
tatea îndoielnică a acestora şi varietatea redusă de tipuri de brânză pro‑
duse. Dintr-o statistică privind importul şi exportul de brânză al României
rezultă că în anul 1931 s-au exportat 169000 kg şi s-au importat 110000 kg,
în 1932 s-au exportat 124200 kg şi s-au importat 72000 kg, în 1933 s-au
exportat 3800 kg şi s-au importat 47800 kg, iar în anul 1934 s-au exportat
108800 kg şi s-au importat 63000 kg565, deci vedem că pe piaţa românească
era prezentă brânza din import în cantităţi considerabile. Astfel stând
lucrurile, s-a insistat asupra ameliorării condiţiilor de igienă în procesul
de preparare a brânzei, pentru a obţine un produs de calitate, lucru care
s-a reuşit în cazul celei de burduf, cerută pe piaţă şi al cărei preţ a ajuns la
45–55 lei/kg.
Uniunea Oierilor avea un plan ambiţios în ceea ce privea înfiinţarea unor
şcoli-stână în toate regiunile ţării pentru a pregăti baci pricepuţi. Se preco‑
niza înfiinţarea unui număr de trei stâni-şcoli, una la Obârşia Lotrului, care
să deservească judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba şi Hunedoara,
a doua în regiunea Covasna-Treiscaune, pentru judeţele aflate în stânga
Oltului şi pentru cele din Muntenia şi Moldova, şi o a treia, în Dobrogea,
care să deservească judeţele de peste Dunăre566.
S-a iniţiat deschiderea unei prime stâne de acest tip la Obârşia Lotrului,
cu realizarea ei fiind însărcinat inginerul dr. Ioan Dăncilă, care a întocmit
un plan după cum a văzut la şcolile-lăptărie din Occident, unde el însuşi
s-a specializat. Cu toate acestea, „planul a fost admirat de conducătorii ţării
noastre, însă nici până azi nu ni s-au pus la dispoziţie fondurile necesare, cu
toate că promisiuni am avut”567. S-au deschis totuşi două şcoli de ciobani,
sub coordonarea Ministerului Agriculturii, una la Costiugeni-Chişinău, iar
cealaltă la Constanţa, funcţionând pe lângă „Oieria Palas”568.
Uniunea oierilor s-a implicat şi în problema păşunilor. În 25 februarie
1937, la Prefectura Sibiu, s-a ţinut o conferinţă în legătură cu exploatarea şi
administrarea păşunilor, la care uniunea a fost invitată să-şi spună punctul
de vedere. Prin preşedintele Nicolae Munteanu, uniunea a prezentat o serie
de propuneri concrete: comunele care au hotar peste nevoile lor să fie con‑
vinse să-l arendeze oierilor, să se constituie în fiecare judeţ câteva păşuni
mari pentru oieri care să satisfacă păşunatul în perioada toamnă-iarnă,
Bălţile Dunării şi rezervele de stat să fie arendate oierilor, să se permită
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păşunatul pădurilor de munte după un plan bine stabilit, toamna, primă‑
vara şi iarna să se permită păscutul oilor în plantaţii, şanţurile şi plaiurile să
fie lăsate libere pentru păscutul din mers al turmelor, iar arăturile în zona
şoselelor să se oprească; comunele care au „păşuni de câmp” sau goluri de
munţi să le repartizeze prin tragere la sorţi, să fie plasate în golurile de
munţi în primul rând oile şi apoi boii.
Urmează apoi propuneri privind protecţia oilor în câmp liber: să nu mai
fie obligatorie legarea de „jujauă”569 a câinilor ciobăneşti, să se stabilească
anumiţi „munţi protectori” ai urşilor, iar dacă aceştia vor produce pagube,
oierii să fie despăgubiţi de asociaţiile de vânătoare570. În urma acestor soli‑
citări, uniunea oierilor a înregistrat anumite succese. În ceea ce priveşte
păşunatul în Bălţile Dunării s-a reuşit clarificarea situaţiei, stabilindu-se
clar perioada sezonului de iarnă, cuprins între 1 noiembrie şi 31 martie,
interval pentru care oierii trebuiau să achite o taxă de 4 lei/cap de oaie, iar
pentru perioada din cursul lunii aprilie şi până la plecatul la munte urmând
să achite „preţul tarifar în vigoare”571.
După cum am văzut în capitolele anterioare Mărginenii Sebeşului s-au
confruntat încă din Evul Mediu cu insuficienţa păşunilor. Ei vor încerca
să cumpere sau să obţină prin orice cale suprafeţele de păşune necesare
turlelor pe care le deţineau, după cum vom vedea în paginile care urmează.

4.8. Preocupări pentru dobândirea unor noi terenuri
Comunităţile din zonă nu detineau prea mult teren agricol sau păşuni
ori fânaţe, situaţia funciară, aşa cum se prezenta la jumătatea secolului al
XVIII-lea, ne este cunoscută din Conscripţia Fiscală a Transilvaniei reali‑
zată în anul 1750, care ne furnizează date oficiale cu privire la unele locali‑
tăţi componente ale scaunului Sebeşului.
Astfel Lancrămul, ai cărui locuitori abia supravieţuiau cu pământurile
pe care le deţineau, avea terenul împărţit în trei părţi, dintre care două se
cultivau alternativ, iar a treia, la momentul conscrierii era părăsită de şase
ani datorită infertilităţii ei. Sunt menţionate nişte „vii restrânse în teritoriul
din Sebeş”, care produceau un vin de calitate proastă. Păduri nu avea, iar
puţinele păşuni pe care comunitatea le deţinea, erau insuficiente şi nu ajun‑
geau nici măcar pentru animalele proprii, pe care lăncrănjenii le păşteau
Jujeul este o bucată de lemn ce se atârnă la gâtul câinilor, pentru a-i împiedica să alerge
după vânat sau să treacă prin anumite locuri.
570
Munteanu 1937c, p. 1–4.
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Munteanu 1937a, p. 32.
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„contra plată”, pe teritoriile comunităţilor vecine. Conscripţia menţionează
pe teritoriul Lancrămului şi prezenţa unei fânaţe cu o capacitate de 30 de
care de fân572, lăsată însă în folosinţa cetăţii din Alba Iulia. De asemenea, o
spurafaţă de teren arabil cu o capacitate de 40 de cubuli573 de semănătură
era deţinută de nobilul Nicolae Vass574.
Sebeşul avea o situaţie mult mai bună, deşi fertilitatea pământului deţi‑
nut nu era cea mai grozavă, oraşul deţinea păduri şi păşuni suficiente,
fânaţe care, însumat, produceau 120 care de fân şi ogoare de peste 100 de
cubuli cultivate de localnici şi de „străini în schimbul prestării dijmelor”575.
Petreştiul avea vii, din care obţinea un vin calificat drept mediocru, şi sufi‑
ciente păduri pentru lemnărit, păşuni pentru animale şi fânaţe, care produ‑
ceau peste 134 de care de fân576.
Lomanul, sat cu „caracter muntos şi înconjurat de tufişuri şi crânguri”,
nu deţinea hotar şi era aşezat pe teritoriul oraşului Sebeş sătenii asigurânduşi existenţa cu vitele lor şi alte animale, fiind lipsit şi de păduri şi păşuni577.
Răchita, la fel ca şi Lomanul, era un sat aşezat pe teritoriul Sebeşului, într-o
zonă muntoasă necultivabilă iar locuitorii supravieţuiau de pe urma anima‑
lelor578, iar Strungariul, lipsit la rândul său de pământ, păduri şi fânaţe, este
aşezat pe: „est hec Terra coli adeoque Plaga sterilis dicenda, ad Commercium
contingit, nullas habens Calcaturas, quia”579. Şi satul Pianu de Sus era con‑
stituit pe teritoriile Sebeşului şi ale Pianului de Jos, fiind lipsit de terenuri
proprii. Locuitorii acestui sat se gospodăreau pe terenul oferit de localităţile
sus-amintite, în schimb prestând servicii şi plătind dijmă; o parte dintre ei
se ocupau cu spălarea aurului580.
Pianu de Jos avea ogoare de 72 cubuli, fânaţe de 169 care cu fân, înscrise
însă la rubricile corespunzăroare conscripţiei Pianului de Sus, deoarece
Suprafaţa unui fânaţ „de un car de fân” era echivalentul suprafeţei cultivate de pe care se
obţinea o „câblă” de grâu, adică ½ iugăr sau 800 stânjeni2, iar carul de fân la rândul său era
format din 30 de porţii (Botezan 2002, p. 73, nota 24).
573
Ca unitate de măsură a greutăţii, un cubul sau o câblă este echivalentul a 4 mierţe sau
feldere ardeleneşti, iar o mierţă era formată din 16 cupe ardeleneşti, echivalente cu 16 kg
de grâu. Ca unitate de măsură a suprafeţei, era egală cu ½ iugăr sau 800 stînjeni2 (ibidem).
574
Gyémánt et alii 2009, vol. 1, partea II p. 2339–2340, nr. 1905.
575
Ibidem, p. 2346, nr. 1912.
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Ibidem, p. 2341, nr. 1907.
577
Ibidem, p. 2340–2341, nr. 1906.
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Ibidem, p. 2344 nr. 1910.
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Ibidem, nr. 1913, p. 2346/2347, „este cultivat acest pământ şi ca urmare ţinutul este
declarat ca steril şi nepotrivit pentru comerţul pe care nici nu îl are”.
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Ibidem, nr. 1909, p. 2344.
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erau folosite de locuitorii acestui sat, care, de altfel, ocupa jumătate din
teritoriul Pianului de Jos. Pe lângă acestea, satul deţinea şi „un rât” de cinci
care de fân folosit pentru nevoile satului581.
Nici Şugagul nu stătea mai bine, satul fiind aşezat pe teritorii private ale
familiilor Barcsai, Bethlen, Székely, Vass şi pe cele ale Scaunului de Sebeş,
locuitorii nu aveau în proprietate terenuri, însă le foloseau pe cele ale gro‑
filor sus amintiţi şi pe cele ale Sebeşului, în schimbul unor prestaţii în zile
de muncă „cu palmele”, în natură sau/şi în bani, după caz, obligaţii pe care
le-am detaliat într-un capitol anterior. În urbariul satului, întocmit în 13
iulie 1820, se precizează că:
„noi cu marhe trăim pe seama vitelor avem păscuime destulă, păscuime
căpătăm pentru plată şi în altă hotare destulă […] în râturi bun fân se face
[…] lemne de foc avem destule şi lemne de sălaş din făgăduiala domnilor
căpătăm destule […] pământurile sunt pietroase şi rele, bucate nu se fac
numai câte o ţâră secară de primăvară, orz, alac şi ovăz putem prăsi […]
fânaţele când plouă mult se noroiesc […] pomet şi grădini de legume avem
puţine […] din păduri nu putem creschedui domnii slobozenie nu ne-au
dat”582.

Observăm, din nou, prezenţa alacului printre culturile de cereale în
zonă583.
Astfel stând lucrurile, achiziţionarea unor terenuri devine cel mai
important deziderat al acestor oameni, care, începând din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, se asociază în vederea cumpărării unor terenuri, în
special cu destinaţia de păşuni. Primii care reuşesc să cumpere terenuri sunt
cei din Şugag, care, în anul 1850, achiziţionează de la nobilul din Cioara,
Gregor de Barcsai, păşunea Smida Mică, din muntele cu acelaşi nume, con‑
tractul de vânzare-cumpărare fiind semnat de şugăjenii Creţu Constantin
şi Nicolae Marcu, în calitate de delegaţi ai unui număr de 50 săteni, care
cumpără respectiva păşune în comun, pe bază de egalitate în drepturi584.
Cu toate acestea, situaţia lor este disperată, după cum reiese dintr-o
scrisoare pe care obştea din Şugag i-o adresează „vrednicului advocat şi
patron al Muntenilor Români din Transilvania” Avram Iancu, trimisă prin
intermediul preotului din Cărpiniş, Nicolae Fodorianu în luna ianuarie
Ibidem, nr. 1908, p. 2342–2343.
Meteş 1921, p. 165–166.
583
Pentru detalii privind alacul, vezi Borza 1945.
584
APCŞ, Memoriul locuitorilor din Şugag pentru păşunea Smida Mică, Şugag, 29 decembrie
1954, document neinventariat, f. 1.
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1852585, epistolă în care şugăjenii îşi prezintă situaţia disperată rugându-l
să-i ajute cu vreun „protocol” din care să reiese care este hotarul de drept
al Şugagului:
„Prea Onoratului Domn Avram Iancu. Vrednicului advocat şi patron al
Muntenilor Români din Transilvania, Cu cuviincioasă onoare. Viena.
Mult prea onorate Domnule!
Se face umilită arătare dela obştia din Şugag că suntem la un loc foarte
rău, unde carul nu umblă, viţa de vie nu este, pământ de sămânat de bucate
nu avem, numai ce avem nişte rele fânaţe care au o posiciune deloasă şi cos‑
tişe şi prin fânaţe numai ce sămănăm, puţină săcară, puţin ovăs şi hotaru
care am avut de păşune şi pădure l-au luat de la sat 3 Domni, adică Voasi,
Barceanu şi Magistratu, dela care sub grea arândă le cumpărăm, şi nu
ajunge cu atâta, ci le-au dat la străini, fără care lucruri noi neputând trăii, ne
caută sub mare scumpete a le cu(m)păra, şi mai ţin şi străinii. Pentru care
căzând în jenunchi ne rugăm, că unde s’ar potea căpăta un Protocol, care ar
arăta ocolul hotarului nostru al Şugagului. Pe lângă care ai Prea Onoratei
Domniei Tale căzând în jenunchi rămânem. Şugag, 14/26 ianuarie 1852”586.
Scrisoarea este redactată de Petru Cernat, dascăl în Şugag, care o şi sem‑
nează în numele judelui sătesc Constantin Creţu, a juraţilor Constantin
Delorian, Iuon Cernat, Georgie Gross, Mathey Cernat şi Simion Ştefan,
alături de Dumitru Mihăilă „vorman şi toţi ofiţiaşii”587.
Pentru înţelege conţinutul acestei scrisori, trebuie făcute câteva preci‑
zări cu privire la contextul în care a fost scrisă. Redactată în anul 1852,
la cinci ani după desfiinţarea iobăgiei în Transilvania, scrisoarea ne relevă
situaţia în care se găseau şugăjenii, deveniţi liberi, dar săraci lipiţi pămân‑
tului. Anterior anului 1848, deşi erau iobagi ai familiilor Barcsai, Bethlen,
Székely, Vass şi ai Magistratului de Sebeş, ei beneficiau gratuit sau în anu‑
mite cazuri, contra cost, însă la preţuri mult mai mici decât alte comune
străine, de pădurile, păşunile, fânaţele, lemnele de foc şi de construcţii pre‑
cum şi de locuri de casă oferite de stăpânii lor, conform legilor din 1714,
poruncilor regale din iulie 1724 şi februarie 1747, care reglementau obli‑
gaţiile şi beneficiile iobagilor şi jelerilor588. După desfinţarea iobăgiei, toate
drepturile de care beneficiau mai înainte, au dispărut, proprietarii dorind
585
586
587
588

Banciu 1933, p. 512.
Ibidem, p. 512–513.
Ibidem, p. 513.
Bunea 1902, p. 402, 408–410.
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acum să obţină venituri din arendarea acestor bunuri, la preţuri mult mai
mari decât înainte, ba mai mult, au arendat terenuri şi unor „străini”, după
cum se plângeau oamenii. Cei trei „domni” la care fac referire şugăjenii
în scrisoare sunt, de fapt, câţiva dintre proprietarii satului, familiile Vass,
Barcsai şi oraşul Sebeş.
Nu ştim de ce i-au adresat tribunului această rugăminte, poate sperau
să găsească el ceva salvator prin arhivele vieneze, sau poate considerau că
este dator satului, după ce şugăjanul Iuon Grosu l-a călăuzit peste munţi, în
Ţara Românească şi înapoi, pe emisarul lui Iancu, Nicolae Deak, în contex‑
tul ulterior luptelor din iunie-iulie 1849, din jurul Abrudului, când Iancu a
cerut ajutor militar armatei ruseşti cantonate în Ţara Românească589. Însă
cu siguranţă şi-au ales cel mai prost moment să-l abordeze, având în vedere
faptul că în acest an 1852, i se agravează boala care avea să-l răpună două‑
zeci de ani mai târziu, în 1872.
Următoarele achiziţii de terenuri sunt făcute în 10 noiembrie 1871, când
şugăjenii cumpără Piatra şi Ivănişul de la magistratul de Sebeş, Curăta de
la Petru Barcsai şi locul numit Între Şugăji, de la baronul Kosedwary din
Cluj, actul de achiziţie fiind semnat de 110 şugăjeni590. Se pare că o parte
a Ivănişului a fost cumpărată mai devreme, împreună cu câţiva locuitori
din Săsciori, pentru că, în contextul dezordinilor provocate de Revoluţia de
la 1848–1849, şugăjenii se plâng, în data de 28 noiembrie, prefecturii din
Sebeş că: „Seştiorenii s-au sfătuit ca vitele noastre ce se păşunesc pe mun‑
tele Ivănişu, care noi dimpreună cu aceştia l-am agonisit, să le zălogească,
ba am înţeles, că ar vrea cu totul să le prăpădească”, rugând să se intervină
în favoarea lor591, deci, cel puţin o parte a muntelui se afla, în anul 1848, în
proprietatea lor. De asemenea, există şi opinia conform căreia Şugăjenii au
cumpărat Curăta în anul 1868 şi Piatra în anul 1872592.
O referire indirectă la cumpărarea unor terenuri de către locuitorii
Săscioriului, este făcută de „cronicarul” satului, dascălul Nicolae Aloman,
care aminteşte nişte măsurători pentru zona Pleşi, Dosul Varului şi Valea
Botî, eveniment care a avut loc în anul 1873 când:
„în luna lui Iulie înce 16.17.18 am fostu la Ocolizarea hotarului numitu
Pleşi cu unu Domnu anume Petru Ţirlea, nascutu în Bălgradu din pre ună
Banciu 1937, p. 157–158.
Craiovan 2005, p. 61.
591
Dragomir 1944, p. 329, nr. 304.
592
Însemnările lui Ioan Dan Jinariu, f. 91. Manuscrisul este păstrat la familia Căta Ioan şi
Dorina din Şugag.
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cu Ilie Drăhiciu şi Niculae Alemanu şi Ilie Bogdanu şi aşia amu, în citu
mapa cu hotaru Pleşile şi Preotu şi Dosu varului Valea Boti şi sau în ciatu
şi Protocolulu funduare spre toată săvarsirea lucrului şi a comunei noastre
Săsciori”593.

Şapte ani mai târziu, în 1880, acelaşi Nicolae Aloman menţionează o altă
vânzare de teren şi anume:
„morile şi zevoiu şi viile partea fostului Domnu Silagi Istvan mai nainte
cu vreo câtiva ani acum în luna aceasta 880 din buna voie lui nesilitu de
nimeni leau vendutu partea lui din mori lui Ilie Dobrotă pentru totdeauna
şi casile lui cu totu Dreptului la sateani nostri cu muntele Crucile în pretiu
6000 sasă mii de fiorini şi Dansulu se nu mai aibă parte la nimic, acum
săteani nostri neavandu Bani, eamu împrumutatu de la Albina, casea dinu
Sibiu, cu interese”594.

În cazul satului Sebeşel, ultimii proprietari ai acestuia au fost contele
Réhadi János şi baronul Kemeny Miklós, de la care moşia a fost cumpărată
de Johan Erdt, proprietarul morii de hârtie de la Strungari, care o vinde
familiei Potoczky, de la care este cumpărată de sat, în 25 octombrie 1886,
cu suma de 12.000 florini595.
Locuitorii din Sebeşel, ca şi cei din comuna Săsciori de altfel, neavând
alte posibilităţi de a-şi extinde terenurile şi în special păşunile, au recurs la
extinderea celor aflate pe teritoriile apropiate de la Cerc, Pleşi, Plescioara,
Stroia, zone pe care le-au împărţit de secole cu cei din Loman şi unde au
extins păşunile şi fânaţele în detrimentul vegetaţiei forestiere prin tăieri sau
lăzuiri. Sebeşelul, în mod tradiţional, procura lemne de foc din pădurea
Şermagului, din care însă, în anul 1889, o suprafaţă de 700 iugăre a fost
cumpărată de la oraşul Sebeş de către un întreprinzător francez, cu scopul
de a exploata, prin spălare, aurul existent aici596. Această pădure a fost achi‑
ziţionată după anul 1890, de la întreprinzătorul francez, de câţiva ţărani
mai înstăriţi din Sebeşel, cu ajutorul unui împrumut obţinut de la Banca
Ardeleana din Orăştie597.
În această perioadă, se pare că se iscă neînţelegeri între noii proprietari
şi cei cu ale căror proprietăţi se învecinau, după cum reiese din manuscrisul
dascălului Nicolae Aloman care relatează că:
593
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MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 2853/D. 85, f. 43.
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„cand au fostu în 15 Aprilie 896 au scos Petrifăleni, o comizie la
Ocolizarea hotarului loru, în cat sau tinutu cu noi Săscioreni în graniţă
şi asa am foecut alte halmuri din nou şi am vas în pace, fiind judeţiu din
Sibiu şi ingineriu şi oameni din amândouă comunele saşi şi români din
Săscior”598.
În acest ultim deceniu al secolului al XIX, Sebeşelul încearcă să cum‑
pere păduri în zona Muncelului şi Bulbucului, însă nu reuşeşte, acestea
fiind achiziţionate de locuitori din Sebeş şi Petreşti599. În această situaţie,
îşi îndreaptă atenţia asupra muntelui Ţeţu (Ţăţ). Ţeţul era tentant pentru că
avea o păşune destul de mare şi, pe deasupra, era şi perioada în care înce‑
puse o exploatare forestieră a pădurilor din această zonă, în urma căreia
se puteau crea noi suprafeţe destinate păşunatului. Pentru a cumpăra acest
munte, au recurs la un împrumut de 28.000 forinţi, cu o dobândă de 8%,
pe an, contractat la banca Făgeţeana din Făget. În anul 1899, un număr de
aproape 100 de persoane (69 din Sebeşel, 5 din Săsciori, 11 din Loman şi
restul din Laz, Şugag, Sebeş şi Petreşti) depun la notariatul de la Orăştie o
cerere prin care cer să fie intabulaţi cu parcelele corespunzătoare fiecăruia
din muntele Ţeţu, achitând cu greu însă împrumutul contractat, abia prin
deceniul al doilea al secolului următor600.
Şi la Pianu de Sus s-au înregistrat astfel de preocupări, imediat după
Unirea din 1918 la insistenţele notarului Nicolae Fulea, comuna a cumpă‑
rat cu suma de 750.000 lei de la un conte muntele Drăgşanul 601, un impor‑
tant loc de păşunat situat în munţii Retezat, unde în mod tradiţional piena‑
rii duceau oile la vărat. Cu toate aceste eforturi de a-şi mări teritoriul, acesta
nu era suficient, existând sate pe Valea Sebeşului ale căror locuitori, la înce‑
putul secolului XX, erau lipsiţi de pământ şi lucrau ca muncitori agricoli
pe moşiile proprietarilor Welter şi Gluk, din comuna Vinţu de Jos, iar cei
lipsiţi de teren din Lancrăm munceau ca zilieri, lucrau în parte sau arendau
terenuri de la Biserica Evanghelică din Sebeş sau de la Biserica RomanoCatolică din Alba Iulia602.
După Primul Război Mondial, păstoritul s-a redus treptat şi în satele
Sebeşel, Deal, Cacova, Răchita şi Strungari, sate pastorale în adevăratul
sens al cuvântului, rămânând doar Pianu de Sus, Purcăreţiul, Lomanul şi
598
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Şugagul603. În această perioadă, principalul beneficiu a fost Reforma Agrară
din anul 1921, care a avut ca efect împroprietărirea comunităţilor cu anu‑
mite suprafeţe de teren, în special păşuni. Între anii 1922–1924, în Sebeşel
efectivul de animale era format din 455 vite mari şi 2296 oi şi capre care
foloseau 92,1 ha. de păşune604. Legea de reformă agrară prevedea, la artico‑
lul 12, ca în regiunile de deal şi munte, crescătorii de animale să fie împro‑
prietăriţi cu 6,9 hectare, considerându-se ca suficientă această suprafaţă. Pe
Valea Sebeşului s-a recurs la împroprietărirea cu terenuri în munţii pe care
aceştia îi arendaseră anterior605.
Astfel Lomanul primeşte Măgura Haţegană cu o suprafaţă de 350 iugăre
şi 840 stânjeni; Auşelul cu 273 iugăre şi 470 stânjeni; Clăbucetul cu 622
iugăre şi 1212 stânjeni; Negovanu cu 286 iugăre şi 11,26 stânjeni; Bilele cu
460 iugăre şi 406 stânjeni; Canciu Mic şi Canciu Mare cu 136 iugăre şi 114
stânjeni şi muntele Cârpa cu 733 iugăre şi 734 stânjeni (harta 5).
Răchita primeşte Groscioriul cu 78 iugăre şi 413 stânjeni şi golul alpin
din muntele Şinca pe care îl împarte cu comuna Spini (din zona Orăştiei),
partea sa fiind de 83 iugăre şi 12,52 stânjeni. Purcăreţiul primeşte muntele
Gropşoara cu 566 iugăre şi 602 stânjeni şi Gruişorul pe care-l împarte cu
satul Mărtineşti, partea Purcăreţiului fiind de 396 iugăre şi 470 stânjeni.
Sebeşelul primeşte Dosul Bradului cu 470 iugăre şi 176 stânjeni; Săscioriul
şi Cacova Coasta Bradului, iar Şugagul Comanu cu 48 iugăre şi 1120 stân‑
jeni şi Grosciorii de Sus şi de Jos cu 22 iugăre şi 942 stânjeni606.
În ceea ce priveşte aceste din urmă trei sate, între ele au existat anumite
neânţelegeri. La 4 iulie 1921, Comisia judeţeană de expropriere hotărăşte
să dea Sebeşelului, Săscioriului şi Cacovei golul alpin al muntelui Gotul,
iar Sebeşelului, Comanul, comisia locală solicitând împroprietărirea cu
Muncelul şi Coasta Bulbucului. Comitetul agrar de la Cluj a respins această
cerere. În anul 1926 Sebeşelul pierde muntele Comanul, însă primeşte Dosul
lui Brad, cei din Săsciori şi Cacova pierd, la rândul lor, muntele Gotul, pri‑
mind în schimb Coasta lui Brad 607.
Deşi în urma reformei agrare comunităţile au fost împroprietărite cu
suprafeţele de păşune menţionate mai sus, nevoia de teren nu a fost satis‑
făcută pe deplin, în perioada interbelică, existând frecvente semnalări în
Pavelescu 2004, I, p. 57.
Afrapt 2009, p. 55.
605
Ibidem, p. 55–56.
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APCŞ, Registrul alfabetic al proprietarilor înscrişi în Cartea Funduară, document
neinventariat, f. 1–2.
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Afrapt 2009, p. 57–58.
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presa vremii, referitoare la această problemă stringentă a mărginenilor
Sebeşului. Astfel, în ziarul Curentul apărut la Bucureşti în 11 septembrie
1937 într-un articol cu titlul Crescătorii de vite din Munţii Sebeşului n-au
deajuns loc pentru păşune, este tras un semnal de alarmă referitor la situaţia
mărginenilor Sebeşului, dând exemplul locuitorilor din Şugag, „comună
curat românească cu 2.500 locuitori şi 18.000 capete de vite de tot felul” şi
care,
„simt astăzi lipsa păşunilor faţă de putiinţa de înmulţire al numărului vite‑
lor”, impunându-şi limite care le constrâng dezvoltarea economică. Ei pot
fi întâlniţi cu oile „în munţii din judeţul Gorj ori prin fundul munţilor
Haţegului”608.

Situaţia nu este diferită nici în cazul lomănarilor, care, în numele
Comunei Politice şi a Reuniunii Oierilor din Loman, înaintează un memo‑
riu prefectului judeţului Alba în care arată că au 1.400 vite mari şi peste
14.000 de oi, pentru care au doar 1.621 ha de păşune, răspândite în golurile
munţilor Canciu şi Cârpa, care ţin de ocolul silvic Cugir-Hunedoara, şi
ale munţilor Auşel, Clăbucet, Bilele şi Măgura Haţegului, arondaţi ocolului
silvic Petroşani-Hunedoara. „Blânda oaie ne-a fost singurul izvor de venit”,
se plâng lomănarii prefectului, aducându-i la cunoştinţă că noul Cod Silvic
interzice păşunatul în orice pădure de orice esenţă şi vârstă. Fiind povăţuiţi
să reducă numărul animalelor, ei răspund că: „există o limită sub care nu
se poate trece”609.
Ştirea a fost preluată de ziarul Timpul care, sub titlul Doleanţele oierilor
din Munţii Sebeşului, prezintă situaţia acestora, oferind şi soluţia prin care
în mod obişnuit era rezolvată această problemă, derogarea dată de minister
de la dispoziţiile legii, prin care se permite acestor oieri să pască „pe margi‑
nea pădurilor şi în anumite plantaţii”610. De altfel, asta şi cer lomănarii, să se
găsească o modalitate de a împăca interesele pădurii cu cele ale oierilor611.
Revenind la situaţia şugăjenilor, Uniunea Oierilor a intervenit la
Ministerul Pădurilor pentru a împroprietări comunele care au lipsă de
păşuni, cu munţii rămaşi ai statului, în urma Reformei Agrare612. Din
fericire pentru ei, Comisia de expropriere şi împroprietărire a expropriat
în anul 1937, în favoarea comunei Şugag, o suprafaţă de 3.235 iugăre de
608
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Crescătorii 1937, p. 21.
Zamora 1938, p. 13–14.
Informaţiuni 1938, p. 40–41.
Zamora 1938, p. 15.
Munteanu 1937a, p. 32.
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păşune aflate pe goluri de munte din terenul statului, însă la măsurătoarea
făcută s-au găsit doar 1.615 iugăre „loc bun de păşunat”. Pentru acoperi‑
rea lipsurilor, comuna este dispusă să cumpere de la stat golurile de munte
Balele, Gotul şi Prislop, împreună cu poienile de pe marginea golurilor.
Ulterior Direcţia de Cadastru a măsurat şi fixat limita despărţitoare între
proprietăţile statului şi comună, inspectorii ministerului avizând favorabil
împroprietărirea613.
Referitor la situaţia numărului de animale existent în prima jumătate
a secolului XX, dintr-un document păstrat în arhiva Primăriei din Şugag,
aflăm că şugăjenii aveau 208 iepe, 6 tauri, 450 vaci cu lapte, 278 vaci sterpe,
210 juninci sub un an, 12 boi, 25 juncani, 418 berbeci, 10542 oi peste un
an, 2213 oi sub un an, 3 vieri, 146 scroafe, 149 purcei tineri, 135 măgari,
365 capre, 2002 găini, 44 gâşte, 20 raţe, 12 stupi sistematici şi 79 stupi
primitivi614.
În ceea ce priveşte capacitatea păşunilor aparţinând Şugagului, pentru
anul 1924, s-a făcut următoarea repartiţie pe păşuni: Slimoiu, cu 108 iugăre
şi 800 stânjeni, care asigura nutreţ pentru 22 vaci cu lapte, 11 cai, 8 juninci şi
330 mânzări; Smida Mare, cu 52 iugăre şi 1108 stânjeni, putea hrăni 11 vaci
cu lapte, 8 cai, 4 juninci şi 22 oi; Gura Potecului-Costeasa, cu 308 iugăre şi
1420 stânjeni, pentru 52 vaci cu lapte, 20 juninci sub doi ani, 22 cai, 4 mânji
peste un an, 22 juninci sub un an, 788 oi şi 2 porci; Diudiu, cu 72 iugăre şi
1120 stânjeni, hrănea 16 vaci cu lapte, 3 cai, 1 mânz şi 260 oi; Stânişoara,
cu suprafaţa de 168 iugăre şi 320 stânjeni, hrănea 37 vaci cu lapte, 2 juninci
peste doi ani, 17 cai, 565 oi; Pârva, cu 676 iugăre şi 1376 stânjeni, hrănea 39
vaci cu lapte, 22 juninci sub doi ani, 13 cai, 12 juninci sub un an, şi 1200 oi;
Grosciori, cu suprafaţa de 22 iugăre şi 870 stânjeni, hrănea 5 vaci cu lapte, 2
juninci sub 2 ani, 3 cai şi 75 oi; Fetiţa, cu 56 iugăre şi 1350 stânjeni, asigura
nutreţ pentru 10 vaci cu lapte, 2 juninci sub doi ani, 1 junincă sub un an şi
215 oi; Comanu, cu suprafaţa de 48 iugăre şi 1128 stânjeni, hrănea 17 vaci
cu lapte, 145 oi şi 4 porci, iar Prisaca, cu 109 iugăre şi 510 stânjeni, furaja 40
vaci, 20 cai, 12 juninci sub un an şi 220 oi.
Se face şi o descriere a sistemului de păstorit, în care se menţionează că
nu există în comună asociaţii particulare, iar modul de păşunat este alter‑
nativ: începând cu 15 mai, se păşunează partea a II-a, până la 15 iunie,
când se pleacă la munte; de la 15 iunie la 15 septembrie – păşunatul la
munte, de la 15 septembrie la 15 octombrie se păşunează iarăşi în partea a
Crescătorii 1937, p. 21–22.
APCŞ, Planul de exploatare al păşunei alpine comunale din comuna Şugag judeţul Alba
pe anul 1941–1942, document neinventariat, f. 2.
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II-a a hotarului numit fânaţ, de la 15 octombrie la 1 noiembrie în partea I,
unde au fost micile proprietăţi arabile şi fânaţe, de la aceeaşi dată parte se
coboară de la munte la şes, arendând păşunatul de iarnă, iar parte rămân
pe proprietăţile lor, păşunând de-a valma cât permite timpul. Se menţio‑
nează, de asemenea, că păşunatul nu satisface nici jumătate din necesar,
fiind nevoiţi a duce tratative pentru accesul cu animale în pădurile statului,
existând multe cazuri de contravenţii. În finalul documentului, se afirmă
faptul că ocupaţia locuitorilor din Şugag este exclusiv creşterea vitelor615.

4.9. Păstoritul şi creşterea vitelor în Mărginimea Sebeşului în anii
comunismului
Regimul comunist, impus în România în anii de după cel de-al II-lea
Război Mondial, a adus o serie de modificări în economia satelor şi în ceea
ce priveşte desfăşurarea activităţii de creştere a animalelor. Deşi nu au avut,
iniţial, prea mulţi adepţi printre localnici, pentru a da exemplul comunei
Săsciori, cu satele adiacente, Sebeşel, Laz, Căpâlna, Răchita şi Loman, în
anul 1953 existau cinci organizaţii comuniste cu 72 membri616. Treptat,
uzând de varii mijloace de constrângere, comuniştii reuşesc să se impună
la conducere, ca, de altfel, în toată ţara.
În satul Sebeşel, în anul 1950 existau 403 hectare de fânaţe, 477 hec‑
tare păşuni, 31 gospodării cu câte doi boi, 6 gospodării cu câte două vaci,
iar pe întreg ansamblul satului: 300 vaci, 143 capre, 100 porci, 65 câini şi
49 cai folosiţi la transport617. Primele forme de organizare impuse de noul
regim au fost „întovărăşirile”, care deşi poartă aceeaşi denumire generică
ca şi cele înfiinţate în zonă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu au
nicio legătură cu acelea, fiind organizate de data aceasta pe principii soci‑
aliste. Printre primele de acest gen în zona Sebeşului, au fost înfiinţate la:
Căpâlna, Cacova şi Săsciori în anul 1956618, în aceste sate până în anul 1959
întreaga suprafaţă agricolă (460 hectare şi 100 de familii) a fost înglobată
în aceste întovărăşiri, care toate lucrau „pe baze socialiste şi a unui plan
economic”619. Cooperativa Agricolă de Producţie s-a înfiinţat în 7 ianua‑
rie 1961620, moment din care oamenii au încetat să mai fie proprietari ai
615
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terenurilor sau animalelor proprii, ba mai mult, au fost constrânşi să achite
şi cote de produse, care nu erau uşor de realizat. Pentru a exemplifica ce
însemnau aceste cote în sfera activităţilor pastorale, în anul 1966 Sebeşelul
trebuia să realizeze 33.450 litri de lapte de vacă, de la cele 130 vaci pe care
le deţinea CAP-ul şi 1.300 litri de lapte de oaie621.
Activitatea de producţie a tuturor bunurilor agricole în comunele în
care s-au înfiinţat CAP-uri, a fost, astfel, total dirijată de către acestea după
cum se ştie, însă mult mai interesante sunt lucrurile, din punctul de vedere
al activităţilor tradiţionale de creştere a animalelor, în comunele unde nu
s-au înfiinţat astfel de organizaţii, cum este cazul Şugagului. Aşezat într-o
mică depresiune tăiată în două de râul Sebeş, această comună nu dispunea
de terenuri agricole, deci nu s-a dispus înfiinţarea şi aici a unui CAP, oame‑
nii continuându-şi activităţile în mod tradiţional. Însă, cu toate acestea,
nici ei nu au fost feriţi de „binefacerile comunismului”.
În arhiva Primăriei din Şugag, se păstrează o solicitare adresată minis‑
trului Agriculturii şi Silviculturii, semnată de 51 de locuitori ai comunei în
data de 29 decembrie 1954, prin care reclamă abuzuri comise de Ministerul
Silviculturii în legătură cu păşunea Smida Mică, pe care ei au folosit-o
netulburaţi vreme de 92 de ani, pentru văratul vitelor şi, în special, a oilor
lor. În anul 1948, fără a fi avizaţi, organele Ministerului Silviculturii au făcut
o măsurătoare a acestui gol de munte instalând borne pe conturul păşunii
lor care a fost trecută în proprietatea Ministerului Silviculturii. În conclu‑
zie, spun oamenii:
„s-a procedat cu acest gol de munte identic ca şi cu toate celelalte păşuni
care, au fost proprietatea CAPS-ului, deci a statului, fără a se ţine seama că
ea este o proprietate particulară […] în prezent noi, locuitorii mai sus amin‑
tiţi ne vedem deposedaţi de singura noastră proprietate, această păşune”622.

În continuare, şugăjenii argumentează plângerea lor sperând că vor
putea recăpăta păşunea, spunând că respectiva păşune a reprezentat o pro‑
prietate colectivă şi niciodată nu a fost defalcată şi folosită ca atare, ci doar
în comun, niciunul dintre ei nu apar în evidenţele Sfatului Popular decât
ca „ţărani săraci” şi câţiva „mijlocaşi” autocaracterizându-se ca: „modeşti
crescători de oi, ciobani şi de sute de ani aceasta ne este singura sursă de
trai. Am înţeles întotdeauna să răspundem cu promptitudine şi în mod
Ibidem, p. 272.
APCŞ, Memoriul locuitorilor din Şugag pentru păşunea Smida Mică, Şugag, 29 decembrie
1954, document neinventariat, f. 1.
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corect la toate îndatoririle ce ni s-au impus de pe urma ocupaţiei noastre”.
În concluzie, oamenii spun că dacă nu li se va înţelege apelul, vor fi nevoiţi
să părăsească o îndeletnicire prin care de sute de ani îşi asigură existenţa,
fiindcă păşunea respectivă şi cele 20–30 de oi pe care le posedă fiecare sunt
tot avutul lor. Deci, îl roagă pe ministru să dispună redarea proprietăţii nu
fiecărui individ în parte, ci colectivităţii, pentru ca ei să poată şi pe viitor să
muncească şi să răspundă tuturor îndatoririlor fixate de către organele de
conducere ale statului. Oamenii încheie petiţia folosind o expresie uzitată
în epocă „Luptăm pentru Pace!”623.
Lămuriri asupra intenţiei Ministerului Silviculturii în ceea ce priveşte
păşunea Smida Mică, aflăm dintr-un document datat în 5 august 1954,
redactat în numele celor 51 săteni de Dănilă Ion, care se adresează preşe‑
dintelui Sfatului Popular al Raionului Sebeş, atrăgându-i atenţia că Ocolul
Silvic Sebeş a cuprins în planul de amenajament silvic pentru muntele
Smida Mică, în locul numit Runcul Mioarelor, lucrări de plantaţie, tere‑
nul respectiv satisfăcând până atunci nevoile de păşunat ale locuitorilor
comunei. Şi întrucât comisia silvică din 1949 a „lucrat în mod unilateral”
fără a consulta părţile interesate şi în special crescătorii de oi din Şugag. Se
impun deci, anumite rectificări în delimitarea clară a fondului forestier de
cel de păşunat, fiind necesară întrunirea unei comisii mixte care să tranşeze
această problemă care îi împiedică pe şugăjeni în desfăşurarea normală a
activităţilor pastorale. De asemenea, sătenii se plâng de faptul că, deşi au
făcut numeroase demersuri la forurile superioare, nu au primit niciun răs‑
puns. Încheie la fel ca în memoriul adresat ministrului, cu altă formulă
„consacrată” „Trăiască R.P.R.!”624.
Situaţia nu s-a rezolvat, în 12 ianuarie 1955 la Ocolul Silvic Sebeş are
loc o întrunire la care sunt prezenţi inginerii silvici Ilie Mihu şi Vitalie
Ştefănescu, ing. Ion Teodoru de la Baza Furajeră de pe lângă Societatea
Agricolă Raională Sebeş, Simion Creţu şi Vasile Lucan, reprezentanţii
celor 51 de proprietari ai păşunii Smida Mică, pentru „aplanarea litigiului
intervenit între sectorul agricol şi cel pastoral”. Comisia mixtă hotărăşte,
în baza ordinului Ministerului Agriculturii şi Silviculturii nr. 753904 din
20 octombrie 1954, scoaterea din patrimoniul forestier şi redarea păşunii
sectorului pastoral625.
Abia în 1956 situaţia se rezolvă, la 1 martie, Sfatul Popular al comunei
Ibidem, f. 1–2.
APCŞ, Adresa locuitorilor din Şugag către Secţiunea Agricolă Serviciul Păşuni a Sfatului
Popular al Raionului Sebeş, Şugag 5 august 1954, document neinventariat, f. 1.
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primind o decizie din partea Secţiei Agricole a Sfatului Popular al Raionului
Sebeş, care aduce la cunoştinţa şugăjenilor că, în urma referatului întocmit
de Ministerul Agriculturii şi Silviculturii din 3 decembrie 1955, s-a aprobat
scoaterea din amenajamentul silvic a păşunii Smida Mică, în suprafaţă de
240,12 hectare, la care se mai adaugă încă o suprafaţă de 20,80 hectare,
astfel încât păşunea va avea 265,90 hectare. Predarea păşunii respective
urmează să fie făcută în scurt timp de la Ocolul Silvic Sebeş, însă către
Sfatul Popular Şugag şi nu către foştii proprietari626.
Lucrurile nu se opresc aici, în epocă făcându-se simţită în permanenţă
tendinţa ocolului silvic de a-şi extinde fondul forestier în detrimentul
suprafeţelor destinate păstoritului şi creşterii vitelor. Astfel, în 20 iulie 1957,
Ocolul Silvic Sebeş preia de la Consiliul Popular Şugag în baza ordinului
Ministerului Agriculturii şi Silviculturii nr. 317 din 23 mai 1957, o supra‑
faţă de 167,4 hectare de păşune în Groscioru de Jos, Prigoana şi Smida Mare,
cuprinse în noile amenajamente silvice, dând în schimb comunei suprafaţa
de 117,82 hectare de gol alpin în Smida Mică şi Prigoana 627.
Astfel de situaţii întâlnim şi în anii care urmează. În 1975, de pildă,
Consiliul Popular Şugag îşi revendică dreptul asupra unei suprafeţe de
păşune de 87,20 hectare situată în Coasta Jinei, în teritoriul aparţinător
satului Dobra, din care, la acea dată, se folosea ca păşune doar 20,80 hec‑
tare, restul de 58,40 hectare fiind cuprinsă în amenajamentul silvic, la fel ca
şi Smida Mică, încă din anul 1947. Şugagul cere să i se dea altă păşune, în
suprafaţă echivalentă, lucru pe care ocolul silvic refuză să-l facă, motivând
că terenul respectiv, acoperit la acea dată cu vegetaţie forestieră degradată,
nu poate fi considerat păşune şi nu intră sub incidenţa legii nr. 3/1971,
„neputând suporta asemănarea cu noţiunea de pajişte”, urmând ca soluţia
să fie găsită de comisia judeţeană628.
Aceste practici care au ca rezultat bulversarea activităţilor pastorale prin
faptul că au dispărut suprafeţe destinate păşunatului în anumiţi munţi, şi
au fost plantate, au apărut altele destinate păşunatului în alte locuri, scoase
din administrarea ocoalelor silvice şi date comunelor. Evident acestea
din urmă erau suprafeţe fără o vegetaţie forestieră consistentă, însă care
necesitau lucrări de curăţare, care nu erau deloc ieftine. În cazul curăţirii
păşunii Pârva, în anul 1977, lucrarea a costat comuna Şugag 244.000 lei,
din care 1.000 lei au reprezentat costurile de proiectare, astfel de lucrări
realizându-se acum în baza unui proiect tehnic de execuţie, întocmit de
626
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Oficiul de Îmbunătăţiri Funciare de la Alba Iulia. Lucrările de curăţare au
vizat o suprafaţă de 34,80 hectare, fondurile necesare fiind achitate de către
Consiliul Popular Şugag din taxele de păşunat şi din fonduri centralizate.
Suprafaţa a fost curăţată de tufişuri şi arbuşti al căror diametru nu depăşea
10 cm, prin defrişare manuală, resturile fiind arse629.
Astfel de lucrări erau executate şi fără proiecte tehnice de execuţie, prin
dispoziţia preşedinţilor consiliilor populare ale comunelor, cu asistenţa
specialiştilor de la direcţiile judeţene de îmbunătăţiri funciare. În 1982 s-au
efectuat lucrări de curăţare a păşunilor prin „muncă contributivă a cres‑
cătorilor de animale”, care au efectuat 1.400 zile de muncă în perioada 15
iunie – 31 august 1982. Curăţării i se adaugă şi îngrăşarea păşunilor prin
târlire, conform unor grafice stabilite la încheierea contractelor de păşunat
pentru fiecare „şef de munte”, revenind pentru târlire o suprafaţă de 44 m2
pe cap de bovină şi 22 m2 pe cap de ovină urmând, ca după încheierea
văratului, banii încasaţi din taxa de păşunat să fie folosiţi pentru fertilizarea
păşunilor şi cu îngrăşăminte chimice630.
În cazul expresiei „muncă contributivă a crescătorilor de animale” folo‑
sită în acele timpuri, nu trebuie înţeleasă activitatea de muncă voluntară în
accepţiunea comunistă a termenului, pentru că la Şugag există, probabil
din vremuri imemorabile, dar atestată ca practică în perioada interbelică,
munca în folosul comunităţii. Animalele la stâne erau organizate nu numai
pe paturi, ci şi pe zăceri, o zăcere reprezentând zece oi, unitate cantitativă
care echivala cu o vită mare şi care reprezenta o zi de muncă în folosul
comunităţii, fie la curăţarea păşunii, reparatul stânelor, întreţinerea dru‑
mului sau reparatul bisericii etc. Deci, dacă un om avea la munte 30 de oi şi
două vaci, asta însemna cinci zăceri, în virtutea cărora trebuia să presteze
cinci zile de muncă în folosul comunităţii.
Cunoaştem şi costurile necesare amenajării unor adăposturi pentru ani‑
male, care au fost realizate în anul 1982 pe păşunea Comanu şi în Luncile
Prigoanei. Pe aceste două păşuni nu existau adăposturi pentru animale,
motiv pentru care un număr destul de mare dintre acestea se îmbolnăveau
des. Adăposturile proiectate au fost realizate din materiale moderne, beton,
stâlpi din fier etc. urmând să adăpostească 200 de animale. Fiecare adăpost
măsura 58 × 9 m şi avea la capete două camere, una pentru personalul
care îngrijeau animalele, iar cealaltă pentru colectat laptele, valoarea totală
a lucrării fiind de 284.000 lei. Construcţiile au fost realizate de comună,
629
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prin mijloace proprii, iar finanţarea a fost asigurată din taxele de păşunat631.
Construcţiile au fost ridicate, dar s-au distrus în ultimul deceniu al secolu‑
lui trecut.
Lucrurile se schimbă începând cu anul 1983 când, în baza decretu‑
lui nr. 72 emis în 5 martie, toate păşunile din zona montană şi din peri‑
metrul forestier al celorlalte zone sunt trecute în administrarea directă
a Ministerului Silviculturii. Ca urmare, comunele predau, rând pe rând,
golurile alpine folosite de sute de ani, ocolurilor silvice, pentru a fi admi‑
nistrate de către acestea. Pentru a rămâne la exemplul Şugagului, comuna
predă Ocolului Silvic Sebeş o suprafaţă de 1.034 hectare632, teren aflat în
zona alpină, precum golurile de munte Sălane, Comanu, Smida Mică,
Stânişoara, Gura Potecului, Smida Mare, Diudiu, Fetiţa, Luncile Prigoanei,
Presaca şi Balele, 753 hectare păşune şi 281 hectare de pădure. Din totalul
suprafeţei predate, se menţionează faptul că 65 de hectare sunt constituite
din stâncării şi mlaştini, iar alte 5 hectare, reprezintă suprafeţe ocupate de
drumuri şi construcţii633. Ocolului Silvic Cugir, Şugagul îi predă o suprafaţă
de 192 hectare634, din care 150 hectare sunt reprezentate de păşunea Pârva,
20 hectare de terenuri forestiere, 15 hectare stâncării şi mlaştini, iar 7 hec‑
tare sunt ocupate de drumuri şi construcţii635. Ocolului Silvic Bistra îi predă
păşunea Slimoiu, cu o suprafaţă de 14 hectare636.
Astfel stând lucrurile, în anul 1983 şugăjenii s-au văzut deposedaţi total
de păşunile pe care le-au avut de generaţii întregi, comuna rămânând şi fără
sumele rezultate în urma taxelor de păşunat, care nu erau deloc de neglijat,
cu un an înainte Şugagul încasând din aceste taxe, după cum rezultă din
arhiva primăriei, nu mai puţin de 59.414 lei637.
Începând cu anul 1983 situaţia se schimbă, complicând inclusiv proce‑
dura de contractare a munţilor pentru perioada văratului, păşunile respec‑
tive aflându-se în administrarea Ministerului Silviculturii, prin ocolurile
silvice din teritoriu, astfel că oamenii, pentru a contracta munţii trebuie să
se adreseze acestora. Începând din acest an, şefii de munte obţin de la con‑
siliile locale împuterniciri în baza cărora se deplasează la sediile ocolurilor
APCŞ, Deviz de lucrări pentru adăposturi de animale pe păşunea Consiliului Popular
Şugag, document neinventariat, f. 1.
632
APCŞ, Protocol, Şugag 18 martie 1983, document neinventariat, f. 1.
633
Ibidem, f. 2, anexa 1.
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APCŞ, Protocol, Şugag 18 martie 1983, document neinventariat, f. 1.
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Ibidem, f. 2, anexa 1.
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APCŞ, Protocol,Şugag 16 martie 1983, document neinventariat, f. 1–2.
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APCŞ, Repartizarea animalelor pe trupuri de păşune, Şugag 12 martie 1982, document
neinventariat, f. 1.
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silvice de la Sebeş şi Cugir, pentru a obţine aprobările de a văra pe păşu‑
nile alpine, în baza unor tabele cu cetăţenii care solicită aprobarea, a unui
număr fix de animale pentru fiecare gol alpin aflat acum în administrarea
acestora.

4.9.1. Contractele la fondul de stat
Acestor neajunsuri li se adaugă şi cotele impuse fiecărei comune, care
erau mari. Astfel, în anul 1982, Şugagul trebuia să realizeze în baza unor
contracte cu Întreprinderea de Industrializare a Laptelui Alba o cantitate
de 3.700 hectolitri de lapte de vacă, cantitate din care comuna a reuşit să
realizeze doar 1.400 hectolitri. Se întocmeau evidenţe trimestriale, în pri‑
mul trimestru comuna reuşind să predea doar 106 hectolitri, cantitate care
reprezenta procentual 15,2 % din norma impusă în acel an. Între motivele
nerealizării, se menţionează faptul că producătorii au avut un număr mic
de vaci în lactaţie şi nu au avut furaje suficiente pentru întreaga perioadă
de stabulaţie. Sunt specificate şi măsurile care se vor lua pentru ameliorarea
situaţiei, specificându-se că achizitorii şi îndrumătorii din zonă împreună
cu consiliul popular vor acţiona pentru predarea integrală a produselor
contractate de către producătorii individuali, conform actelor normative
în vigoare, stabilind cantităţile şi termenele scadente638. Se specifică, de ase‑
menea, că restanţa de 4.000 kg porumb din anul anterior va fi distribuită
comunei în scurt timp.
În ceea ce priveşte organizarea structurii de colectare a laptelui, pentru
întreaga comună exista un singur punct de achiziţie, în gospodăria cetăţea‑
nului Grosu Ioan din Şugag, fiindu-i arondate, pe lângă Şugag, şi cătunele:
Arţi, Bârsana, Dobra, Jidoştina şi Tău. Acest lucru presupunea deplasarea
zilnică a locuitorilor, răspândiţi în întreaga comună, la Şugag, cărând cu
ei cantităţile de lapte realizate pentru a fi colectate aici, unde venea cis‑
terna care prelua laptele şi îl ducea la fabrica de procesare. Oamenii de pe
Valea Sebeşului, făcând haz de necaz şi dovedind un acut simţ al umoru‑
lui, au poreclit cisterna care venea după lapte de câteva ori pe săptămână
„strâgoaia”639, făcând aluzie la personajul mitic care fură laptele animalelor.
Pentru ameliorarea situaţiei şi îmbunătăţirea colectării, s-a propus pre‑
darea cantităţilor de lapte contractate de două ori pe săptămână, miercurea
şi duminica, iar produsele derivate ale laptelui, de trei ori pe săptămână,
miercuri, joi şi duminică, Sfatul Popular obligându-se să asigure până la data
638
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APCŞ, Proces-verbal I.I.L. Alba, Şugag 9 aprilie 1982, document neinventariat, f. 1.
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de 30 aprilie, un local corespunzător, un cărăuş care să se deplaseze pentru
colectarea laptelui şi a produselor, precum şi materialele necesare pentru
buna funcţionare a punctului de achiziţie şi instruirea achizitorului640.
În ceea ce priveşte laptele şi derivatele laptelui de oaie, cantităţile pre‑
tinse pentru asigurarea fondului de stat sunt mai mici. Comuna Şugag
trebuia să realizeze doar 730 hectolitri, cantitate din care nu a reuşit să
asigure decât 250 hectolitri. Se impune clarificarea situaţiei de către Sfatul
Popular, împreună cu delegaţii centrului de lapte, care vor lua măsuri de
realizare integrală a contractelor, împreună cu comitetele de conducere a
stânelor şi cu ciobanii, „în faţa consiliului popular”, până la data de 30 mai
1982. Soluţia adoptată a fost una simplă pentru cei care hotărau, dar cu
efecte directe asupra oamenilor: „nu se admite distribuirea acestor pro‑
duse la gospodăriile populaţiei până la realizarea integrală a fondului de
stat”, întocmindu-se un grafic de colectare pe stâne. Astfel, cele 13 stâne
ale comunei Şugag, de pe golurile alpine, care şi-au început activitatea în
10 iunie, trebuiau să predea în una sau două tranşe, produsele după cum
urmează: Smida Mare, cu un număr de 181 oi, trebuia să realizeze un plan
de 2.172 litri de lapte şi 543 kg de brânză telemea; Pârva, cu un număr de
421 oi trebuia să realizeze 5.052 litri de lapte şi 1.263 kg de telemea; Balele,
cu 100 oi, 1.200 litri de lapte şi 300 kg de telemea; Prisaca, cu 76 oi, trebuia
să realizeze 816 litri de lapte şi 249 kg de telemea; Fetiţa, cu 114 oi, 1.368
litri de lapte şi 342 kg de telemea; Diudiu, cu 138 oi, 1.616 litri de lapte
şi 414 kg de telemea; Smida Mică, cu 359 oi, 4.318 litri de lapte şi 1.077
kg de telemea; Sălanele, cu 413 oi, 5.244 litri de lapte şi 1.311 kg de tele‑
mea; Stânişoara, cu 480 oi, 5.760 litri de lapte şi 1.440 kg de telemea; Gura
Potecului, cu 453 oi, 5.436 litri de lapte şi 1.359 kg de telemea; Comanu, cu
174 oi, 2.088 litri de lapte şi 522 kg de telemea; Luncile Prigoanei cu 267 oi,
3.204 litri de lapte şi 802 kg de telemea, iar Slimoiul de Sus cu 86 oi, 1.032
litri de lapte şi 258 kg de telemea641. În cazul stânelor, nu se colecta laptele
proaspăt, acest lucru fiind şi astăzi imposibil, oamenii având obligaţia să îl
prelucreze în brânză telemea, rezultând un total de 9.848 kg brânză pe care
producătorii trebuiau să o predea. În această situaţie nu mai rămânea prea
mult pentru gospodăriile proprii.
Contractului erau supuse toate produsele gospodăriei; cartofii, fasolea,
lâna, porcii, mieii, găinile, ouăle şi chiar şi penele de găină. La 10 găini înre‑
gistrate la consiliile populare, trebuiau predate lunar 10 ouă. Dintre toate
640
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produsele pe care oamenii erau obligaţi să le dea la contract, se pare că sin‑
gura activitate de care erau cât de cât mulţumiţi era creşterea viţeilor, pen‑
tru că atunci când contractau cu statul unul sau mai mulţi viţei, primeau
bani şi cereale pentru creşterea acestora. Privitor la această chestiune, un
locuitor al Şugagului ne relatează:
„ce era aicea de mai salva, contractai bici, viţăi. Făceai contract îţi dădea un
avans de bani şi un avans de cereale […] da luai bani şi luai cereale şi ştiai
cam cum îl ţâi. Acum te duci şi umbli la 10 măcelari şi nu ţâ-l cumpără să-ţi
dea banii pe el. Atunci ştiai măcar”642.

Sunt şi cazuri în care oamenii au încercat să păcălească autorităţile sta‑
tului pentru a beneficia de banii şi de cerealele care se dădeau pentru între‑
ţinerea viţelului:
„s-o mai întâmplat câte-un şmecheraş, ţâi minte de nu l-o avut. O venit
şi-o făcut contract, şi-o scos avansu şi-o scos porumbu, omu de lipsât că
n-o vrut să fugă nicăieri, da din lipsă, s-o fi gândit că îl ia iel pe parcurs de
undeva, da n-o mai ştiut ce să mânce şi cum să să descurce […] şi l-o găsât
că nu are […] şi-atunci ăştia o nceput să controleze mai cu de-amănuntu
[…]. Şi te controla de la Fisc de-aicea de la primărie, ăia aveau obligaţia să
controleze”643.

Era o practică generală în a nu declara toate animalele deţinute, când
veneau reprezentaţii de la primărie oamenii ascundeau din animale, trimi‑
ţându-le la colibe în partea a doua a satului, sau ascunzându-le pur şi sim‑
plu în pădure, de teama impozitelor şi a cotelor obligatorii stabilite pentru
fondul de stat. Principala consecinţă a acestor practici este astăzi imposibi‑
litatea de a cunoaşte numărul exact de animale pe care oamenii le deţineau,
oricum probabil că numărul real al animalelor era cu 15–20% mai mare
decât cel oficial.

4.9.2. Fenomenul „localizărilor”
Modul de desfăşurare a păstoritului începe să se modifice. Din Şugag
numeroşi crescători de animale renunţă la modul tradiţional de creştere a
lor, stabilindu-se în special în Banat şi Crişana, cu turmele şi familiile lor,
angajându-se la CAP-uri pentru a îngriji şi turmele acestora. Fiind adevă‑
raţi experţi în această ocupaţie, erau bine primiţi şi apreciaţi acolo. Unul
642
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dintre interlocutorii mei s-a angajat la CAP-ul din Şiria, judeţul Arad în
anul 1972:
„Şi-apăi am început să ne plictisim şi ne-am dus şi ne-am angajat pe la
CAP-uri. Cân am plecat noi, numai vo două tri familii de aici erau naintea
noastră. Ilie de la Părău şi Ion ăla a lu Pavel. Ionu Pavel o fost la CAP la
Ciugud aicea lângă Alba […] Pe la CAP-uri le trebuia oameni la oi”644.

Oamenii încep să plece şi să se stabilească în Banat şi Crişana, încercând
să câştige mai bine şi să îşi uşureze viaţa, generând un adevărat fenomen de
„migraţie”, denumit de ei „localizare”, similar celui din secolele XVIII-XIX,
când localnici din această zonă treceau munţii în Ţara Românească pen‑
tru a-şi continua acolo activităţile pastorale, în speranţa unui trai mai bun.
Fenomenul început pe Valea Sebeşului, şi în special la Şugag, prin anii ’70
ai secolului trecut, capătă amploare după 1989, dar în cu totul alte condiţii.
În anul 1986, plecaţi din Şugag şi stabiliţi în apropiere, în satul Lancrăm,
găsim un număr de 18 familii, însumând 55 persoane645. A fost mult până
au plecat câţiva:
„şi s-or deschis fiecare din unu-ntraltu, că zâcea bă cutare s-o dus la „colec‑
tiv” şi câştigă acolo că-i dă plată şi nu mai pleacă pe jos de-aici până-n Banat
prin mizerie şi să să bată cu toţi nebunii! […]. Că acolo ţânea şi oile lui şi
ale CAP-ului”646.

Cum decurgea viaţa acolo, ne descrie Şteflea Vasile, reîntors însă în sat
după pensionare:
„La Şiria une-am fost eu era turma de la CAP […] până în ’73, la CAP o
fo zâle muncă şi din ’73 s-o trecut la acord global, da dacă o fost CAP-ul
mai tare un pic s-o câştigat bine. La Şiria s-o dat 49 lei la zî muncă şi puteai
face omu cu muierea peste 1000 de zâle, numai banii plus cerealele, plus îţi
dădea struguri şi zahăr, tot ce producea CAP-ul. Şi ţân minte că am vorbit
c-un cioban de la Gurasada şi lor le dădea numai 2 lei, vă daţi sama ce
diferenţă […] Şi ne dădea bucate multe. Grijam 400–450 oi de la CAP, o
familie, jumătate trecută pe mine, jumătate soţia. Şi-aveai şi tu dreptu să ţâi
12 oi, da cum te înţelegeai cu ei, că s-o făcut contract şi o răspuns de plan,
pe turma CAP-ului trebuia să deie atâta kile de lână, atâţia miei, atâta lapte.
Şi te-ai dus şi-ai făcut contractu dac-ai avut cap să te descurci, ai făcut con‑
tract cu iei şi io răspund de plan şi-atunci iei ţ-o dat plata şi ai răspuns că
644
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le faci planu acesta. La noi [la Şiria] era plan mic. La lâna merions era plan,
da la lapte era puţân la merinoasă şi le oprea cân voiau iei. Bă de mâne nu
le mai mulji băgaţi berbecii că nouă ne trăbă miei şi să facă oile lână bună.
Era CAP cu 1.000 de vaci cu lapte şi 4.000 de oi merinoase şi eram acolo
cinci familii, erau vo 3.000 de oi mame şi o turmă de sterpe. Da să câştiga
şi-aveai dreptu la un transport de cereale, îţi da o maşină gratuit, un camion
să aduci cerealele acasă. Dacă ai vrut să munceşti, şi-ai fost cam cinstit şi
corect s-o câştigat”647.

În ceea ce priveşte fenomenul de „localizare”, care constă în mutarea
unor familii întregi în Banat şi Crişana, a luat amploare în anii ’90, când
cei care au dispus de sume de bani (mai mari sau mai mici) au cumpărat
în Câmpia de Vest, de obicei în locurile unde mergeau la iernat, supra‑
feţe de teren pe care le folosesc pentru păscutul animalelor. Cei mai mulţi
dintre ei şi-au construit acolo case similare cu cele avute în localităţile de
origine şi stau acolo cu animalele, fără să fi abandonat gospodăriile avute
în Mărginimea Sebeşului, gospodării pe care le-au lăsat în grija bătrânilor
sau a rudelor:
„şi-apă o venit tot mai rău, nu o mai dat bani pe lână şi s-or lăsat de iele. Că
nu s-o mai dat voie, transhumanţa o dispărut. O fost gata! Care o fo deştept
sau o avut bani şi-o cumpărat un teren în Banat sau o arendat pe mai mulţi
ani, acela o fost domn, i-o umblat mintea! Şi ţâne oile acolo. Acum în Şugag
dacă mai îs 2.500 oi, restu-s toate ui aşa în Banat […]. Şi io cân am fost pe
Banat am stat la Şiria şi zâcea primaru bă declară şi-aicea şi declaram vo
sută de oi şi acolo. Da ni nu călcau oile aicea, ni nu călcau că n-aveau după
ce veni. Aveam aicea sus fânaţ, da un loc rău şi pietros, căram în sus la pâne
în spinare şi la făină de mălai cu spinarea şi de-acolo-n jos cartofi să duci la
piaţă şi să duci la contract, căram pe-un potec de-ăsta aici în sus. De-aia o şi
plecat oamenii […]. Am stat la Şiria 30 de ani şi puteam să rămân în conti‑
nuare. Şi acum n-i acolo ginerele şi fata. Acum îs mulţi de la Şugag acolo-n
Banat. Tot acolo-s oile noastre alea multe!”648.

Începând din anii ’90, odată cu desfiinţarea CAP-urilor şi a structurilor
statului care colectau lâna, pieile şi alte produse, oamenii s-au văzut puşi în
faţa situaţiei de a nu mai putea distribui decât cu greutate produsele obţi‑
nute, lucru care i-a determinat pe mulţi să renunţe la activităţile pastorale,
rezumându-se la a practica astăzi un păstorit de subzistenţă. Mare parte
din populaţia tânără a satelor a plecat la oraş sau în străinătate la muncă,
647
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acasă rămânând, în cele mai multe cazuri, numai bătrânii. În ceea ce pri‑
veşte transhumanţa, datorită retrocedării terenurilor, foştii proprietari sau
urmaşii acestora (care, firesc, nu au mai permis trecerea turmelor aflate
în transhumanţă pe terenurile lor, pentru că acestea provocau stricăciuni),
aceasta cunoaşte un proces de disoluţie.
În prezent, pe teritoriul României transhumanţa este reglementată prin
Ordinul nr. 235/22 mai 2003, conform căruia, organizarea transhuman‑
ţei ovinelor se face de către specialiştii de la Direcţiile Generale pentru
Agricultură şi Industrie Alimentară Judeţene, împreună cu cei de la con‑
siliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor, specialişti care
stabilesc în fiecare an numărul de animale care sunt acceptate la păşunat,
timp de cel puţin 90 de zile consecutive. Aceste structuri coordonează, în
prezent, întreaga activitate de transhumanţă pe teritoriul României.
Crescătorii de animale care însoţesc turmele de oi ce pleacă în trans‑
humanţă sunt obligaţi, conform reglementărilor în vigoare, să aibă asupra
lor adresa emisă de Consiliul Local al localităţii de domiciliu. În adresă
trebuie precizat itinerariul ce urmează a fi parcurs, precum şi destinaţia
turmei, respectiv Consiliul local al comunei, oraşului sau municipiului, pe
raza căruia urmează să păşuneze. Mişcarea turmelor dintr-un judeţ în altul
se face numai cu avizul organelor sanitar-veterinare din judeţul de origine.
În acest sens, proprietarii de ovine sunt nevoiţi să deţină şi certificatul sani‑
tar-veterinar care să ateste starea de sănătate a animalelor, acţiunile sani‑
tar-veterinare efectuate, distanţa şi traseul de deplasare al turmei. O altă
prevedere, care complică şi mai mult situaţia, este cea conform căreia la
stabilirea traseului de deplasare a turmelor, se vor evita drumurile naţio‑
nale şi judeţene. Proprietarii turmelor trebuie să ia legătura cu organele
sanitar-veterinare din zona spre care se îndreaptă, în vederea executării
acţiunilor imuno-profilactice şi a tratamentelor antiparazitare, în confor‑
mitate cu programul tehnic anual de executare a acţiunilor sanitar-veteri‑
nare obligatorii.
Păşunile destinate turmelor trebuie delimitate prin semne vizibile, pro‑
prietarii de ovine având obligaţia de a fertiliza prin târlire suprafeţele puse
la dispoziţie pentru păşunat, mutând târla conform programului prestabi‑
lit. De asemenea, cei care însoţesc turmele au obligaţia de a proteja culturile
agricole din zona în care s-au stabilit cu turma de oi, păşunatul de iarnă
fiind permis cel mai târziu până la data de 15 martie649.
Ordinul nr. 235 din 22 mai 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,
în M.O. nr. 423 din 17 iunie 2003, anexa 1, capitolul IV, punctul 15.
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În acest context, oamenii se află aproape în imposibilitatea de a mai
practica transhumanţa, aşa cum au făcut de secole, fenomenul fiind prezent
astăzi la scară redusă, în Mărginimea Sebeşului transhumanţa este astăzi pe
cale de dispariţie, continuând să fie practicat doar de câţiva proprietari de
turme din Loman, Tonea, Purcăreţi şi Pianu. Între timp însă, mare parte
din localnici şi-au recăpătat terenurile avute înainte de anul 1948, ţin turme
de oi mai mici asigurându-le nutreţul în perioada iernatului prin cultivarea
fânaţelor proprii.
După anul 1989, rând pe rând, oamenii încep să îşi recapete propri‑
etăţile, dar şi acum se pot observa situaţii în care ocoalele silvice refuză
predarea fostelor terenuri din diverse considerente. Se realizează şi acum
schimburi de terenuri, cum a fost spre exemplu cel din 1995, când comuna
Şugag efectuează unul cu Ocolul Silvic Petreşti care preia o suprafaţă de 5,4
hectare de păşune împădurită, primind aceeaşi suprafaţă de teren forestier,
pe raza comunei Şugag, pentru a putea a fi soluţionate cererile locuitori‑
lor satului Dobra. Ocolul Silvic a refuzat predarea unei suprafeţe mici, de
numai 2,13 hectare de gol, motivând că nu există alte suprafeţe destinate
producerii fânului necesar pentru animalele sălbatice în perioada iernii şi
pentru a nu se crea o „enclavă” în zonă650.

650

APCŞ, Proces-verbal, Sebeş 18 iunie 1995, document neinventariat, f. 1.
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PĂSTORITUL ŞI
CREŞTEREA VITELOR

5.1. Ciobanii şi ciobănia
Cea mai veche descriere a ciobanului român este făcută de Johannes
Tröster în lucrarea Das Alt und Neu Teutsche Dacia, tipărită la Nürnberg
în anul 1666:
„aproape toţi valahii sunt crescători de animale şi agricultori […] cu cea
mai mare plăcere se ocupă de oi, cu care pleacă vara în munţii răcoroşi,
împreună cu toată averea lor. Caprele cu botul lat şi mieii cei graşi stau
cocoţaţi pe stâncile pline de tufişuri, iar dedesubt Corydon-ul651 valah cântă
la un fluier lung de un cot şi jumătate, un cântec despre ciobăniţe, încât lui
Pan însuşi şi tuturor zeilor pădurii le-ar fi greu să-l imite. Într-un cuvânt,
exact ceea ce a descris Vergiliu în Bucolicele sale”652.

O altă descriere a ciobanului român şi a modului său de viaţă este
ilustrată în lucrarea apărută la Amsterdam, în anul 1736, Mémoires historiques du comte Bethlem-Niklós, contenant l’histoire des derniers troubles en
Transylvanie, scrisă însă nu de Nicolae Bethlem, ci de abatele Dominique
Révérend, care a locuit în Transilvania la curtea lui Bethlem între 1677 şi
1680, ca agent diplomatic al regelui Ludovic al XIV-lea653. În lucrare există
un pasaj în care sunt descrişi ciobanii transilvăneni, despre care se spune
că:
„trăiesc în cele mai adânci văi care sunt precum nişte republici sepa‑
rate, a căror membri nu au nici un fel de legătură cu ceilalţi locuitori ai
651
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Păstor mitic descris de Vergilius.
Tröster 1666, p. 345–346 apud Veress, 1931, p. 104.
Köpeczi 1994, p. 153.
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Transilvaniei. Aceşti oameni trăiesc independent, astfel încât nu se duc la
stăpânii de care aparţin decât atunci când vor să se căsătorească, căci aceia
deţin dreptul de a încheia căsătorii, şi altfel vin la aceştia numai o dată pe
an, când cu o exactitate şi onestitate de nedescris dau socoteală despre oile
şi produsele acestora”654.

Revenind la descrierea făcută de Tröster, evident că este exagerată, ocu‑
paţia de cioban este una serioasă, care implică răspunderi mari. Viaţa de zi
cu zi a ciobanilor este departe de imaginea „traiului patriarhal” pe care-l
duce ciobanul rezemat în bâta sa şi lipsit de griji.

5.1.1. Organizaţia pastorală
O problemă legată de văratul la stână este modul cum sunt organizaţi cei
care-şi desfăşoară aici activitatea estivală. În privinţa asociaţiilor pastorale,
pot fi deosebite două aspecte esenţiale: asocierile în vederea vărării vitelor
cornute mari şi asocierile pastorale de vărare a oilor655. În organizarea gos‑
podăriei pastorale pot fi surprinse două aspecte importante: organizarea
economică şi juridică, prin care trebuie înţelese toate relaţiile dintre partici‑
panţii la viaţa pastorală, proprietarii oilor, ai păşunii, prestaţia ciobanilor şi
conducerea gospodăriei, în sfârşit, organizarea socială a păstoritului, adică
diviziunea muncii şi ierarhizarea funcţională656.
Traian Herseni împarte modul de organizare a activităţii pastorale, din
punct de vedere economic şi juridic, în trei tipuri, răspândite pe întreg teri‑
toriul României:
1. Forma individuală, în acest tip intrând toate cazurile în care turma de
oi aparţine unui singur individ sau cel mult unei singure familii.
2. Tipul asociaţiei păstoreşti, cuprinde toate situaţiile în care sunt asoci‑
aţi mai mulţi proprietari de animale, fiecare suportând partea sa de cheltu‑
ială şi beneficiind de întreg câştigul produs de oile sale.
3. Tipul întreprinderii păstoreşti, în care întreprinzătorul arendează
muntele, cade de acord asupra părţii pe care o dă stăpânilor oilor şi suportă
toate riscurile, dar beneficiază integral şi de foloasele păstoritului657.
Din această tipologie, mărginimii Sebeşului îi este specific cel de-al doi‑
lea tip, asociaţia păstorească. În cadrul acesteia, locuitorii se asociază pe
criterii de rudenie, prietenie sau de vecinătate, alegându-se un responsabil
654
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Buza 1981, p. 137–138.
Vlăduţiu 1973, p. 263.
Herseni 1941, p. 163.
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de munte, numit „arendaş”, care repartizează cheltuielile după numărul
oilor şi împarte, după acelaşi criteriu, veniturile. Ciobanii sunt angajaţi
sezonieri, cărora li se încredinţează păşunarea, îngrijirea şi paza animalelor,
tocmiţi de la Sângeorz (Sf. Gheorghe, 23 aprilie) până la Vinerea Mare (14
octombrie), data la care avea loc „năpustirea berbecilor”, sau la Sumetru
(Sf. Dumitru, 26 oct), când se destrămau turmele658.

5.1.2. „Gradele” ciobăniei
O ierarhie pastorală extrem de riguroasă şi strict specializată se men‑
ţine până în zilele noastre, mai ales în zonele în care s-a practicat transhu‑
manţa659. Din acest punct de vedere, zona mărginimii Sebeşului, cunoaşte
o serie de funcţii pastorale. Cel mai important era arendaşul sau „patul”,
numit astfel pentru că i se rezerva un anumit pat la stână. El se îngrijea
de bunul mers al stânei, de plata simbriei şi de hrana ciobanilor, de plata
„focăritului”, adică a lemnelor din pădure utilizate la stână şi de arendarea
munţilor de păşunat660. După instaurarea regimului comunist în România,
denumirea acestui personaj s-a schimbat în cea de „şef de munte”.
Astfel, în vara anului 2003, aşa numita „taxă de munte” pentru muntele
Auşel, era de 2 lei/oaie, 15 lei/vacă, 7,5 lei/de junincă, 13 lei/cal. La acestea
se adaugă lemnăritul (focăritul), 150 lei, şi trecerea la apă, 50 lei/ stână661.
Arendaşul este şi el proprietar de oi şi participă la cheltuieli la fel ca toţi
ceilalţi din asociaţia pastorală, de cele mai multe ori el are numărul cel mai
mare de oi în turmă, fiind persoana care a luat asupra sa iniţiativa formării
acesteia. Arendaşul ia deciziile la stână, autoritatea lui fiind atât de mare
încât poate chiar „concedia” ciobanii care nu-şi îndeplinesc conştiincios
îndatoririle:
„Arândaşul, acela conduce muntele în vara aceia. Acela-i cu toate socotelile
muntelui. Cân mere să plăteşte o taxă pe cap de oaie, de vacă indiferent
ce-ar fi şi acela porunceşte. Dacă nu-i place de ăla schimbă pe altul. El con‑
duce numai stâna aia” 662.

Pe lângă arendaş, există ciobanii cărora le revine paza oilor. Specializarea
în această profesie este atât de mare încât s-au creat funcţii denumite după
658
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Pavelescu 2004, I, p. 60.
Vlăduţiu 1973, p. 268.
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Jinar Petru, n. 1963, Loman.
Cânda Gheorghe, n. 1913, Mărtinie.
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categoriile de animale îngrijite663. Astfel, cei care păzesc oile cu lapte,
numite în zonă mânzări sau mulzări, se numesc mânzărari. Şi în cadrul
acestei categorii există grade. Dintre ei, cel mai important este vătaful, aju‑
tat în cazul în care sunt multe oi, de încă unul sau doi ciobani, simpli mânzărari şi un boietar, gradul cel mai mic al ciobăniei la Mărginenii Sebeşului.
Vătaful merge în faţa turmei conducând oile prin locurile cele mai bune,
ceilalţi mânzărari au grijă ca turma să nu se despartă, iar în urmă vine boietarul, de obicei un copil de 12–13 ani (fig. 23), care are grijă să nu rămână
oi în urmă. Mânzărilor le sunt rezervate păşunile cu iarba cea mai bună,
aflate de obicei în apropierea stânei.
Cârdurile de sterpe şi berbeci sunt păzite de sterpari şi berbecari. Berbecii
din satele de din zona Sebeşului sunt adunaţi, de obicei, la stâna din mun‑
tele Puru, care aparţine locuitorilor din Căpâlna, iar sterpelor le sunt rezer‑
vate păşuni aflate la distanţă mai mare de satele de origine. În vara anului
2003, multe dintre sterpele şi mioarele lomănarilor au fost duse în Parâng,
la stâna din muntele „Mândra”664, „Coasta Petresii” şi „Câlcescu”665.
Oile sterpele sunt duse şi în Retezat, unde Pianu de Sus are muntele
„Drăgşanu”, Răchita „Stănuletele”, iar Purcăreţiul „Paltina”666. La sterpe,
nu se construieşte stână, ci un adăpost primitiv din câţiva bolovani îngră‑
mădiţi cu un acoperiş improvizat din ce au la îndemână numit cotroană „un pic de bordeu numai ca să nu te plouă cân faci de mâncare,
mămăliga şi ce trăbă”667. Cotroana este un adăpost improvizat folosit în
timp de ploaie, întrucât ciobanii dorm afară lângă oi, înveliţi în cojoc.
Dimensiunile unei cotroane sunt mici, aproximativ 2 × 2 m şi are o vatră
de foc, de obicei în zona intrării, pentru ca fumul să iasă afară. Jos sunt
aşternute cetini de brad, iar în cazuri excepţionale, sunt prezenţi câţiva
boci (butuci), folosiţi pe post de scaune. Amplasarea lor ţine seama de
relieful zonei, fiind preferate abriurile acolo unde există, situaţie în care
cu ajutorul câtorva bolovani, ridică unul sau două ziduri seci, pentru a se
apăra de vânt sau ploaie. Între bolovanii din ziduri, sterparii îndeasă muş‑
chi sau smocuri de iarbă pentru a fi feriţi de curentul de aer. Simplitatea
construcţiei se explică prin imposibilitatea de a transporta cu ei materi‑
alele necesare.
Pe lângă aceste categorii de ciobani, la o stână există şi un văcariu pentru
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că sunt de obicei prezente şi 10–20 vaci, ghiţălariu care păzeşte viţeii şi stăvariu care păzeşte caii. Porcii se învârt liberi în jurul stânei găsind tot tim‑
pul ceva de mâncare668.
Ziua unui cioban începe devreme, înainte de răsăritul soarelui:
„ca cioban ne sculam dimineaţa la 430–500, la sterpe. La mânzări să scoală
la 2–3 dimineaţa, le bagă la strungă, vin la stână, fac mămăligă şi pi urmă
pleacă. Şi la sterpe faci mămăligă pentru tine şi la câni şi pleci cât mai de
dimineaţă”669.

Referitor la forma în care s-a practicat păscutul oilor, în zona Sebeşului,
avem denumirile de cleţău pentru un grup de 10–15 oi, cârd pentru 20–50
oi şi ciopor pentru o turmă propriu-zisă670.

5.1.3. Îmbrăcămintea
Silvestru Moldovan descrie portul de pe Valea Sebeşului la începutul
secolului trecut, precizând faptul că în satele situate în zona cursului infe‑
rior al râului Sebeş este „portul de la ţară”, aşa cum este întâlnit în Sebeş şi în
satele din jur, în zona montană mai înaltă este un „port mai patriarhal”671.
Portul românilor din Sebeş şi din satele apropiate este „foarte frumos, neaoş
românesc”, autorul citat atrăgând atenţia, în special, asupra celui femeiesc,
care „excelează cu motive vechi româneşti, broboada albă, bogată, cămaşa
şi cojocul cu cusături măestre dau acestui port o înfăţişare aleasă”672.
Portul locuitorilor din zona de munte este descris de autor dând exem‑
plul celui specific şugăjenilor, a căror îmbrăcăminte era, indiferent de ano‑
timp, în cazul bărbaţilor, aproape acelaşi: „în cap căciulă de oaie, de mări‑
mea unei ferdele, întoarsă cu fundul în sus, apoi cojoc de piele de oaie pe
care îl poartă cu lâna înafară. Au cioareci groşi de pănură, croiţi rău, pe la
mijloc se încing cu şerpar şi în picioare poartă opinci, iar o măciucă mare
ferecată nu lipseşte nicicând din mâna şugăgeanului”. Femeile poartă în faţă
şorţ, iar în spate cătrinţă din lână de culoare surie-neagră care, împreună
cu cămeşile din pânză, sunt ţesute în casă, „jolgiul”673, cu puţine excepţii,
n-a străbătut încă la aceşti fii de munte”674.
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Profesorul Gheorghe Pavelescu afirmă: „nici unul dintre sectoarele
culturii materiale nu a suferit în ultimele două secole, în zona Sebeşului,
transformări atât de mari ca locuinţa şi portul”675. Principalele elemente ale
portului bărbătesc tradiţional de pe Valea Sebeşului sunt cămaşa albă, con‑
fecţionată din in şi cânepă ţesute în casă, ulterior folosindu-se şi bumbacul.
Cămăşile lungi, încheiate la gât, treceau peste genunchi şi, în trecut, nu
erau brodate. Peste cămaşă se încingeau cu un şerpar lat, din piele neagră,
împodobit cu diferite motive geometrice realizate prin imprimare la cald
(fig. 11). În buzunarul şerparului aveau boghilarăşul, precum şi amnarul,
iasca şi cremenea, folosite la aprinsul focului676.
De la brâu nu lipsea cuţitul ciobănesc, care în trecut avea dimensiuni
apreciabile. Un astfel de exemplar, specific secolului al XIX-lea (fig. 20),
este păstrat în colecţia muzeului din Sebeş677. Confecţionat din fier, măsoară
25,5 cm (lama 15,5 cm, iar plăselele 9,5 cm), lăţimea maximă a lamei având
5,2 cm. Plăselele sunt realizate dintr-o combinaţie de lemn şi os şi sunt
fixate cu ajutorul unor nituri din alamă. Teaca este confecţionată din lemn
de paltin, are lungimea de 19 cm şi lăţimea de 7 cm; iniţial, probabil, avea
ferecăturile din alamă, în prezent fiind folosită sârmă. Începând cu peri‑
oada interbelică, ciobanii de pe Valea Sebeşului încep să renunţe la astfel
de cuţite în favoarea bricegelor, pe care le folosesc şi acum, un interlocutor
spunându-mi: „tot mărgineanu are-o brişcă”678.
Peste cămaşă, în sezonul rece, purtau un chieptar înfundat din piele de
oaie, fără broderii, confecţionat de meşteri numiţi suci (fig. 16). Vara pur‑
tau izmene confecţionate din pânză de cânepă, ţesută în casă, peste care,
odată cu lăsarea frigului, trăgeau cioareci din pănură de lână, strâmţi în
partea inferioară, pe gambe, şi mai largi pe pulpe. Iarna, pe cap, purtau
căciuli din piele de miel îmblănită, iar pe timp călduros, pălării negre cu
boruri mari. Bătrânii purtau părul lung până la umeri, pe care îl tăiau cu
aceleaşi foarfeci cu care tundeau şi oile.
Toamna, iarna şi primăvara purtau ţundra, confecţionată din pănură
albă, atârnată de umeri şi legată cu o baieră în jurul gâtului, iar bătrânii
purtau o şubă neagră cu clini. Zăbunul alb, asemănător cu ţundra, dar mai
scurt era purtat la fel ca aceasta. Cojoacele ciobăneşti din piele de oaie erau
purtate de ciobani cu lâna în exterior (fig. 17), în special în zilele cu ploaie
sau ninsoare (fig. 18). În picioare încălţau opinci din piele de porc sau vită,
675
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şi obiele, de obicei, colorate alb şi negru numite vălui. Ciobanii purtau şi
gluga, o ţesătură dreptunghiulară cusută la un capăt, aşezată pe cap, cealaltă
parte atârnând pe spate, şi ipingeaua (fig. 13), element vestimentar de influ‑
enţă turcească, care este o pelerină din pănură, de obicei, neagră679. Aceasta
era folosită pe timp de ploaie, nu avea mâneci şi era îmbăierată (legată) sub
bărbie. Este prevăzută cu o glugă, numită căpeneag, care putea fi trasă pe
cap, ipingeaua fiind perfect adaptată în vederea mersului călare680.
Portul femeilor a evoluat şi el, profesorul Pavelescu intervievând în anul
1938 un bătrân din Căpâlna, surprinde arhaismul şi primitivismul acestuia:
„Muma o vint cu teacă şi cuţât şi o pungă mare. Peste iia care o avea purta
o rochie mare de lână. Peste ea era încinsă cu o cura. După aia o început să
aibă brişcă. Rochia mare era cu bunghi la chiept şi când meşteca mămliga
o desfăcea. Avea şi două cuţâte. Pe cap purta cârpă albă legată sub barbă.
Proboada o purta numai la biserică. Purta cioareci, opinci de porc şi de vacă
cu floace pe iele”681.

Schimbări importante s-au produs însă la începutul secolului al XX-lea.
Iile au început să fie decorate cu altiţe şi ciocănele, poalele separându-se de
ii, iar peste ele se purta şurţ ţesut din lână, pe margini căruia se cosea cipcă
(dantelă) croşetată, iar în partea de jos era decorat cu ciucuri. În spate, de
la brâu în jos purtau cătrinţe, din lână de culoare albă. După Primul Război
Mondial, proboadele purtate pe cap au început să fie înlocuite cu chişchinauă (baticuri) (fig. 12). În sezonul rece, peste iie, femeile purtau pieptare
din piele de oaie spintecate în faţă, decorate cu arnici colorat. Deasupra
purtau cojoace albe, din piele de oaie, cu broderii colorate. În picioare pur‑
tau opinci şi ciorapi albi, din lână, cu obiele albe, cu dungi roşii şi albastre
legate cu nojiţe late682.
În perioada interbelică începe să câştige teren portul săliştenesc, care
se generalizează, tot în această perioadă, opincile fiind înlocuite treptat cu
bocanci sau ghete, în cazul femeilor. După cel de-al Doilea Război Mondial,
cizmele din cauciuc câştigă teren, în prezent toţi ciobanii folosind acest gen
de încălţăminte. Întrebând despre purtatul opincilor, un interlocutor îmi
răspunde:
„am purtat! O-ho! cum dracu să nu. Cân îi vremea bună erau bune, da cân
679
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îi vremea rea, ploaie, ce mai faci cu iele? Că nici n-aş putea să mai merg
acum cu iele! Să tuie dracu că te închiedeci […] îs acăţate acolo-n pod ce să
mai fac cu iele! Dă-le dracu! Le arăt la copii şi la nepoţi odată că uite cu ce
mă încălţam”683.

Îmbrăcămintea tradiţională este şi ea abandonată în favoarea produse‑
lor textile de larg consum, după cel de-al Doilea Război Mondial apărând
primele semne în acest sens (fig. 14). Dacă până prin deceniul şapte al
secolului trecut întâlneai în zonele de munte oameni îmbrăcaţi româneşte,
astăzi doar câte un bătrân mai îmbracă portul tradiţional şi numai când
merge duminica la biserică.

5.1.4. Hrana ciobanilor
Era compusă atât din produsele lactate ale stânei, cât şi din ceea ce adu‑
ceau proprietarii oilor pentru personalul stânelor, aceasta fiind una dintre
obligaţiile lor:
„de mâncare băcile făc. Făceam de toate ălea că aveam ca şi acasă. Oamenii
duceau de zăcele684 fiecare câte o jumătate de kil de carne, sclănină, farină,
zarzavaturi, de toate ălea. Unt şi brânză era acolo. Hierbeam unt, hierbeam
smântână, balmoş, înturnat, de ăstea”685.

Ca şi acasă în sat, preparau tot felul de mâncăruri, însă preponderente
sunt mâncărurile cu specific ciobănesc, mămăligă cu lapte, balmoşul, întur‑
natul, sloiul de oaie, preparat mai ales toamna când oile sunt mai grase.
Ciobanii îşi iau la ei „merinde” în general hrană uscată, o bucată de pâine
sau mămăligă, slănină, ceapă, unt şi bineînţeles brânză. Din experienţa acu‑
mulată pe teren, am observat că de nimic nu se bucură mai mult decât de
verdeţuri cu ajutorul cărora încropesc diverse mâncăruri, drese din belşug
cu smântână. Dintre specialităţile stânei menţionăm câteva reţete folosite
pe Valea Sebeşului.
Balmoşul îl fac din smântână pusă la fiert, amestecată cu unt şi puţin
lapte, dacă este prea groasă, în care topesc şi bucăţi de brânză. Când acest
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Zece oi formau o zăcea sau zăcere; pentru care fiecare proprietar trebuia să aducă
o anumită cantitate de alimente, rachiu şi tutun pentru personalul stânei, în funcţie de
negocierile purtate la tocmitul ciobanilor şi al băcilor, cantitate de alimente independentă
de plata ciobanilor.
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Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
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amestec fierbe, se adaugă făina de mălai, numită de ei „fărină de cucuruz”,
amestecând bine.
Înturnatul îl fac tot din smântână, însă mai puţină decât la balmoş, care
trebuie fiartă bine. Se adaugă bucăţi de caş dulce şi se amestecă totul până
la omogenizare, iar apoi se introduc bucăţi de pâine tăiată cubuleţe. Este un
fel de mâncare preparat, în special, când la stână vin musafiri sau când vin
stăpânii oilor:
„făceam şi eram şi câte opt-nouă inşi cân veneau stăpânii de acasă. Şi cân
plecau totdeauna un balmoş ş-un înturnat făceam. Mai râdeam şi zâceam
înturnat din uşa stânii, că să-nturnau cân să plece să mânce”686.

Untul fiert se prepară fierbând untul, de obicei, într-o hârbeică aşezată
direct pe vatră. Untul trebuie fiert bine, până capătă o culoare închisă, în
caz contrar putând produce scaune diareice. Am întâlnit şi situaţii în care
se spărgeau, în untul pus la fiert, unul sau mai multe ouă sau se punea chiar
şi ceapă. În acest unt se pun bucăţi de brânză de burduf care se topesc, se
ia apoi de pe foc şi se consumă înmuind bucăţi de mămăligă în amestecul
topit.
Sloiul sau scloiul se prepară prin fierberea cărnii de oaie timp îndelungat
la foc mic, până ce se desprinde de pe oase. O parte din apa în care a fiert
carnea se păstrează, în ea punându-se carnea care în prealabil era mărun‑
ţită bine cu ajutorul cuţitului, şi condimentată cu sare, piper, frunze de
dafin etc. Carnea era fiartă până când apa din ceaun scădea. Amestecul este
lăsat să se închege şi să se răcească, apoi ceaunul cu sloi este pus din nou
pe foc şi încălzit uşor pentru ca sloiul să se desprindă de pereţii ceaunului,
după care conţinutul se răstoarnă pe un „fund de lemn”.
Pastrama de oaie „la mărghilă”. Procedeul de preparare ne-a fost rela‑
tat de către un singur informator, reţeta fiind folosită în trecut. Metoda
de preparare o ştie de la bunicul său, care i-a spus că mai demult astfel de
pastramă era făcută cu două sau trei zile înainte de coborârea de la munte.
Se alegea o oaie, bună de carne şi grasă, dar mai bătrână, pe care o sacri‑
ficau. Pielea era jupuită, iar carnea era dezosată şi pusă la sărat de pe o zi
pe alta. Era condimentată prin frecarea cu ceapă şi usturoi, se puneau şi
frunze de dafin, iar apoi carnea se punea înapoi în pielea de oaie jupuită,
frecată la rândul ei cu sare, împachetată cu grijă şi învelită bine în pielea oii.
Totul era introdus într-o groapă de aproximativ un metru adâncime, săpată
în turbărie, numită, pe Valea Sebeşului, mărghilă, punându-se un semn în
686

Ibidem.
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locul unde a fost îngropată. Adâncimea este suficientă atât pentru a nu fi
depistată de animale, cât şi pentru a fi ferită de îngheţ în timpul iernii, la
începutul verii când oamenii se reîntorceau la stână, dezgropau oaia astfel
preparată şi o păstrau atârnată de grinda stânei, tăind după nevoie câte o
bucată din ea, carnea fiind folosită atât în această formă, cât şi gătită687.
Molândăul este plăcinta ciobanilor şi se prepară amestecând mălai, găl‑
benuş de ouă, smântînă şi zahăr, ingrediente care după omogenizare sunt
turnate într-o tavă şi coapte în cuptor circa 40 de minute, până se rume‑
neşte bine688.
Mămăliga cânilor. Câinii, foarte preţuiţi de ciobani, sunt hrăniţi atât cu
resturi de mâncare, zer, cât mai ales cu un sortiment de mămăligă, spe‑
cial preparată pentru ei. Mămăliga câinilor se prepară dintr-un amestec de
făină de mălai şi făină de grâu, fiartă de obicei în zer în loc de apă, în care
sunt puşi şi cartofi de dimensiuni mai mici, curăţaţi de pământ, dar nede‑
cojiţi. Zilnic din acest fel de mămăligă li se dă în funcţie de mărimea lor o
cantitate de 200–500 g, pe lângă alte feluri de mâncare, oase etc.

5.1.5. Plecatul „amunte” (la munte)
Se face în jurul datei de 24 iunie (Sânziene) sau chiar mai devreme,
atunci când vremea este bună. În trecut, la fel ca şi în Mărginimea Sibiului,
plecatul la munte era prilej de sărbătoare689:
„să făcea jocuri până nu mere la munte, în Dealul Teascului şi în Poieniţă,
s-aduna tineret şi oamenii vârstnici, zâceau cu fluierele şi jucau până sara
[…]. Să făcea petrecere la Cărări, până nu s-or dus şi lomănarii la munte.
Numai şugăjeni mereau şi lomănari”690.

Odată ajunşi, se hotărăsc unde să facă strunga, după care oile sunt mulse,
în acest timp ciobanul cântă următorul cântec:
„Săracă, oaie săracă
Dar ea mulţi oameni îmbracă
Că de pe lânuţa ei
Cam poţi face orice vrei.
Oiţă, dragă oiţă
687
688
689
690

Ştefan Mihai, n. 1967, Şugag.
Ştefan Maria, n. 1948, Şugag.
Dragomir 1926, p. 6.
Cânda Gheorghe, n. 1913, Mărtinie.
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Tu trebuieşti preţuită,
Ne dai lapte, unt şi caş
Şi trăieşti făr’ de sălaş
Dar sălaş îi lâna ta
Ori în ce parte-i pleca,
Fie ploaie ori ninsoare
Lâna-ţi este apărătoare.
Nu-i nimic mai drag pe lume
Ca oile la păşune,
Că merg coardă ca cocorii
Şi-s frumoasă ca bujorii”691.
În ceea ce priveşte latura strict socială, trebuie avut în vedere faptul că
organizaţia păstorească are un caracter sezonier, fiind mult mai complicată
vara decât iarna. Vara se despart oile de lapte de cele sterpe, de miei şi ber‑
beci, necesitând, în consecinţă, apariţia unui personal specializat pentru
toate aceste categorii692.

5.1.6. Plata ciobanilor
În jurul lui 14 septembrie (Ziua Crucii), după încheierea socotelilor
legate de cheltuielile văratului şi împărţirea produselor, turma se des‑
tramă, fiecare proprietar luându-şi oile şi plătind „aruncuşul” (cheltuielile
văratului)693. Plata ciobanilor se face la destrămarea turmei, fie sus la stână,
în cazul în care proprietarul îşi ia oile direct de acolo, fie după 8 septembrie
când oile revin în partea a doua a satului „la colibi”:
„oile îs duse la păşune până către 8–9 septembrie, maxim 12, cân vin jos cu
oile. No atunci plăteşti simbria în natură la ciobani. La noi aicea nu se dau
bani. Tot aşa o fost şi aşa-i şi acum. No io vreau să merg cioban astă vară,
simbria-i 10 sau 12 oi […]. No atuncia cân vin de amunte aicea la colibi îşi
alege fiecare pe-ai lui şi plăteşte simbria. Acela care răspunde de munte şi
el zice avem 24 de oi simbrie pentru 1800 sau 1900 de oi. La câte capete de
oi vine una, să face calculul, no alegeţi fiecare oile şi să numără oile, dacă
le-o adus toate sau nu le-o adus toate, că amunte or mai murit or le-o mai
mâncat lupii. Şi atunci plăteşti suma după câte ai”694.
691
692
693
694

Ibidem.
Herseni 1941, p. 167.
Popa 1984, p. 141.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
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La Şugag se plătea pentru fiecare sută de oi păzite, câte două oi mari
sau 3–4 noateni, însă tradiţia aminteşte şi un obicei arhaic conform căruia
ciobanul lua câte oi putea să arunce peste gard695.

5.1.7. Plata „băcilor” (băciţelor)
Destrămarea organizaţiei pastorale are loc toamna, după ce se împart
produsele, băciţa răspunzând în faţa proprietarilor animalelor care au for‑
mat „patul” ei, probitatea morală şi profesională a băciţelor trebuind să fie
nepătată, pentru că în zonă nu se face măsurarea laptelui696.
„La noi nu să măsoară. Aşa s-o pomenit de cân îi lumea pentru că cu măsu‑
reala nu iasă. Lucru cel mai bun îi aia ca să cântăre să-mparte”697, „Aşa o
fost de cân lumea! Cred că aicea nu s-o măsurat niciodată deşi ar fi bine.
Au oamenii încredere că nu-i mai bună oaia lui de lapte ca ailaltă sau cine
ştie?”698.

Acum se plăteau şi băciţele. În trecut erau plătite în brânză: „mai îna‑
inte mai luau şi brânză […] Să împărţa pe punţi, pe kil de brânză. Un kil
să punea 2 punţi. Da io n-am fost pe brânză […] am băciuit şi cu 7 lei
de oaie”699. Suma care era dată unei băci nu era dinainte stabilită, variind
în funcţie de preţul brânzei „din 14 septemvre, la Ziua Crucii, ce să mai
face, ce să mai adună toate socotelile să fac şi-i plăteşte bacea […] Cân am
băciuit noi să plăte numai cu 8 lei de oaie”700. În 2001 plata unei băciţe pen‑
tru perioada văratului era de 5 lei pentru fiecare oaie701.
Destrămarea turmei şi implicit a asociaţiei pastorale, era un prilej de
bucurie, mai ales atunci când s-au obţinut rezultate bune:
„cîn mereau căsarii (proprietarii oilor), alejau oile, şi bucuroşi, oamenii, că
şi-or găsât toate oile şi n-au avut pagubă, apă’ sara, ‘nante de-a pleca acasă,
tăia câte-o oaie. Făcea şi câte-un scloi […] toată noaptea-şi petreceau cu
ţuică şi mâncau la carne, şi dimineaţă pleca acasă.”702.

Cu acest prilej, ciobanii cântau un cântec acompaniat cu fluierul:
695
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Pavelescu 2004, I, p. 60.
Ibidem, p. 143.
Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Cânda Mărie, n. 1921, Mărtinie.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Cânda Gheorghe, n. 1913, Mărtinie.
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„Săracă stână pustie
Doru-i de Vâsălie
Ai hai, doru-i de Vâsâlie
Că toamna cân’a veni
Băcile te-a părăsi
Ai, hai, băcile te-a părăsi
Şi-au venit cu toţi în sat
Şi tu singură-ai rămas
Ai, hai, şi tu singură-ai rămas.
Vino vară cât mai iute
Să merjem iară la munte
Cu ciopoară de oiţe
Şi cu câteva băciţe
Oile mereu zbierând
Şi clopotele sunând
Şi băciţele ţipând
Şi ciobanii chiuind”703.
Astfel, organizarea socială a păstoritului, diviziunea muncii, are loc
după criterii obiective, în funcţie de cele două elemente materiale primor‑
diale ale păstoritului, turmele şi păşunile, faţă de care omul este obligat să
se organizeze în aşa fel încât să-i dea, fiecăreia dintre ele, o întrebuinţare cât
mai bună704.

5.1.8. Întâlnirile cu „gadina”
Prin „gadină”, mărginenii Sebeşului înţeleg animalele de pradă, lupul şi
ursul. Există un tabu în ceea ce priveşte pronunţarea numelui acestor pră‑
dători, iar atunci când vor să vorbească despre lup, mărginenii Sebeşului
spun „ăla mic”, iar despre urs, „ăla mare”. De asemenea, ursul este cunoscut
şi sub denumirile „spurcatu”, „ăl de nu trăbă”, „gadina ai mare” sau chiar
„necuratu”705.
Traian Herseni, într-una din lucrările sale, spunea:
„viaţa ciobănească nu cunoaşte felul de trudă trupească a plugarului, munca
Ibidem.
Herseni 1941, p. 170.
705
MMIRSBD, Ion Raica, File din trecutul satului Răchita, manuscris neinventariat, f.a.,
f. 64.
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grea a câmpului, mărginirea la o bucată oarecare de pământ, peste care tre‑
buie să stea aplecat mereu, în înţelesul adevărat al cuvântului, arându-l,
săpându-l, culegându-l. În schimb, nici viaţa de sat nu cunoaşte greutăţile
vieţii păstoreşti, deşi par a fi mai puţine, alergătura, ploile, furtunile, aspri‑
mile muntelui şi lupta directă cu sălbăticiunile”706.

Situaţia aceasta este deplin ilustrată şi în manuscrisul dascălului Nicolae
Aloman din Săsciori, care ne relatează faptul că, în Loman, sat vecin cu
Săscioriul, în anul 1888:
„în luna lui octombrie în 12 dile ştie Dumnezeu, au venitu un lupu turbatu
din care parte nu să ştie şi au mersu pe drumu Lomanului în sus aşa de
au mai fostu 3 ceasuri până la zi şi s-au întâlnitu cu un om anume Gligor
Vasilcanu, fiindu acela păstoriu la oile satului şi prin nebăgare de seamă sau
ţipatu lupu la el în obrazu şi eu rupt obrazu şi nasu ăn catu nau trăitu numai
3 septămâni şi au muritu”707.

Evenimentul nu este singular, cu 35 de ani înainte, în 1853 petrecânduse un fapt asemănător, căruia i-a căzut pradă un copil:
„în 1 februarie Simion Vlad din Loman, fiind la casa lui în Tonea o fată a lui
pre nume Maria în reseritu Soarelui cu caprele prin pădure şi au venit lupu
şi caprele au fugit la coliba dar pre fata au prinso lupu şi au mencato. Dupe
aceia cunoscund tate seu speriatu caprelor au strigat dupe fata şi neauzind
nici un respunsu sui pre urma caprelor şi au găsit numai oasele cele mai
mari din trupu feti alta numiea feri hainele rupte şi umplute de singe”708.

Există şi în protocoalele decedaţilor şi menţiuni ale unor oameni omo‑
râţi de „gadini”, cum este cazul lui Pătru Stancu, în vârstă de 32 ani, din
Loman, care în 23 noiembrie 1888 moare după ce a fost muşcat de un lup
turbat, pe care însă a reuşit să-l omoare cu cuţitul709.
Deşi evenimentele amintite de Nicolae Aloman s-au petrecut la un
interval de 35 de ani, astfel de întâlniri sunt mult mai frecvente, însă nu
întotdeauna se sfârşesc cu victime umane. Nicolae Aloman a surprins în
„cronica” sa evenimentele care au şocat şi au provocat urmări în rândul
comunităţii în care trăia, la asta adăugându-se faptul că respectivele atacuri
au avut loc în apropierea satelor, zonă care, în general, este ocolită de ani‑
malele de pradă. Întâlniri de acest gen care se sfârşesc tragic au loc în aceste
706
707
708
709

Herseni 1941, p. 173.
MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 2853/D. 85, f. 61.
Ibidem, f. 12.
Stancu 2000, p. 45.
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sate de munte şi în prezent, fiind frecvente în special în perioada verii, când
oile se află pe păşunile alpine din Munţii Şurianu, Parâng şi Retezat unde
sunt duse la vărat.
Am investigat un astfel de caz, petrecut mai recent, în care un cioban
a supravieţuit unui atac al ursului, petrecut în zona montană la stâna din
muntele Auşel.
„În 1998 am chiert o oaie şi m-am dus s-o caut, aicea în spate (în spatele
stânii) cum să vine. Şi m-am întâlnit cu ala mare faţă în faţă. M-o jumulit
un pic şi m-o lăsat. Io am fost dinjos de iel. Era cam de statura mea, mai
mic un pic. Iel s-o dat la mine de prima dată. M-o văst şi o venit la mine. Io
am luat-o aşa, de-a buşilea şi nu m-o putut prinde de prima dată. Şi m-am
urcat într-un brad şi iel s-o urcat după mine. M-o tras jos, io m-am suit iar,
m-o tras iară şi am căzut peste iel şi pe urmă s-o dus. Şi până-o plecat iel să
caute puii io am fujit. Mi-o rupt muşchiu aicea la picior. Cu gura m-o rupt
că cu ghiarele să ţânea de copac. Am mers la Şurianu şi m-o dus cineva
de la armată la spital. În Drăgşanu, acum, în vara asta (2003), l-o jumulit
iar pe unu. O mai vint într-o noapte la şterpe. O vint copilu lu Poienar deaicea şi o zâs, da o fujit. Îs mulţi pe-aici că toate chietrele-s rostogolite da-s
furnicari”710.

Discutând cu personalul medical de la spitalul din Sebeş, unde a fost
tratat, mi-au spus că a fost un caz fericit şi nu prea grav, fiind doar muşcat
şi prezentând numeroase leziuni pe torace, provocate de contactul violent
cu scoarţa bradului în timp ce ursul îl trăgea de picior în jos, iar nefericita
victimă încerca să opună rezistenţă şi să se urce înapoi în brad. Muşcătura
provocată de urs s-a vindecat, dar urmele ei au rămas (fig. 21).
Ciobanii din Mărginimea Sebeşului nutresc un respect deosebit pentru
aceşti prădători, determinat de puterea şi ferocitatea lor, lucru dovedit şi
de numeroasele practici apotropaice menite să ţină „gadinile” departe de
turme şi oameni711, subiect pe care îl vom detalia într-un alt capitol al aces‑
tei lucrări.

5.2. Oile şi întreţinerea lor
Majoritatea cercetărilor în legătură cu stabilirea originii ovinelor con‑
verg către patru forme sălbatice care există şi astăzi: muflonul european
(ovis musiman), care se găseşte în stare sălbatică în insulele Corsica şi
710
711

Jinar Petru, n. 1963, Loman.
Vezi capitolul Implicaţii ale vieţii pastorale în cadrul principalelor sărbători de peste an.
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Sardinia; muflonul asiatic (ovis orientalis), specie răspândită în Asia Mică
şi Cipru, de talie mai mică decât muflonul european; oaia de stepă (ovis vignei), care trăieşte în stepele din jurul Mării Caspice şi este subîmpărţită în
două specii, ovis vignei arkar, din care derivă ovinele cu coadă lungă (ţur‑
cana, ţigaia, karakul, merinos) şi ovis vignei cycloceros, din care derivă oile
cu lâna aspră din Africa, Iran şi Tibet, precum şi oaia argali (ovis ammon),
răspândită în zonele muntoase din Asia Centrală712.

5.2.1. Rasele oilor
În Mărginimea Sebeşului, din multitudinea de rase ovine, sunt prezente
trei, crescute în mod tradiţional şi asupra cărora ne vom îndrepta atenţia,
în rândurile următoare.
Rasa Ţurcană, cunoscută şi sub denumirea de oaie Bârsană (România),
Raţcă (Ungaria), Zakel (Germania) sau Ciuşcă (Rusia) este de talie medie,
63–72 cm, iar în zona Sebeşului este specia cea mai răspândită, în ciuda
faptului că producţia de lână este mică, circa 2,2 kg la femele şi 3,2 kg la
mascul. Prezenţa ei în proporţie ridicată se datorează faptului că este o rasă
rezistentă care se pretează foarte bine la transhumanţă. Producţia medie de
lapte este de aproximativ 60–70 litri pe un sezon de lactaţie, iar producţia
de carne slabă, datorită tardivităţii rasei care ajunge la maturitate în 3,5–4
ani, greutatea oilor adulte fiind de cca. 32–35 kg, iar a berbecilor 53–68
kg. Rasa ţurcană cunoaşte două varietăţi, cea albă, mai răspândită, şi cea
neagră713, crescută pe Valea Sebeşului în număr mai mic doar pentru furni‑
zarea lânii necesare pentru prochoghiţele din lână cu vărgi negre714, lucru de
altfel consemnat şi în Planul de exploatare al păşunei alpine comunale din
comuna Şugag judeţul Alba pe anul 1941–1942, unde se specifică faptul că
oile negre sunt prezente în număr mai mic715.
Referitor la preponderenţa acestei rase în Mărginimea Sebeşului situaţia
se confirmă şi pe teren:
„Aici la Şugag îs oi ţurcane, numai ţurcane. Ţâgaie ţâneam una două să
aibă lână să-şi facă un sfeter […]. Şi la Luman tot ţurcane şi ăştia să menţin

Zăvoi, Rusu 1974, p. 285.
Ibidem, p. 288
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Popa 1984, p. 140.
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APCŞ, Planul de exploatare al păşunei alpine comunale din comuna Şugag judeţul Alba
pe anul 1941–1942, document neinventariat, f. 2.
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şi-acum. La ăştia de te duci pe-acol, zâci că-i ca pe timpuri. Sună clopotele
de oi pe dealurile ălea şi-s numai turme de oi […] îi ceva pe-acolo”716.

Ţigaie, este considerată a fi una dintre cele mai răspândite rase. Talia
acesteia este de 65–68 cm, producţia de lână variază între 1,8 şi 3,5 kg lână
la o tunsoare, iar producţia de lapte, pentru o perioadă de lactaţie, este
cuprinsă între 70–100 litri, producţia de carne este de cca. 35–45 kg, la
femele, şi 50–60 kg la masculi717.
Rasa Karakul derivă din arkar şi s-a format în Afganistan, Persia şi
Turkestan, fiind cunoscute şi sub denumirea de oi Buchara, Persiane,
Astrahan sau Arabi. Talia, în zonele de origine, este mai mare decât la
noi unde ating 63–81 cm, masculii, şi 57–73 cm femelele. Dau puţin lapte
datorită faptului că glanda mamară este foarte puţin dezvoltată, iar pro‑
ducţia de carne este bună. Masculii, la maturitate, au greutatea cuprinsă
între 50 şi 90 kg, iar femelele 26–60 kg. Valoarea lor rezidă însă în pieile
cu bucle negre, însăşi numele „kara-kuli” însemnând valuri negre. Coada
este foarte lată la bază (22–26 cm), constituind un disc mare de grăsime,
care poate ajunge până la 10 kg. Până în anul 1880 au fost crescute exclu‑
siv în Turkestan şi zonele de origine, odată cu acest an fiind importate
în Rusia. Dintre ţările europene, primii care întrevăd potenţialul acestei
rase şi o importă sunt nemţii, care aduc un număr de 23 oi şi 4 berbeci
în anul 1903. Apoi este importată în Austria (1907), Ungaria (1909). În
Basarabia a pătruns în mai multe etape între 1880 şi 1912, pentru ultimul
lot cunoscându-se şi costurile (61 ruble de aur berbecul şi 34 ruble oaia).
După unirea din anul 1918 se răspândeşte şi în România, mai ales în zona
Moldovei718.
Pe Valea Sebeşului, primele exemplare de oi karakul au fost aduse
de localnicul Ion Barbu din Şugag în anul 1957, din Moldova719. Acest
lucru este confirmat şi de alţi localnici intervievaţi: „Ionu lu Barbu […]
iel s-o ocupat şi cu miei de-ăia astragan, de-ăştia karakul. O adus de prin
Moldova”720. La momentul realizării cercetărilor de teren, oi din această
rasă erau crescute de către un singur întreprinzător, tot din Şugag (cătunul
Bârsana), Gheorghe Chivuţescu, care în anul 2005 avea 40–50 de astfel de
oi, pe care le ţinea exclusiv pentru pieile mieilor.
716
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Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Zăvoi, Rusu 1974, p. 289.
Ababii, Rodeanu 1941, p. 5–29.
Barbu Maria, n. 1933, Şugag.
Lazăr Nicolae, n. 1955, Jidoştina.
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La această rasă mieii sunt sacrificaţi foarte repede, la vârsta de 1–5 zile
când blăniţa, de obicei de culoare neagră, prezintă un anumit buclaj, care
se formează începând cu a 90-a zi de viaţă intrauterină. Referitor la calita‑
tea acestor piei, este apreciată culoarea, luciul şi desenul, adică modul de
dispunere al buclelor, fiind preferate cele în formă de tub, bob şi valuri721.
Aspectele legate de întreţinerea oilor sunt în strânsă concordanţă cu eta‑
pele în care se desfăşoară păstoritul. Primăvara, înainte de urcatul „amunte”
şi constituirea turmelor, sunt absolut necesare câteva acţiuni.

5.2.2.Tunsul oilor
Tunsul oilor se face de obicei după Sângeorz (Sf. Gheorghe), sau chiar şi
mai târziu, în general în funcţie de condiţiile meteorologice722. În cazul tur‑
melor transhumante, tunsul are loc mai târziu deoarece această operaţiune
se execută în „zona colibelor”, unde, de cele mai multe multe ori, ajung în
a doua jumătate a lunii mai. Cât timp rămân în această zonă, o perioada de
2–3 săptămâni, oile sunt tunse manual cu ajutorul unor „foarfeci ţigăneşti”,
un cioban putând tunde într-o zi 40–50 oi723. Tunsul manual necesită un
efort fizic destul de mare, pe Valea Sebeşului operaţiunea fiind o îndelet‑
nicire exclusiv masculină. După tuns, în cazul în care oile au fost înţepate
accidental cu foarfeca sunt tratate.

5.2.3. Miţuitul mieilor
Miţuitul mieilor se realizează la fel ca şi tunsul oilor, dar mai târziu,
datorită sensibilităţii crescute a mieilor la răceală, de multe ori „amunte”
după ce turmele de miei, noatini şi sterpe au ajuns pe păşunile alpine des‑
tinate lor724 şi vara a pus stăpânire pe munţi. Miţuitul contribuie la o mai
bună dezvoltare corporală a mieilor şi măreşte producţia de lână din anii
următori725.
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Zăvoi, Rusu 1974, p. 308.
Pavelescu 2004, I, p. 60.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Zăvoi, Rusu 1974, p. 312.
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5.2.4. Înţărcatul mieilor
Înţărcatul mieilor are loc în prima jumătate a lunii iunie726, mieii înţăr‑
cându-se la vârsta de aproximativ 75 zile727, înainte de urcatul pe păşunile
alpine:
„Cân pleacă la munte s-aleje turma, mieii dintre oi de mamă. Şi mielu
mere cu ăilalţi miei de anu trecut, deci care o-mplinit anu. Ăia-s noatini, îs
mioare. Şi să duc la munte”728.

Mieii care, în prealabil, au fost lăsaţi să sugă tot mai puţin sunt închişi
într-un ţarc (de aici vine şi termenul înţărcat), iar oile se depărtează de
aceştia. Ulterior, între ei se introduc câteva oi sterpe care au rolul de a-i
conduce729.

5.2.5. „Buitul” (vopsitul) oilor
Vopsitul oilor sau „buitul” (fig. 77) este operaţiunea prin care se aplică
pe acestea semne distinctive de proprietate, înainte de a se constitui turmele
care pleacă înspre păşunile alpine, pentru a putea fi recunoscute, toamna,
la destrămatul turmei de către proprietarii lor. Pe Valea Sebeşului, pentru
buit se folosesc culorile roşu, negru şi verde. Vopseaua se aplică pe grebeni,
în mijlocul spinării, sau pe şele. Mai demult, pe lângă buit, se foloseau, ca
semne distinctive de proprietate, singure sau în combinaţie cu buitul, şi
crestăturile făcute cu ajutorul foarfecii pe urechea oii, semnele numite „fur‑
culiţă”, „cârlig” sau „chişcătură”730. Acestea erau executate în forma speci‑
fică termenilor care le desemnează.
În trecut, pentru aplicarea prin buit a semnelor distinctive de proprie‑
tate erau folosite vopsele obţinute din oxizi naturali, astăzi însă, am întâlnit
şi situaţia în care erau buite cu un amestec de cauciuc sintetic dizolvat în
motorină, datorită rezistenţei mari în timp şi la intemperii a amestecului.
Existau şi situaţii în care animalele erau sfâşiate de „gadini”, atunci aveai
obligaţia să predai proprietarului pielea oii cu însemnele de proprietate
specifice, fără a fi obligat să o plăteşti pentru că: „una-două la oricare să
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Pavelescu 2004, I, p. 60.
Zăvoi, Rusu 1974, p. 298.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Pavelescu 2004, I, p. 60.
Ibidem, p. 60.
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nimere să n-o mai găseşti [...] afară dacă o aflat că ai fost şi-ai tăiat pe la
Şurianu şi-ai vîndut”731.

5.2.6. Alte operaţiuni
Înainte de ieşitul „amunte” se proceda la tăierea corniţelor mieilor şi
castrarea berbecuţilor (aceia care nu erau selecţionaţi pentru reproducere).
Tăiatul corniţelor se realiza fie cu ajutorul unui ferăstrău (firez) de mână,
fie cu toporul, în acest ultim caz, capul mielului era aşezat pe un butuc pe
un corn se punea o secure şi cu alta se lovea ca şi cu un ciocan, secţionând
cornul732. Tăiatul corniţelor este necesar atât pentru a proteja oile sterpe
care însoţesc turma de miei (aceştia având reflexul suptului înţeapă oile cu
corniţele lor putând să le rănească), cât şi datorită „altercaţiilor” între ei (au
existat cazuri în care s-au rănit şi chiar şi-au scos câte un ochi).
Castrarea berbecuţilor, dacă nu era executată de un medic veterinar, se
făcea în modul tradiţional, prin metoda descrisă într-un capitol ulterior733.
Spălatul oilor se face tot înainte de urcatul la munte, în zona fânaţelor,
în locuri special amenajate, numite scăldători sau lăutori. Aceste scăldători
sunt amenajate în apropierea unei surse de apă. Se sapă o groapă în pământ,
a cărei adâncime corespunde taliei oilor care urmează să fie deparazitate.
Cu ajutorul unor vraniţe se construieşte un ţarc din care se poate ieşi doar
prin groapa umplută cu apă şi substanţe deparazitante, oile fiind obligate să
iasă din ţarc, la trecerea prin scăldătoare doar capul rămânând afară.
În trecut nu se foloseau substanţe chimice, deparazitarea făcându-se
cu ajutorul unor fierturi din şteregoaie (veratrum album), iar în manus‑
crisul dascălului Nicolae Aloman din Săsciori, printre cele de 33 reţete
medicale, transcrise cu litere chirilice şi grupate ca un capitol aparte sub
titlul: Însemnare de doftorie folositoare. Învăţătură prea minunată şi bună la
toată boala a slăvitului doftor Zina de la Frenţia alatera pământului cel cu
pecete din Africa, întâlnim şi o altă variantă de deparazitare folosită pentru
păduchi: „Pentru păduchi de vită. Spal-o frumos şi o unge cu ulei de in că
pier păduchii toţ”734.
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Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
Pavelescu 2004, I, p. 61.
Vezi capitolul referitor la medicina pastorală.
MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 2853/D. 85, f. 117.
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5.2.7. Hrănirea oilor
Hrana ovinelor este constituită din vegetaţia existentă pe păşunile din
zonă. În partea inferioară a bazinului hidrografic al Sebeşului, predomină
fânaţele stepice, similare celor din Câmpia Transilvaniei, şi a stepelor şi sil‑
vostepelor din nordul Mării Negre.
Pe valea mijlocie şi superioară a Sebeşului, de la satul Laz în amonte,
sunt prezente asociaţii vegetale de tip Central European, cu nuanţe floris‑
tice est-carpatice sau austro-carpatice, iar etajul subalpin şi alpin prezintă
un veşmânt vegetal carpatic-euro-siberian, care se poate încadra perfect
în sistemul fitocenologic medio-european, jucând totodată un rol mare
în componenţa acestui etaj de vegetaţie şi elementele balcano-caucaziceanatolice735. Tiberiu Morariu, discutând asociaţiile de plante pentru păşu‑
nat specifice Carpaţilor, este de părere că cele mai bune sunt asociaţiile de
Festuca rubra, Festuca sulcata, Festuca ovina, Festuca carpatica etc., răspân‑
dite în Munţii Rodnei, Apuseni şi Carpaţii Meridionali, în toate masivele
formate din şisturi cristaline736. Pe lângă acestea, în flora păşunilor alpine
din munţii Sebeşului întâlnim plante din familia graminee 35%, hypnee
53%, rubus 8%, mărăcini nu sunt, în schimb sunt jnepeni şi jipi în propor‑
ţie de 0,8%, suprafaţa înierbată este incompletă, productivitatea fiind de
aproximativ 100 kg de fân la o jumătate de hectar737.
Păşunatul la stânele alpine din munţii Sebeşului se face după reguli folo‑
site şi respectate de către toţi ciobanii, oile fiind duse în zone bine delimitate,
păşunate alternativ pentru ca iarba să se regenereze. Totodată, oile îngraşă
prin târlire suprafeţele păşunate. Ca practică, mânzările pasc mai aproape de
stână, iar sterpele, în cazul în care nu au fost duse în alţi munţi, pasc mai
departe de stână, de cele mai multe ori fiind ţinute în acele zone sub paza ster‑
parilor, care vin, pe rând, la stână doar pentru a se aproviziona cu alimente.
Sterpelor le sunt rezervate păşunile aflate la distanţă mai mare de stână, pen‑
tru că ele nu sunt mulse, iar păşunea la altitudine mai mare este mai slabă.
Păşunile cele mai bune sunt cele aflate la altitudine mai mică şi sunt
rezervate mânzărilor, în scopul de a favoriza o lactaţie mai abundentă. Pe
lângă acest aspect, pentru prelucrarea laptelui este nevoie de apă, care de
cele mai multe ori nu se găseşte în imediata apropiere a păşunilor aflate la
cea mai mare altitudine.
Borza 1959, p. 306–307.
Morariu 1942, p. 380.
737
APCŞ, Planul de exploatare al păşunei alpine comunale din comuna Şugag judeţul Alba
pe anul 1941–1942, document neinventariat, f. 4.
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736

178

R a d u To t o i a n u

Păşunatul este evitat în dimineţile răcoroase de toamnă, când iarba este
plină de brumă, consumarea ierbii în această stare putând duce la îmbol‑
năvirea animalelor care se îmbrumează, având însă soluţii şi pentru vinde‑
carea lor738.
În timpul iernii, oile sunt hrănite cu fânul adunat în acest scop peste
vară sau, în cazul iernatului transhumant, cu ce găsesc la faţa locului, scor‑
monind pe sub zăpadă sau cu tulpinile de porumb rămase nerecoltate de
cele mai multe ori pe câmpurile păscute: „mai găsesc pe sub zăpadă, ciu‑
pesc mai bine şi tuleie de porumb îs până-i lumea!” 739.
Bineînţeles că proprietarii oilor le dau şi suplimente nutritive, care con‑
stau din cereale (mai ales porumb), în special în momentele în care oile trec
prin perioade deosebite, cum este fătatul. Cu aproximativ două săptămâni
înainte de „fătatul oilor”, acestora li se dă să mănânce boabe de porumb.
„Cucuruz trebuie să le dai cu două săptămâni înainte de fătat. La 15 ianuarie
le pui porumb, 300 grame pe cap de oaie. Şi i-l dai ăsta până la 1 februarie
şi de la 1 februarie le pui la o jumătate de kil. Şi le dai porumb cam o lună,
maxim 5 săptămâni […] să cam vine acia cum zâcem noi ardelenii, cam o
felderă şi o mierţă de cap de oaie”740.

Ghinda şi jirul, prezente toamna în cantităţi impresionante în pădurile
din zona cursului mijlociu al Sebeşului şi în zona satelor Pianu de Sus şi
de Jos şi Purcăreţ, au constituit întotdeauna o bogată sursă de hrană pen‑
tru oi şi nu numai, în perioada tomnatului şi chiar a iernatului. Obiceiul
de a duce animalele „la ghindă” este vechi şi, în acest sens, amintim doar
un eveniment petrecut în anul 1480, când juraţii din Câlnic, la îndemnul
primarului din Sibiu, Thomas Altemberger, au pătruns noaptea înarmaţi în
pădurile din munte care aparţineau Sebeşului şi l-au rănit grav cu săgeţile,
pe un supus al Capitlului din Alba Iulia. Cu acest prilej au alungat de acolo
o turmă de 2.000 de porci care aparţineau acestuia şi care se aflau la ghindă,
Capitlul pretinzând oraşului o despăgubire de 3.000 florini de aur741.
Sarea, element absolut necesar în alimentaţia animalelor, se dă o dată
la opt sau zece zile. Este cumpărată de ciobani din târguri, sub forma unor
bulgări mari de sare naturală, nerafinată. Spartă în bucăţi de dimensiuni
variabile, ce cântăresc câteva kilograme, acestea sunt aşezate nu direct pe
iarbă, ci pe nişte lespezi de piatră numite sănuni, răspândite pe păşune în
738
739
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Vezi capitolul dedicat medicinei pastorale.
Roman Constantin n. 1925, Tonea.
Ibidem.
Baumann 1882, p. 50–51.
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apropierea stânei. Numărul „sănunilor” este variabil, în funcţie de mări‑
mea turmei, oile grupându-se câte cinci sau şase, la o bucată de sare pe care
o ling cu cea mai mare plăcere.
Adăpatul oilor se face fie direct în pâraiele existente în zonă, fie în locu‑
rile special amenajate în acest scop, unde există izvoare captate în vălaie
confecţionate din trunchiuri de brad scobite.

5.2.8. Mulsul
Mulsul animalelor începe după înţărcarea mieilor şi diferă în funcţie de
perioada de lactaţie; la început sunt mulse de trei ori pe zi, iar spre sfârşitul
lactaţiei, o singură dată742.
S-a observat că există o legătură strânsă între ciclurile de evoluţie a vege‑
taţiei şi a producţiei animale şi ţinerea nedeilor, lucru consemnat de Lucia
Apolzan, care vorbeşte de un ciclu de şase săptămâni de lactaţie maximă,
marcat de două nedei. Acum păşunea este abundentă, iar laptele, mult.
Practicarea acestui păstorit în cicluri marcate prin nedei, dovedeşte o bună
cunoaştere a ritmului biologic pentru fiecare specie de animale. Începând
cu Nedeia de la 20 iulie (Sf. Ilie), păşunea devine mai slabă, vremea se
răceşte şi laptele se împuţinează, iar după un ciclu de alte şase săptămâni,
turmele părăsesc muntele743.
După Sf. Ilie, următoarea dată importantă în acest calendar al ciclurilor
de vegetaţie a păşunilor şi al lactaţiei animalelor este Sf. Maria (15 august).
Începând de acum, vremea se răceşte, vegetaţia este tot mai puţină, la fel
şi laptele animalelor. În Munţii Sebeşului, pentru a desemna această peri‑
oadă, cuprinsă între 15 august şi coborâtul de la munte, oamenii obişnuisc
să spună: „după Sf. Mărie, te-ai căcat în pălărie!”.
În vederea mulsului, oile sunt închise într-o construcţie special desti‑
nată şi adaptată acestui scop, numită strungă744 şi sunt mulse sub comarnic
de către băci sau băciţe (fig. 30, 79–80), ajutate de ciobanii (strungari) care
„dau oile în strungă” (fig. 78). În nişte cupe care sunt apoi golite în găleţi
speciale pentru muls, numite şiştare sau şuştare (fig. 51). Fiecare băciţă
mulge oile repartizate pe „patul ei”, identificate prin semnele distinctive de
proprietate ale oilor, în acest sens, strungarul mânând respectivele oi la uşa
băciţei din al cărui pat fac parte. De la o vreme, oile se obişnuiesc şi merg
742
743
744

Zăvoi, Rusu 1974, p. 313.
Apolzan 1987, p. 151.
Vezi capitolul Construcţii destinate animalelor.
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singure la uşile strungii unde sunt mulse. O bace poate mulge, zilnic, până
la 150 de oi şi 4–5 vaci745, laptele fiind preparat la stână, în derivatele sale.

5.2.9. Reproducerea
Pentru a asigura reproducerea animalelor, au loc, în mod tradiţional,
după înţărcatul oilor, adică după ce mânzările au încetat să mai fie mulse, o
serie de procese respectate cu regularitate.
La oaie, maturitatea sexuală se instalează în funcţie de precocitatea
rasei, momentul optim pentru admiterea la prăsilă fiind de 12–18 luni, la
rasele precoce, şi 18–30 luni, la cele tardive, cum este rasa ţurcană, predo‑
minantă în Mărginimea Sebeşului. La oaie, ciclul sexual durează de la 17 la
21 zile, sezonul de montă fiind septembrie-octombrie, noiembrie-decem‑
brie746: „berbecii să băgau în oi pe vremuri la 15 septembrie, acum nu să
mai prea face aşa. Acum cân vin de amunte îi ie şi-i bagă-n oi, da de mulţi
ani, de vreo 20 şi ceva”747. Proporţia este de aproximativ un berbec la 50 de
oi. Gestaţia la oaie durează în medie 150 de zile, cu variaţii de la 140–160 de
zile: „fată prin 29 ianuarie li să-mplineşte, apă depinde cân să mârleşte”748.
Înainte de fătare, cu o săptămână sau două, oile sunt pregătite, dânduli-se să mănânce boabe de porumb. Tot acum, este momentul în care oile
se codinesc, adică se tunde lâna din jurul ugerului, de pe coadă şi din jurul
cozii749, pentru asigurarea igienei suptului şi, mai târziu, a mulsului. În
momentul fătării, oamenii intervin pentru curăţirea mucozităţilor de pe
nările şi botul mielului, se taie ombilicul la 4–5 centimetri de abdomen şi
este dezinfectat cu alcool sanitar sau tinctură de iod. În trecut, se folosea
pentru dezinfectare rachiul750, după care mielul era lăsat să fie lins de oaie,
fiind apoi ajutat să sugă, obligatoriu, în primele 3–4 ore de la fătare751.
Reproducerea a fost întotdeauna una dintre preocupările importante
mai ales în privinţa menţinerii purităţii raselor de animale. În ceea ce pri‑
veşte calitatea oilor crescute în Mărginimea Sebeşului, aflăm date intere‑
sante dintr-un articol referitor la oieritul din Munţii Apuseni.
„Niciunde oieritul nu este atât de primitiv ca în Munţii Apuseni” spune
autorul, „oile sunt de mărimea noatinilor din alte părţi […], oamenii nu le
745
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Pavelescu 2004, I, p. 61.
Zăvoi, Rusu 1974, p. 298
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Ibidem.
Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Tudor Ioana, n. 1960, Loman.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
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ştiu mulge, înţarcă repede şi nu sunt întreţinute […], ţin oi care sunt numai
schelete. Un fel de moarte a oilor”. Pentru a regenera aceste oi, este reco‑
mandată rasa ţurcană din comunele Loman, Răchita şi Şugag. „Înlocuiţi
deci toţi berbecii din Munţii Apuseni cu berbeci din partea Sebeşului şi ar
ajunge şi moţii a avea oi bune”752.
De altfel, calitatea oilor din Mărginimea Sebeşului este recunoscută
pe plan internaţional, lucru dovedit de faptul că Polonia, prin Camera de
Comerţ din Cracovia, cumpără în fiecare an oi de prăsilă de la crescătorii
din Mărginimea Sebeşului753.
Date interesante în ceea ce priveşte această activitate de ameliorare a
raselor de animale, aflăm dintr-un document aflat în arhiva primăriei din
comuna Şugag, în care este specificat numărul animalelor apte de montă,
precum şi rasele mai importante prezente pe teritoriul acestei comune
în anul 1941. Astfel, pentru bovine se consemnează existenţa raselor
Pintzgau754 şi Simenthal, pentru cabaline Caii de Munte755 şi Lipiţanii756,
pentru ovine Ţurcana, iar pentru suine, se pare că pe Valea Sebeşului sunt
preferaţi porcii de Bazna.
Situaţia femelelor apte de montă, în 1941, era următoarea: 208 iepe, 560
vaci, 12.755 oi şi 146 scroafe. Pentru acestea, în comună, existau 6 tauri,
581 berbeci şi 3 vieri, fiind necesari încă 3 tauri şi 2 armăsari. Într-o notă
a documentului se specifică că vor fi aduşi armăsari de la depozitele de la
Sâmbăta de Jos. În ceea ce priveşte întreţinerea reproducătorilor, se preci‑
zează că se dau în arendă cu preţul de 6.500–9.000 lei anual, fiind întreţi‑
nuţi în condiţii bune757.
Eforturi de ameliorare a raselor de animale sunt întreprinse începând
cu sfârşitul secolului al XIX-lea, în urma eforturilor depuse de Reuniunea
Vonica 1934, p. 21–22.
Crescătorii 1937, p. 21.
754
Rasa Pintzgau de Transilvania a apărut, începând din anul 1860, în Transilvania
şi Bucovina, prin încrucişarea raselor locale Sura de stepă şi Mocăniţă cu tauri din rasa
Pintzgau, importaţi din Austria. Pentru detalii, vezi Zăvoi, Rusu 1974, p. 208.
755
Calul de munte se consideră că provine din calul Tarpan, peste care s-a suprapus calul
Mongol. Este un cal de talie mică care se pretează la transportul poverilor şi transporturi pe
drumuri accidentate de munte, vezi Zăvoi, Rusu 1974, p. 274.
756
Rasa Lipiţană este originară din Austria şi s-a format prin încrucişarea cailor spanioli
cu cei napolitani. Deşi talia acestei rase este mai mare decât a calului de munte, are un
temperament vioi şi un caracter docil, fiind rezistent la drumuri lungi, vezi Zăvoi, Rusu
1974, p. 272.
757
APCŞ, Planul de exploatare al păşunei alpine comunale din comuna Şugag judeţul Alba
pe anul 1941–1942, document neinventariat, f. 2.
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Română de Agricultură din Comitatul Sibiu, care, în anul 1894, a cumpărat
câteva zeci de vite din rasa Pintzgau, pe care le-a vîndut membrilor reuni‑
unii cu un preţ redus, în vederea ameliorării raselor deţinute de aceştia758.
De altfel, reuniunea încercat să impulsioneze dezvoltarea ramurilor
agriculturii, în cei 19 ani de activitate pe care îi avea în anul 1906, a orga‑
nizat nu mai puţin de 15 expoziţii dedicate cornutelor mari, una ovinelor,
patru pomăritului şi una industriilor casnice759. În 1906, reuniunea a orga‑
nizat o mare expoziţie la Săsciori, care, cum era şi firesc, a adunat crescăto‑
rii de animale din satele din jurul Sebeşului760.
Expoziţia de la Săsciori, era prima de acest fel din zonă şi a fost temei‑
nic pregătită atât prin implicarea conducerii reuniunii, cât şi a membrilor
acesteia din teritoriu. Regulamentul de participare a fost anunţat în presa
de profil, Revista Economică, Bunul Econom, dar şi în cea de largă circulaţie,
cum a fost, spre exemplu, ziarul Tribuna761 de la Arad.
La expoziţia de la Săsciori, care a avut loc în 21 octombrie 1906 în
„Zăvoiul comunal”, nu au fost admise pentru participare decât animale
ale locuitorilor din Săsciori, Cacova, Sebeşel, Laz, Deal, Loman, Răchita şi
Căpâlna. Proprietarii acestora trebuiau să dovedească că posedă animalele
înscrise în concurs de cel puţin trei luni, regulamentul stipulând clar că
pentru a fi luate în considerare oile trebuie să fie expuse minim câte trei.
Organizatorii au pregătit nu mai puţin de 29 de premii în valoare totală de
200 de coroane, care urmau să fie acordate de un juriu compus din comite‑
tul de conducere al reuniunii, secondat de fruntaşi din zonă. De asemenea,
este prevăzut în regulament exact modul în care se va face jurizarea:
„Juriul ia în primire lista generală a vitelor expuse, examinează pe rând şi
cu deosebită luare aminte fiecare vită şi apoi se conzultă asupra premierii,
îngrijindu-se ca publicul şi exponenţii să nu înrâuriască câtuş de puţin asu‑
pra hotărârilor de luat. În şedinţa ce urmează examinării vitelor, membrii
juriului se conzultă dinnou şi se pronunţă dovedind îndreptăţirea propu‑
nerilor […] Împărţirea premiilor urmează a se face în mod sărbătoresc”762.

La Săsciori din juriu au făcut parte: Ioan Chirca, notar în Sălişte şi vice‑
preşedinte al reuniunii de agricultură, Dr. Petru Şpan, profesor, Victor
Tordăşianu, secretarul reuniunii, dr. Johann Schöpp, prim-pretor al
758
759
760
761
762

Expoziţia 1906, p. 5.
Ibidem, p. 5.
Partea economică 1906, p. 6.
Expoziţie 1906a, p. 6, Expoziţie 1906b, p. 371.
Expoziţie 1906b, p. 371.
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comitatului. Din Sebeş, membri ai juriului erau: dr. Ioan Miclea, pretor,
Gheorghe Tătar, contabil, Zevedei Mureşan, preot paroh, Gheorghe Fărcaş
şi Petru Androne, proprietari, Iulius Czegler, medic veterinar, din comu‑
nele participante la expoziţie fiind cooptaţi în juriu preoţii Ilie Moga din
Săsciori, Nicolae Raica din Strungari, Vasilie Surdu din Deal şi Nicolae
Hinţa din Sebeşel763.
Tot în regulamentul de organizare, erau prevăzute şi calităţile pe care
trebuiau să le aibă animalele expuse:
„ca vrednice de premiat se consideră mai ales bovinele […] puternice, fru‑
moase la trup, blânde, lăptoase, bune de prăsilă şi de îngrăşat ”, iar în cazul
oilor, acestea trebuie să fie „mari, cărnoase, lăptoase […], se cuvine întâie‑
tate oilor de soiu vestit şi însoţite de miei cu blană aleasă”764.

La expoziţie au fost 73 de participanţi, juriul a deliberat mai bine de trei
ore, iar premierea a fost precedată de un discurs ţinut de vicepreşedintele
Ion Chirca, după care au fost distribuite premiile cu valori cuprinse între 4
şi 10 coroane765. Majoritatea vitelor mari expuse au fost din rasa Pintzgau
încrucişată cu rasa indigenă, în discursul ţinut Ion Chirca subliniind faptul
că populaţia din zona Sebeşului, în ultimii ani „şi-a primenit aproape cu
desăvârşire rasa vitelor de odinioară”, în prezent, cei mai mulţi şin vite mai
puţine dar mult mai productive, prin urmare şi mult mai valoroase. Din
totalul de participanţi, 33 au fost din Săsciori, 25 din Loman, 9 din Sebeşel,
2 din Cacova şi câte unul din Laz, Căpâlna, Deal şi Strungari. La ovine,
s-au distins, de departe, participanţii din Loman, care au expus mai multe
exemplare de berbeci „cărnoşi şi cu lână frumoasă”766.
Vedem astfel că aceste veritabile instituţii fie ele financiare sau de pro‑
movare a economiei, şi-au adus contribuţia la cumpăna secolelor XIX şi
XX, atât cât au putut fiecare la dezvoltarea societăţii rurale transilvănene,
încercând nu numai să impulsioneze activităţile economice în rândul
ţăranilor români din Transilvania, ci şi încercând să-i determine pe aceş‑
tia să desfăşoare activităţi economice mai profitabile decât înaintaşii lor.
Eforturile depuse în acest sens de Reuniunea română de agricultură din
comitatul Sibiului fiind demne de luat în seamă, una dintre cele mai mari
contribuţii pe care le-a avut fiind ameliorarea raselor de animale, lucru rea‑
lizat în primii ani ai secolului trecut.
763
764
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Expoziţia 1906, p. 4–5.
Expoziţie 1906b, p. 371.
Expoziţia de vite 1906, p. 434.
Expoziţia 1906, p. 5.
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Se observă faptul că acţiunea declanşată de Reuniunea Română de
Agricultură din Comitatul Sibiu în anul 1894 a avut succes, preocupările
privind ameliorarea raselor au dus la obţinerea unor animale de calitate,
la târgurile şi expoziţiile de profil animalele mărginenilor Sebeşului fiind
întotdeauna apreciate şi răsplătite, încă din perioada interbelică, cu nume‑
roase premii şi recompense băneşti. Obiceiul de a organiza expoziţii de ani‑
male a continuat şi în perioada interbelică, când, pentru a ne limita doar
la un singur exemplu, la expoziţia de animale din 27 septembrie 1926 de
la Alba Iulia, mai mulţi localnici din zonă au obţinut numeroase premii.
Astfel, Ioan Savu, din Lancrăm, obţinea premiul I pentru o vacă Siementhal
şi era recompensat de organizatori cu suma de 1.000 lei. La categoria caba‑
line, Ioan Magda, din Săsciori, obţine locul al II-lea pentru un cal în vârstă
de 25 luni şi este recompensat cu 600 lei. La categoria ovine, obţin locul
I Nicolae Stanciu, din Loman, împreună cu un alt Nicolae Stanciu, din
Răchita, ambii cu câte cinci berbeci din rasa „ţurcană-ardelenească”, fiind
recompensaţi fiecare cu 500 lei. Tot locul I îl obţine şi Ilie Rassa, din Laz,
pentru cinci berbeci din rasa ţurcană, fiind şi el recompensat cu aceeaşi
sumă767.

767

Expoziţia 1926, p. 2.

6.

CALENDARUL ŞI DESFĂŞURAREA
VIEŢII PASTORALE

6.1. Spaţiul şi calendarul pastoral al mărginenilor Sebeşului
România dispune de o zonă a fânaţelor destul de întinsă, dispersată în
regiunea periferică a Carpaţilor. Zone compacte cu astfel de fânaţe întâlnim
în Valea Jiului, în partea periferică a Munţilor Sebeşului768, locuitorii din
această zonă fiind vestiţi oieri769. De altfel, specialiştii consideră că Munţii
Şurianu şi Parâng au, la un loc, cea mai întinsă suprafaţă de păşuni alpine
din toţi Carpaţii770, lanţ muntos care deţine nu mai puţin de 4.219.421 ha de
păşune771. În aceste condiţii, nu este de mirare că Emmanuel de Martonne,
la începutul secolului al XX-lea, apreciază că tocmai această arie este cea
mai potrivită pentru a studia păstoritul românesc772. Numai în masivul
Parâng, după calculele sale, exista atunci o populaţie de 420 ciobani şi de
5.000 oi, rezultând o densitate de 16 locuitori şi 200 de oi/km2 773.
Etapele ciclului pastoral se desfăşoară de-a lungul unui an calendaristic,
respectându-se date precise în ceea ce priveşte urcatul pe păşunea alpină şi
coborâtul de la munte, determinate de ciclurile vegetale şi climatice. În pre‑
zent, în toate satele de pe Valea Sebeşului se practică un păstorit de pendu‑
lare periodică. Primăvara, până la Sf. Gheorghe pe stil vechi (cam până pe
la 1 mai), oile pasc pe proprietăţile particulare din zona satelor. Urcă apoi
în zona „colibelor”, la fânaţele de acolo, unde rămân până la Sânziene (24
iunie), când trec în zona alpină, de unde coboară după Sf. Maria Mică (8
768
769
770
771
772
773

Vuia 1980, p. 272.
Ibidem, p. 283.
Conea 1984, p. 39.
Morariu 1942, p. 379.
Martonne 1904, p. 229.
Ibidem, p. 227.
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septembrie), cel mai târziu până la Ziua Crucii (14 septembrie). Se opresc
la coborâre, iarăşi în zona fânaţelor, unde rămân până la Sf. Dumitru (26
octombrie), când se reîntorc în sat. De la Sf. Nicolae (6 decembrie), turmele
pleacă la iernat sau „la câmp”.

6.1.1. Văratul
Pentru vărat, fiecare sat are stâne proprii pe care le păstrează prin tradi‑
ţie. Astfel, Şugagul are stâne în Comanu, Stânişoara, Balele, Presaca, Fetiţa,
Slimoiul de Jos, Pârva, Gura Potecului, Smida Mare, Smida Mică, Sălane
şi Diudiu; Lazul are stână în muntele Fata, Lomanul în Cârpa, Clăbucet,
Măgura Haţegană, Auşel şi Canciu, Căpâlna în muntele Puru, Săscioriul
în Dosul lui Brad şi Purcăreţiul în Titiana, Gruişor, Gropşoara şi Canciu
(harta 5). Pe lângă aceşti munţi, satele din zona Sebeşului îşi vărau turmele
în Retezat şi Parâng774 (harta 6). Din Şugag şi Loman se angajau ciobani şi
băciţe şi de către alte sate, în „sezon”, în fiecare duminică publicîndu-se la
„strigările” de la biserică sau primărie, solicitările de ciobani şi băciţe pen‑
tru diferite sate775.
Despre prezenţa turmelor din satele mărginimii Sebeşului în aceşti
munţi, ne-au rămas dovezi documentare începând cu secolul al XVII-lea
când, pe cei 61 de munţi de păşunat din domeniul Hunedoarei, veneau
la vărat şi turme din Mărginimea Sibiului şi a Sebeşului776. În Urbariul
domeniului Hunedoara, prin 1681–1682, sunt menţionaţi munţii care se
întind din hotarul scaunelor Orăştiei, Sebeşului şi Sibiului, până la graniţa
cu Ţara Românească, arendaţi unor localnici din satele scaunelor de Sebeş
şi Orăştie.
Astfel, muntele Măgura este arendat pentru suma de 20 florini lui
Oprea Ganea, Radu Duşa şi Tudor Meche din Răchita, scaunul Sebeşul
Săsesc; muntele Izvoarele este arendat lomănarilor, pentru 26 de florini;
Stânişoara, lui Cândea, din Pianu de Sus, pentru 30 de florini; Păltineiul,
lui Dan şi Oprea Negrea, din Deal, în scaunul Miercurii, pentru 40 de flo‑
rini; Ştânişoara Popilor, lui Oprea şi Dan Bel (?), Oprea şi Mogoş Cosor
alături de Stănilă Cosor, din Loman, pentru 40 de florini; Miraşul, locu‑
itorilor din Petreşti; Gotul, lui Ion Petra, din Săsciori, şi Mihail şi Marian
Ţigan, din Laz, Balea de Jos, lui Popa Gheorghe, Trifan Zaharie, Popa
Vasile, Ianul Groza şi Ştefan Mihu, din Daia, pentru 25 de florini, Balea
774
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Pavelescu 2004, I, p. 58 – 59.
Ibidem, p. 60.
Dunăre 1975, p. 387.
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de Sus, lui Stan Moga, Coman Moga şi Stan Capoş, din Loman, pentru 20
de florini; Prigoana, lui Anghel Chirtobuz, Vasilica Butul şi Oprea Naghi,
din Cut, pentru 25 de florini; Fetiţa, lui Stan Petra, Bogdan Petra şi Oprea
Cărstea, din Săsciori, pentru 40 de florini; Canciul de Jos, lui Popa Lup,
Bic, Coţofan, Stan şi Coman Zamor, din Sebeşel, pentru 30 de florini;
Şasa, lui Stan Ciulnic, Popa Ion, Popa Stan, Bucur Popa şi Trif Galaciar,
din Cut, pentru de 40 florini; Bilele, lui Ionanos Ban, din Sebeşul Săsesc,
pentru suma de 40 de florini; Clăbucet, lui Stan Stanciu, oprea Stanciu,
Man Stanciu şi Petraş Stanciu, din Loman, pentru 40 de florini; Cârpa, lui
Moga Raica, Stanca Raica şi Ciucur Muntean, din Răchita; Faţa lui Brad, lui
Stanciu Coman, Stan Gros, Oprea Raşca şi Ion Bogdan, din Loman, pentru
30 de florini; Dosul lui Brad, lui Stan Lazăr, Cândea Lazăr şi Ion Stănilă,
din Loman, pentru 40 de florini; Valea Pârvii, lui Coman Durle [probabil
Duvlea], Muntean Ciucur, din Sebeşel, şi lui Muntean Ciucur, din Răchita,
pentru 40 de florini; Grozitor [Groscior], lui Sava Stănilă, Popa Dănilă şi
Stan Stănilă, din Loman, pentru 30 de florini, tot Groscior, lui Cozma Savu,
Istrate Plitea din Sebeşel şi Coman Thib, din Loman, pentru 40 de florini777.
Revenind la secolul al XX-lea, dintr-un document din arhiva Primăriei
din Şugag, aflăm suprafeţele şi calitatea păşunilor folosite de această
comună, în anul 1941, notată de la unu la patru, precum şi distanţa la care
se află de localitate. Avem astfel, păşunile: Slimoiu, aflată la 42 km de loca‑
litate, de calitatea a treia, cu o suprafaţă de 101,850 iugăre; Smida Mare,
aflată la 50 km de localitate, păşune de calitatea a treia cu o suprafaţă de
52,1108 iugăre; Gura Potecului-Costeasa, tot de calitatea a treia, aflată la
50 km de localitate 308,1420 iugăre; Diudiu, calitatea a treia, aflată la 52 km
de comună, cu o suprafaţă de 70,1120; Stânişoara, tot calitatea a treia, aflată
tot la 52 km, cu suprafaţa de 168,320 iugăre; Pârva, la 60 km, calitatea a
treia, 676,1376 iugăre; Groscior, aflată la 60 km, de calitatea a treia şi cu
suprafaţa de 22,870 iugăre; Fetiţa, aflată la 55 km, calitatea a treia şi 56,1350
iugăre; Comanu, la 42 km, calitatea a treia, 42,1270 iugăre şi Presaca, la
50 km, calitatea a treia, cu suprafaţa de 109,520 iugăre778.
La jumătatea secolului al XX-lea, locuitorii care vor să trimită animale
la păşunat sunt obligaţi să le declare la primărie, până la data de 15 apri‑
lie, încheind contracte de învoieli pentru păşunat. Nu se admiteau, în nici
un caz, vite care nu au fost înscrise, autentificarea contractelor de păşunat
făcându-se de către notar, cel târziu până la data de 1 mai. Se observă, din
Meteş 1943, p. 559–560.
APCŞ, Planul de exploatare al păşunei alpine comunale din comuna Şugag judeţul Alba
pe anul 1941–1942, document neinventariat, p. 1.

777
778

188

R a d u To t o i a n u

partea statului, o încurajare în creşterea cornutelor mari, lucru pe care îl
deducem din prevederile, conform cărora, vitele sterpe şi, în special oile,
se acceptă la păşunat numai în măsura în care rămânea teren disponibil în
urma repartizării pe păşuni a vitelor mari şi a vacilor cu lapte, în special.
Jumătate din taxa de păşunat era percepută la începerea văratului, restul
la sfârşit, existând prevederea excluderii de la păşunat a animalelor pro‑
prietarilor care au taxe restante neachitate. Păşunea se împărţea în tarlale
păşunate alternativ, câte 20 de zile, pentru ca să se „otăvească”, pe păşu‑
nile alpine, animalele având acces începând cu data de 15 iunie a anului.
Animalele duse la păşune trebuiau obligatoriu vaccinate şi nu puteau fi
vândute până nu se plătea taxa de păşunat. Erau prevăzute controale dese
ale vitelor aflate pe păşunile alpine, pentru a nu se introduce „vite prin fra‑
udă”. Se interzicea vinderea gunoiului de pe păşune, urmând să fie folo‑
sit la îngrăşarea părţilor slabe ale aceasteia; se prevedea chiar şi obligarea
proprietarilor de animale să transporte, cu căruţa, gunoi, din sat, pentru a
fi împrăştiat pe păşune, lucru de care nu s-a ţinut cont. Circulaţia cu vehi‑
cule, pe păşuni, era interzisă, la fel ca şi orice construcţie, fără aprobarea
Camerei Agricole779.
De altfel, văratul în munţii din această zonă s-a păstrat până în zilele
noastre, anumite sate mergând, în mod tradiţional, în anumiţi munţi, pe
care i-au şi avut în proprietate, după reforma din 1921 (harta 5). Un cioban
din Tonea îmi spunea:
„meream în Retezat cu mioarele, cu mieii şi berbecii. Cân să iasă la Recea
(în zona colibelor), aicea pe la Constantin şi Elena, la două tri zâle după, ple‑
cam spre Retezat […]. În Retezat, Pianu de Sus are Drăgşanu. Stănuletele-i
al răchitenilor şi purcăreţenii au Paltina. Şi lomănarii merg, iau muntele,
că sunt munţi de ăia pustii, iau munţii de la comunele de pe-acolo de la
Hunedoara. Or avut probleme acolo acum după revoluţie, s-or bătut. Ăia or
vrut să-şi ia munţii şi ăştia i-or avut cumpăraţi de pe timpuri […]. Drumu
mere pe la Şurianu, că nu grăbim să-ajungem prea repede, merem pe la
Şurianu. Pe urmă ţinem munţii ăştia-ncolo peste Şinca, peste Şteaua-ncolo
şi coborâm la Pui şi de-acolo-ncep Custurile, Muchea Şirelului încolo cătră
Stâna de Râu şi imediat ajungem. Nu-i chiar departe tare”780 (harta 6).

Revenind la calendarul pastoral, în satele aflate pe Valea Sebeşului, toc‑
mitul ciobanilor începe a doua zi de Paşti. Se păstrează tradiţia ca anumite
familii să meargă numai în anumiţi munţi:
779
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Ibidem, p. 26–27.
Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
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„să păstra familiile care mereau la un munte. Da acum, pe urmă, s-o mai
schimbat. Că o fost neamuri, cumnaţi, ba cutare, ba hai cu mine. S-o mai
schimbat. S-o dus în muntele cutare, din Măgură o venit în Clăbucet, din
Căbucet s-o dus în Ghilele, da tot cei mai mulţi s-o mai păstrat de merg
aceleaşi familii” 781.

Întoarse de la iernat, cât timp rămân în gospodăria şi pe hotarul satului
de origine al proprietarilor, timp de două sau maxim trei săptămâni, oile
sunt tunse. În perioada 20–22 mai, sunt scoase în partea a doua a satului,
„la colibi”, la Recea, Cărări, Hurdubeu etc. Aici se stă maxim o lună „mul‑
gem, facem şi noi o brânză să-avem peste vară acasă şi de-acolo mergem
amunte”782.
Cârdurile de sterpe se constituie în această zonă şi de aici pleacă la
munte, în special în Retezat şi în Parâng. Sterpele pleacă mai repede cu
două-trei săptămâni decât mânzările. În vara anului 2003, multe din ster‑
pele şi mioarele lomănarilor au fost duse în masivul Parâng, în muntele
Mândra, berbecii rămânând în munţii Sebeşului, în muntele Puru783. Un alt
cioban îşi aminteşte că şi el, în tinereţe, mergea către Parâng: „am fost şi pân
aproape de Parâng, într-un munte sub Drăgşanu. De la Obârşia Lotrului o
iei în sus, aşa în vârf, peste un munte, Ştefanu-i spune […] şi am avut şi eu
o dată sterpele în Mândra”784.
În Parâng şi în Munţii Lotrului mergeau mai ales şugăjenii:
„am fo cioban la sterpe, în Muntinu Mare, acolo sus la Ştefanu, în hotar
cu Cărbunele, în Parâng acolo. Iasă drumu de la Obârşie, iasă pe Ştefanu,
trece peste Cărbunele, peste Urdele şi coboară la Rânca pin stânga vâr‑
fului Parâng. Sterpele din Şugag mergeau şi luau munţi […] Niculae a
Strâmbului (Bogdan Nicolae) merea în Iezăru, lângă Parâng, muntele Iezer
era, Câlcescu, aştia îs şi-acum, Cărbunele, Coasta Petresii şi Groapa Seacă,
la estea mereau şugăjenii […]. Şi munţii eştia ţân de Novaci şi ne ducem
şi luam în arândă munţii eştia. Spunea câte oi ţâne şi ducea atâtea oi în iel
[…]. În Retezat munţii erau luaţi de pe la Luman”785.

Mânzările se întâlnesc, de obicei, la stână, pentru că nu sunt aduse de
toţi proprietarii în aceeaşi zi, se numără şi se ţine o evidenţă strictă a lor. La
munte, oile sunt mulse de băci, sau băciţe, dacă sunt mai tinere, pe „paturi”,
781
782
783
784
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Ibidem.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Jinar Petru, n. 1963, Loman.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
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fiecare mulgând numai oile stăpânului sau stăpânilor, care au angajat-o. În
general, o bace pricepută poate mulge zilnic până la 150 de oi şi 10–15 vaci.
Laptele este prelucrat sub formă de brânză „de burduşi” şi telemea, aceasta
din urmă făcându-se, pe Valea Sebeşului, numai începând cu jumătatea
deceniului opt al secolului trecut. O caracteristică specifică Văii Sebeşului
este amestecarea laptelui de oaie cu cel de vacă şi producerea brânzei din
lapte smântânit. Laptele nu se măsoară şi nici nu s-a măsurat vreodată:
„la noi nu să măsoară. Aşa s-o pomenit de cân îi lumea pentru că cu măsu‑
reala nu iasă. Lucru cel mai bun îi aia că să cântăre să-mparte”786, „Aşa o
fost de cân lumea! Cred că aicea nu s-o măsurat niciodată deşi ar fi bine.
Au oamenii încredere că nu-i mai bună oaia lui de lapte ca ailaltă sau cine
ştie?”787.

Şi în prezent se plăteşte, pentru perioada văratului, aşa-numita „taxă
de munte”, care în anul 2002, pentru muntele Auşel, era de 2 lei/oaie, 15
lei/vacă, 75 lei/de junincă, 13 lei/cal. La acestea se adaugă „lemnăritul”, în
sumă de 150 lei, şi trecerea la apă 50 lei/stână788.

6.1.2. Alte forme de vărat
Nu în toate cazurile sunt vărate oile la munte. În ultimii ani, a început să
prindă contur obiceiul ca oamenii să ducă oile primăvara, din partea a doua
a satului, „la ţară”, adică în împrejurimile Sebeşului, la Daia, Cut, Gârbova
sau chiar la Petreşti. Motivaţia este simplă:
„nu-i mai bună iarba amunte. Îi bună un pic aşa primăvara, da de cu
toamnă îi greu că iarba să-ntăreşte şi toamna trăbă să mă duc să le-aduc la 1
septembrie, da io acolo le ţân până la 1 decembrie. Mie-mi convine dacă le
dau aşa că toamna începe lucrul mai mult, începe otava, încep cartofii. Da
aşa îs date şi mi le ţâne după cum mă tomniesc cu el primăvara cân i le duc.
Iasă pentru mine avantajul mai mare toamna că-i iaca încă trei luni de zâle
[…]. Io nu plec cu ele la Constantin şi Elena, io le duc mai iute cam prin 10
aprilie le duc”789.

Am întâlnit, de asemenea, şi un caz mai aparte, cel al unui întreprinzător
şugăjean care şi-a aşezat o stână permanentă în hotarul Sebeşului, la Trişca
şi care, pe lângă oile sale, adună şi oile câtorva consăteni care pasc din mai
786
787
788
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Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Jinar Petru, n. 1963, Loman.
Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
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până în decembrie pe dealurile din preajma Sebeşului şi după recoltarea
produselor agricole pe mirişti. Acestor cazuri, încă izolate, li se adaugă
forma de păstorit local agricol790, practicată, în prezent, în Petreşti, Sebeş şi
Lancrăm, unde proprietarii oilor (în general 3–10 capete) le duc începând
din luna mai şi până în decembrie, la stânele aflate în apropierea localită‑
ţilor, pe dealul Alunei şi la Pădurea Mare, în cazul Petreştiului, la Râpele
Roşii, Valea Janului, Rebeş şi Coasta Cutului, în cazul Sebeşului, şi în hota‑
rul Lancrămului cu Oarda de Jos, într-un larg teritoriu marcat de două braţe
fosile ale râului Sebeş, în cazul Lancrămului. Lăncrănjenii îşi pasc cornutele
mari pe un izlaz larg, aflat la vest de sat, către Viile Lăncrănjenilor, unde am
întâlnit un alt întreprinzător din Şugag care a cumpărat mai multe hectare
de teren, pe care şi-a aşezat o stână cu circa 300 de oi.
Din luna decembrie, la Sf. Nicolae, oile se reîntorc în gospodăriile pro‑
prietarilor care le iernează prin mijloace proprii, putând fi întâlniţi ade‑
seori în zilele de iarnă mai blânde şi pe miriştile din împrejurimi. Există
pe teritoriul Sebeşului şi două ferme, în toată puterea cuvântului, una
dintre acestea, mai mare, deţine 800 de oi împărţite în două ciopoare, 420
mânzări, care pasc la „Rebeş”, şi 370 sterpe, care pasc pe platoul de dea‑
supra „Râpelor Roşii”, cărora li se adaugă 120 capre şi 50 vaci, ţinute aici
permanent.

6.1.3. Cântăritul brânzei
Este o activitate care se face toamna, de obicei la „Tăiere” (29 august),
când cantitatea totală de brânză obţinută se împarte fiecărui proprietar,
proporţional cu numărul oilor aduse în turmă791. În cadrul procesului de
cântărire a brânzei, nu foloseşte kilogramul, ci pfund-ul numit de ei „pund”
sau la plural „punţi”. Acest mod de a cântări pe „punţi” este o reminiscenţă
din timpul în care Transilvania făcea parte din Imperiul Austro-Ungar:
„brânza să împărţa pe „punţi”. Un kil să punea doi punţi”792; „Brânza cân să
cântărea, să cântărea pe punţi793, o jumătat de kil era un pund. Să cîntărea
cu un cântar. Să-mpărţa şi untu. Dacă ieşa 5 punţi de unt era mult pe vară,
mai mult de cinci punţi, două kile jumătate de oaie nu prea ieşa. Bacea
Pentru detalii privind acest tip de păstorit şi a subtipurilor, a se vedea Vuia 1980, p. 217–
248.
791
Pavelescu 2004, I, p. 61.
792
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
793
Termenul vine din germanul pfund, care este o unitate de măsură echivalentă cu
0,453592 kilograme.
790
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grijitoare ţânea cu cumpăneală nu numai ţâpa acolo să fiarbă la unt şi să dea
de mâncare la tăţi numai fie cum, grija o ţâră, care cum era de gospodină. Şi
aia era renumită, care o făcut cinci punţi aia o fo vrednică!”794.

Într-un munte pot fi adunate între 300 şi 1.000 oi, în funcţie de mărimea
lui. La Tăierea Capului Sf. Ioan merg proprietarii şi cântăresc brânza, sus
la stână.
„numără câtă s-o făcut la 150 de oi la o bace şi 2–3–4–5–10 vaci. No vacile
atâta dau una, oile ca o oaie, şi să-mparte brânza 1kg – 2 de cap de oaie,
unt atâta, ie un kg sau 800g. Na-şi iau brânza şi după aia pleacă fiecare cu
treaba lui”795.

6.1.4. Tomnatul
Începe în jurul datei de 14 septembrie, când după încheierea socoteli‑
lor legate de cheltuielile văratului şi împărţirea produselor, turma se des‑
tramă, fiecare proprietar luându-şi oile şi plătind „aruncuşul” (cheltuielile
văratului)796. Plata ciobanilor se face la destrămarea turmei, fie sus la stână
în cazul în care proprietarul îşi ia oile direct de acolo, fie după data de 8
septembrie, când oile revin în partea a doua a satului „la colibi”:
„oile îs duse la păşune până către 8–9 septembrie, maxim 12, cân vin jos cu
oile. No atunci plăteşti simbria, în natură, la ciobani. La noi aicea nu se dau
bani. Tot aşa o fost şi aşa-i şi acum. No io vreau să merg cioban astă vară,
simbria-i 10 sau 12 oi […]. No atuncia cân vin de amunte aicea la colibi îşi
alege fiecare pe-ai lui şi plăteşte simbria. Acela care răspunde de munte şi
el zice avem 24 de oi simbrie pentru 1800 sau 1900 de oi. La câte capete de
oi vine una, să face calculul, no alegeti fiecare oile şi să numără oile, dacă
le-o adus toate sau nu le-o adus toate, că amunte or mai murit or le-o mai
mâncat lupii. Şi atunci plăteşti suma după câte ai”797.

La Şugag se plătea pentru fiecare sută de oi păzite, câte două oi mari
sau 3–4 noatini, însă tradiţia aminteşte şi un obicei arhaic conform căruia
ciobanul lua câte oi putea să arunce peste gard798.
În cazul păstoritului de pendulare dublă799, practicat de satele din
Mărginimea Sebeşului, după coborârea în partea a doua în zona fânaţelor,
794
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Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Popa 1984, p. 141.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Pavelescu 2004, I, p. 60.
Pentru detalii privind acest tip de păstorit, a se vedea Dunăre 1969.
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începând din 15 septembrie sunt băgaţi berbecii în oi, care, după perioada
de gestaţie, fată la începutul lunii februarie.
De la Sf. Dumitru (26 octombrie) oile coboară de „la colibi” în sate,
unde rămân până la Sf. Nicolae (6 decembrie), când turmele pleacă la ier‑
nat sau „la câmp” în satele de pe Valea Mureşului, până înspre Zam, tre‑
când adeseori înspre Banat şi Crişana sau mergând, mai rar, spre Teiuş şi
Târnăveni, unde stau până la „fătatul oilor”, după care se întorc în satele de
origine800. Iernatul este făcut şi „la colibi” de către proprietarii care au ani‑
male mai puţine şi suficient nutreţ (fig. 26). Aceştia duc animalele în partea
a doua a satului, de unde coboară doar în preajma fătatului, deoarece s-a
constatat că mieii mici se îmbolnăvesc dacă sunt ţinuţi la o altitudine mai
mare de 600 m801.
Practicarea unui păstorit de pendulare dublă, cu iernatul la „sălaşele”
din zona fânaţelor, a constituit o soluţie care-i scutea de o transhumanţă
obositoare, acest tip de păstorit practicându-se şi în prezent în paralel cu
celelalte tipuri de păstorit802. În plus, mai mult decât oricare altă formă de
viaţă pastorală caracterizată prin mişcarea turmelor, păstoritul de pendu‑
lare dublă a implicat numeroase procese economice prin care satele care
l-au practicat s-au legat tot mai durabil de zonele vecine803, ajungându-se în
prezent la situaţia în care munţii sunt practic o anexă a gospodăriei mărgi‑
nenilor Sebeşului.

6.1.5. Iernatul „la câmp”
Se făcea în apropierea satelor şi începea prin licitarea terenului pe care
turma urma să petreacă iarna. Turmele erau constituite, atât din oile pro‑
prii, cât şi din cele ale unor vecini. Plata terenului se făcea în două tranşe,
una pe loc, la încheierea contractului între comună şi oier, cealaltă jumă‑
tate, primăvara. Satele din Mărginimea Sebeşului: Pian, Loman, Purcăreţi,
Răchita, Strungari etc. preferau zona Pianului, ducând oile „la ghindă”.
Dintr-o listă cu locurile destinate păşunatului în timpul iernii, precum
şi perioada în care era permis păşunatul, aflăm că oraşul Sebeş a scos la
licitaţie, în toamna anului 1878, următoarele zone: „Râpa Roşie”, „Obreja
Mică”, „Şermagul” şi „Cutina”, din 11 noiembrie 1878 până în 17 martie
1879 şi „Gusu”, „Răstoaca”, „Câmpul Vinţului” şi „Câmpul Pianului”, din 11
800
801
802
803

Pavelescu 2004, I, p. 58.
Popa 1984, p. 141 nota 13.
Dunăre 1969, p. 123–124.
Dunăre 1979, p. 673.
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noiembrie 1879 până în 6 aprilie 1879. Se specifică şi faptul că plata păşu‑
natului se face la casieria oraşului, în două rate egale, până la 1 februarie şi
23 aprilie. Atât în problemele financiare, cât şi în altele, oierii sunt supuşi
controlului poliţiei. Se specifică şi posibilitatea ca pe teritoriul oraşului să
poată ierna oieri din afara districtului Sebeş804.
Iernatul în această zonă, înainte de 1940, este amănunţit descris de
profesorul Gh. Pavelescu805. Interlocutorul său povesteşte modul în care a
decurs licitaţia, cum s-a constituit turma şi cum a decurs viaţa de zi cu zi a
ciobanilor care şi-au „dat rând” la paza oilor câte două săptămâni fiecare. În
tot acest răstimp petrecut „la câmp” au fost invitaţi de numeroşi localnici să
poposească cu animalele pe loturile lor ca să le târlească:
„Deci, de-acasă plecarăm […]. Nefiind departe pe la avecernea am şi ajuns
la loc. Când am ajuns în Pian, când am fost în capu satului din sus ne iasă
în cale unu Ghica lu Andronică, om cunoscut ca om de omenie, ne cunoş‑
team noi toţi cu el şi ne întrebă unde mergem cu oile. Noi îi spunem că aici
în pământul Chienarilor din jos, la Margini. Ne spune el că are o grădină
în vale lângă hotaru nost. Nu i-am pute-o gunoi, să durmim cu oile în ea
[…]. Noi zicem de ce să nu. Bine, zice omu nost, las că de ciobani ţin eu
seama, ştiu eu ce le trăbă lor. Ne-am dus prin sat la vale. Ne-au mai întrebat
şi alţii, noi le-am spus că mai târziu durmim şi pe la ei, dar acum stăm vreo
săptămână la acesta”806.

Turme de oi din aceste zone au iernat, de sute de ani, în felul descris, nu
numai în apropierea Pianului de Jos, ci şi a Sebeşului, cum am văzut într-un
capitol anterior sau chiar mai departe, spre Deva şi Lipova, unde puteau sta
cu animalele lor pe fânaţele din zonă şi pe mirişti, după recoltat.
La Şugag, toamna, după coborârea „din jos de gard”, plecau înspre
Lipova păscând oile pe malurile Mureşului:
„toamna mergeam cu oile până pe la Zam mai luam hotar pe-aici, şi stă‑
team pân să punea iarna sau să găta mâncarea la animale. Şi plecam pe jos
şi veneam cu iele-ncoace. Nu mai aveam mâncare […], răbdam spărjeam
mămăliga îngheţată şi scârţâia zăpada […], am luat toporu şi mămăliga din
desaji de la măgariu şi-am spart cu toporu şi-am ros câte-o bucăţică de-aia
îngheţată. Şi-am venit la pod la Deva, era un pod peste calea ferată şi peste
MMIRSBD, Protocoll, Mühlbach 24 October 1878 în dosarul Intervenţiile bisericii
române către oraş pentru arenda păşunatului de iarnă pe moşiile românilor 1867–1899. inv.
218/D. 111, nr. 188, f. 1–2.
805
Pavelescu 2004, I, p. 67–75.
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Informator Petru Pavelescu, n. 1920, Purcăreţi, apud Pavelescu 2004, I, p. 68.
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Murăş, acum s-o făcut pasaju ăla la Şoimuş acolo, şi ştia toată lumea cân
trecea cu turma pe-acolo să băga sub pod făceai mămăliga. Apă, luam din
Murăş în căldare şi făceam mămăliga […] şi-am oprit să hodinim un pic.
Cîn ne-am oprit ca cum ne-ai fi tăiat picioarele ne puneam jos, şi noi şi
măgarii cu povara pe iei. Ce-am avut 12 ani. M-am lăsat obosât să mă culc.
Ei şi-or schimbat obielele. Cân m-o sculat să plecăm mie mi-o îngheţat
picioarele tun. Cân m-am ridicat, să fiu al naibii dacă-ţ-arăt, ui aşa stăteam
ca un par. Cân m-o ridicat în picioare, fleac jos! Mă sculam să plec şi nu
puteam. Nu sâmţam picioarele de loc. Bă să fiu al naibi – zâc- mi-o nghieţat
picioarele! No am luat bâta şi am stat răzămat în bâtă acolo şi-am plecat şi
io. Să-ncălzât picioarele şi hai la drum. Da vreo doi ani de zâle puteam să
tai din astea două deşte cu cuţâtu, nu sâmţam. Da n-am murit şi nu mi-o
căzut deştele. Şi de la Sebeş în sus mereai toată noaptea pe drum şi oile nu
aveau une să mânce. Şi în sat aşteptau oamenii cu mâncare că nu plecau
să-ţi ţie calea cu fân cu vreo căruţă era şi greu că nu erau căruţe, da rejista,
totuşi rejista mult de foame. Aici erau coborâţi fiecare om cobora cu calu
cu desagii cu fân pe iel, şi-aici cân soseai, fiecare printr-o grădină, că avea
rude, avea pretini, le da de mâncare, mâncam şi noi, hodineau oile şi-apă
să-mpărţa fiecare să aleja şi plecau cu ele”807.

Iernau în sat şi plecau spre aceleaşi zone, primăvara devreme, păscând
pe mirişti şi pe malurile Mureşului spre Deva şi Lipova:
„de la 11 ani m-o mânat c’un unchi de-aicea, făceau turme de oi să asociau
câţiva, familii, atuncia cinci am fost cu mine, patru oameni calumea […], şi
pleca cu turma de-aiciea la 1 martie, pe drum până la Lipova şi napoi două
luni de zâle. Am plecat la 1 martie că s-o desfăcut un pic […] şi de-aici pân
la Sebeş le-am dat de mâncare pe drum, o mers căruţa cu fân şi le-o dat de
mâncare şi de-acolo’n jos numai odata le-o mai pus nişte porumb. Aşa să
obişnuia aicea la Şugag noi nu plecam ca poienarii, numai după aia o-nce‑
put sa plece. Oamenii aice-n Şugag aveau fânaţe, aveau fân, aveau păşuni.
La Poiană se pleca toamna şi veneu primăvara […]. La noi care avea bani
şi de-asta sa duceu şi-şi arondau un teren undeva. Noi, vă daţi sama numai
pe drumuri, n-am stat mai mult de-o zâ nicăieri, veneau oameni din sat –
nu mai staţi aici numai dacă plătiţi – le dam, ne-nţelegeam cu paznici sau
ce era era acolo şi ne lăsa de stăteam făceam o mămăligă, câte-o zi ne mai
desculţam de aieriseam la picioare, încontinuu la drum. Da io de 11 ani nu
uit niciodată să fiu al naibii, n-o plouat, nu m-am desculţat o săptămână.
Cîn ne opream câte un pic io să mă hodin. Până ce mi-o zîs unu. Bă tu nu
te-ai mai desculţat. Ia desculţă-te. Şi-apă mă băgam în apă rece cu picioa‑
rele şi răcorea picioarele-n apă răce. Iera fiartă carnea pe tâlpi, albită aşa şi
807

Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
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făcute nişte crestături aşa […] Atunci să fi mers cu cizmă cred că ai fi murit!
Atunci era opincă, da nu de gumă, opincă de piele şi puneai obeală de lână
şi peşte ia deaia de doc, era un doc de nu prea intra apa tare în ie. Şi le uscai
zâua la soare cum puteai. Dacă ploua o săptămână era vai şi-amar. Care
era mai mari, le punea pe măgariu, sub iebânca aia la măgariu să punea pe
măgar şi pe urmă şaua, o pătură împăturată iebâncă, plocad îi spunea aicea,
da iebâncă-i zice. Şi se puneau acolo şi de căldura măgariului să uscau, le
lua să-ncălţau cu iele şi puneau altele. Io copil, dacă nu-mi spunea. Şi-am
mers toamna şi primăvara de la 11 ani până la 18 ani toamnă şi primăvară
n-o existat să lipsesc […]. De la Sebeş la Lipova. Cân’ am mers io atunci era
asfaltat numai la Săvârşin că era castelu’ lu’ regele Mihai acolo. Restu nu
era asfaltat. Meream pe drum de piatră. Să merjea cu turma pe drum. Apă
după aia o-nceput mai aşa să ai felinar la tine, da atunci nu să ştia de nimic.

Prin ’69-’70, o nceput şi ai noştii să mai plece în Banat de toamna. Da
până atunci să plece de toamna în Banat nu prea mereau că nu dispuneau
de bani. O venit iernuri şi-atunci de n-ai mai putut, zăpada de un metru în
Banat şi comuna le-o cam asigurat le-o mpărţit pe la oameni pe-acolo le-o
dat porumb da o plătit. Da or păţit şi de le-or dat în parte. Că o păţit cu
iarnă de n-o avut bani şi le-o dat în comună-cine ia zăce oi la primăvarămi dă numai cinci, o fost nişte iernuri dealea de le-o dat în parte. O venit
cu jumătate turma restu le-o dat pe-acolo. Da o fost mulţumit că le-o scos
din iarnă. Că la alţii le-o şi murit de foame. Şi-atunci o nceput şi a noşti să
meargă în Banat prin ’67-’68. De-ai noştii n-or plecat din Şugag în Banat.
S-or mai dus ciobani de-aicea la dinăştia cu târle. Să duceau ciobani de
toamna până primăvara. Să tomnea cu ăia. Da să plece de aici, n-o plecat.
Să să organizeze turmă să plece în Banat n-o plecat”808.

6.1.6. Iernatul transhumant
Nu toţi oierii iernau cu animalele în zonele din apropierea satelor de
origine, în zonă practicându-se şi un păstorit transhumant, de sute de ani
păstorii ardeleni obişnuind să-şi conducă, toamna, turmele, pe drumurile
transhumanţei, spre Moldova şi Ţara Românească pentru iernat, iar pri‑
măvara să le aducă înapoi, activitate care i-a făcut cunoscuţi în întreaga
Peninsulă Balcanică809.
Pentru a ne face o idee despre numărul turmelor care păşteau vara
în Munţii Sebeşului şi care plecau pe drumurile transhumanţei odată cu
808
809

Ibidem.
Veress 1927, p. 1.
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venirea toamnei, amintim câteva date statistice din lista vitelor coborâte la
iernat, prin Novaci şi Curmătura Olteţului, în anul 1837. Conform acesteia,
în 31 august 1837, Mănăilă Marian din Săsciori a trecut cu 1169 oi, 416
berbeci, 9 capre, 4 cai, 1 măgar şi 7 ciobani. Din Loman, satul vecin, în două
zile, respectiv 9 şi 10 septembrie, au fost înregistrate 5 turme însumând
6859 oi şi berbeci, însoţiţi de 26 de ciobani. Din Sebeşel, Moise Stăncuş a
trecut peste munţi în ziua de 20 septembrie a aceluiaşi an 902 oi, 250 ber‑
beci, 22 capre şi 16 cai, însoţiţi de 6 ciobani810. Locuitorii din satul Pianu
trimiteau în plaiul Vâlcan cel mai mare număr de oi, în comparaţie cu
celelalte sate, iar stăpânii de turme din acest centru pastoral apar în 1831
cu ciobani angajaţi din satele Loman, Romos, Sibişel, Poieni şi Mihăileşti.
Lomănarii angajau, la rândul lor, ciobani din Boşorod şi Pianu. Toate aceste
date sunt o dovadă a dimensiunilor şi a caracterului comercial al transhu‑
manţei practicate de aceste comunităţi811.
Destinaţia turmelor era Bărăganul şi bălţile Dunării, bogate în vege‑
taţie. Din zona Sebeşului sunt semnalate târle ale lomănarilor în judejul
Gorj şi Dolj, aşezaţi cu precădere în plasele Bălţii812. Pe o listă a satelor
ardelene, din care plecau oierii cu turmele la iernat în Ţara Românească şi
Dobrogea, întocmită pe baza unor documente din Arhiva Vechii Vistierii
în perioada 1831–1855, din zona Sebeşului sunt prezente satele Cacova,
Căpâlna, Deal, Lancrăm, Loman, Pianu, Răchita, Săsciori, Sebeşel şi
Şugag, păstorii din acest ultim centru pastoral trecând cu turmele lor
până în Dobrogea813 (harta 7). Particularităţile geografice şi climatice
ale Dobrogei au făcut ca această zonă să fie ideală pentru păstorit şi ier‑
nat, fapt care i-a determinat pe ciobanii ardeleni transhumanţi să treacă
Dunărea, încă înainte de pacea de la Pasarovitz (1718)814, existând şi opi‑
nii conform cărora prezenţa acestora în Dobrogea este ulterioară acestui
eveniment815.
În ceea ce-i priveşte pe mărginenii Sebeşului, suntem de părere că aceş‑
tia au început să treacă în Dobrogea mai târziu decât cei din zona Sibiului,
impulsionaţi de politica adoptată în prima jumătate a secolului al XIX-lea
de guvernatorul Mehmet Said Paşa (1838–1914), care depunea eforturi
pentru a introduce „agricultura pastorală” în vederea valorificării vastelor
810
811
812
813
814
815

Constantinescu-Mirceşti 1976, p. 157–158.
Ibidem, p. 91 nota 40.
Ibidem, p. 116.
Ibidem, p. 98–100.
Arbore 1938, p. 115.
Dragomir 1926, p. 43.
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terenuri necultivate, încurajând ciobanii ardeleni să vină în Dobrogea816.
Numărul acestora a crescut mai ales după anul 1855, când o convenţie din‑
tre Austria şi Turcia reglementa şi favoriza păşunatul în Dobrogea817, arde‑
lenii şi cele peste un milion de oi pe care le aduceau an de an aici, aducând
venituri de loc de neglijat în vistieria imperiului818. Mai mult, autorităţile
locale dobrogene au încurajat chiar şi stabilirea lor aici, din câteva statistici
rezultând că la 1878 existau deja peste 500 de familii de ardeleni stabilite în
Dobrogea819. După Războiul de Independenţă, când, în urma Tratatului de
Pace de la Berlin (1/13 iulie 1878), Dobrogea a revenit României, care, la
rândul ei, în efortul de reorganizare administrativă şi de românizare a pro‑
vinciei nou alipite, îndemna oierii transilvăneni să se stabilească în număr
cât mai mare aici, permiţându-li-se să ocupe cât pământ le trebuia, întru‑
cât, în urma războiului, majoritatea turcilor plecaseră, iar satele fuseseră
pustiite şi arse de bulgari820.
Oricum ar fi stat lucrurile apogeul prezenţei transhumanţilor ardeleni
în Dobrogea este atins la jumătatea secolului al XIX-lea, când, printre cei
145 de ciobani transhumanţi din scaunele Sibiului, Braşovului, Miercurii,
Orăştiei, Hunedoarei, Mediaşului etc., răspândiţi în districtele Isaccea,
Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Constanţa, Mangalia, Silistra, Balcic,
Bazargic şi Varna, sunt prezenţi şi ciobani din scaunul Sebeşului821.
Prima menţiune documentară a unor ciobani transhumanţi din
Mărginimea Sebeşului prezenţi în Dobrogea este cea din anul 1845, în con‑
textul unor neînţelegeri între ardelenii transhumanţi şi autorităţile turceşti.
Cu 10 ani înainte de convenţia austro-turcă din 1855, prin care era regle‑
mentată prezenţa şi păstoritul ardelenilor transhumanţi în Dobrogea, aianul822 din Constanţa, Hagi Mamed ignorând înţelegerile avute, încearcă să
crească taxele percepute oierilor ardeleni, cărora le dă un termen de numai
zece zile pentru a-i satisface pretenţiile. Pentru apărarea intereselor cio‑
banilor existau un consulat austriac la Galaţi şi alte două viceconsulate la
Hârşova şi Rusciuc, care sunt alertate de aceştia şi intervin pe lângă Said
Paşa pentru a le face dreptate ciobanilor. Paşa este de acord să nu-i supra‑
Mihăilescu 1922, p. 168.
Ursu 1997, p. 94.
818
Mihăilescu 1922, p. 175–179.
819
Ursu 1997, p. 95.
820
Opreanu 1931, p. 229.
821
Arbore 1938, p. 116.
822
Aian sau a’yan, este un titlu care se dădea în Imperiul Otoman unei categorii de
funcţionari cu atribuţii civile şi militare, poate avea şi sensul de notabil, căpetenie de
provincie sau de viceguvernator (Mehmet 1983, p. 330).
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taxeze, precizând însă că cei care nu vor face dovada că se întorc anual în
Transilvania, sau cei care s-au stabilit în Dobrogea, vor fi nevoiţi să achite
ciubuc-parase şi belicul, taxe care, conform indicaţiilor primite de la Înalta
Poartă, erau percepute tuturor străinilor aşezaţi în provincie823. În acest
context, consulatul de la Galaţi întocmeşte, la 9 octombrie 1845, o condică
în care include toţi cei 145 de ciobani ardeleni transhumanţi prezenţi în
Dobrogea, printre care îl găsim şi pe George Wasille Poppa din Sebeş, pre‑
zent cu oile la Mangalia. Lui i se adaugă Simeon Solomon, din Pianu de Jos,
aşezat undeva în zona Constanţei, cu 230 de oi, şi fraţii acestuia, Constantin
şi Petre care aveau împreună alte 370 oi. Tot la Constanţa este prezent un alt
cioban din Pianu de Jos, Jeremie Pistoi, acesta din urmă declarând numai
34 de oi824.
Trecerea Dunării se făcea fie pe gheaţă, fie cu „caiacele”, în acest ultim caz
traversarea fiind destul de anevoioasă datorită numărului mic de animale
care puteau fi trecute într-un singur transport. După traversarea Dunării,
ciobanii se împrăştiau, unii spre Tulcea, alţii spre Constanţa825.
Nu numai sebeşenii şi locuitorii din Pianu de Jos treceau Dunărea în
Dobrogea, ci şi turme din Pianu de Sus, sat care practica un păstorit la nive‑
lul celor mai însemnate centre pastorale din Transilvania826. Şi din Loman,
turmele treceau Dunărea; profesorul Gheorghe Pavelescu intervievând, în
anul 1937, un octogenar, află de la acesta că:
„Mai demult lumea se ducea cu oile în Dobrogea, că acolo nu se plătea
nimic pentru păşunat. Numai la trecerea Dunării plătea ceva pentru trecut.
Atunci nu era pod. Plătea ceva la guvernatorul ţării şi putea umbla pe unde
voia”827. Acest lucru probabil că i-a determinat pe tot mai mulţi să treacă
Dunărea, ştiut fiind faptul că în secolul XIX toţi păstorii erau nevoiţi să
încheie învoieli temporare cu stăpânii de păşuni sau să le ia la licitaţie828.

Un cioban din Tonea îşi aminteşte:
„moşu o fost pe acolo. Sandu Nazarie, iel era din Săsciori. […] Era mai greu
pe acolo ca Banatu ăsta. Erau multe vânturi. Se întâmpla de venea crivăţu
de mai lua oile la destui şi rămânea fără. Vântu le lua şi le ducea în Dunăre
823
824
825
826
827
828

Vâlsan 1928, p. 41–42.
Ibidem, p. 45, nr. 94–96.
Dragomir 1926, p. 43–44.
Constantinescu-Mirceşti 1976, p. 91.
Pavelescu 2004, I, p. 57.
Vlăduţiu 1969, p. 201.
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[…]. N-aveau cizme numai cu opinci iarna cân toate erau desfundate, uzi la
picioare. Să-ncălţau cu paie că n-aveau oghiele”829.

Transhumanţa a continuat să fie practicată până în zilele noastre, dato‑
rită numărului mare de animale pe care aceste comunităţi îl deţin. La jumă‑
tatea secolului trecut, Şugagul avea circa 14–15 000 de oi care, înainte de
cooperativizarea impusă de regimul comunist, erau grupate în 30 de cio‑
poare. După Şugag urma Loman, cu aproximativ 13000 oi, iar apoi Căpâlna,
Sebeşel, Răchita, Strungari şi Purcăreţi, care, toate împreună, aveau cam cât
Şugagul830. Nu trebuie omis faptul că, în registrele primăriilor, niciodată
nu vom găsi numărul exact de animale, pentru că oamenii nu le declarau
pe toate pentru a nu fi impozitaţi şi a li se impune cote. Această situaţie
s-a perpetuat până în ultimii 10 ani, când, datorită subvenţiilor venite de
la Uniunea Europeană, oamenii au început să declare numărul exact de
animale.
În prezent, satele din Valea Sebeşului practică transhumanţa în vestul
Transilvaniei, precum şi în zone de lângă Timişoara, Arad, Oradea (fig. 24),
aceste rute fiind frecventate, în mod regulat, începând abia din deceniul
trei al secolului al XX-lea831. Ca o reminiscenţă a obişnuinţei ciobanilor
din această zonă de a merge la iernat, în Bărăgan, unii îşi amintesc că, între
1950 şi 1980, încă mai exista tendinţa de a merge în acele părţi:
„am fost şi-n partea ailaltă pe la Ploieşti, la Mizil în partea aia. Acolo am
mers pe la Rupea, pe la Braşov. Am mers cu oile tot pe sub munte până la
Rupea la Săcele, de acolo am trecut pe la Cheia şi la Vălenii de Munte şi
iernam aproape de Ploieşti. De la noi nu să mai duc acum pe acolo”832.

Un altul, mai practic, spune:
„am fost şi pe la Bucureşti cu ele. Le-am dus cu trenu şi tot cu trenu le-am
adus. Am fost până aproape de Bucureşti cu ele, am stat două luni de zâle la
Ploieşti prin 1957, or fost vreo 4–500 de oi”833.

Un alt cioban afirmă că, până în toamna lui 1977, întotdeauna mer‑
gea în Bărăgan. Trecea pe la Obârşia Lotrului, urca peste Vârful Ştefanu şi
Rânca, coborând la Novaci. De aici, peste Dealul Muierii, mergea spre Baia
829
830
831
832
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Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Dunăre 1956, p. 486.
Vlăduţiu 1964, p. 154.
Jinar Petru, n. 1963, Loman.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.

Păstoritul în Mărginimea Sebeşului

201

de Aramă, de unde se îndrepta spre Craiova, după care cobora pe malul
Dunării, la vale, ajungând frecvent până în zona Bucureştiului, la Bolintin
„era bine că era câmpurile largi, da-i departe şi-i rău primăvara de venit că
trăbă să treci munţii şi-i zăpadă ”834.
Astăzi ciobanii din zona Sebeşului frecventează doar Câmpia de Vest.
Începând de la jumătatea lunii noiembrie, rând pe rând, turmele care
nu rămân să ierneze în vecinătatea satelor pornesc spre Banat „până la
Timişoara facem între 18 şi 22 de zâle […] toamna mergi pe unde-i mai
scurt, primăvara vii pe unde-i mai lung”835.
Ciobanii vorbesc, cu o oarecare umbră de nostalgie, de numărul mare de
turme care iernau în Banat. Stând de vorbă cu un sătean din Găunoasa836,
unul dintre satele prin care se întorceau turmele spre vărat, un cioban îşi
aminteşte că omul i-a spus că în primăvara respectivă au trecut mai mult
de 400 de cârduri şi adaugă, spunând: „Da şi cred! Că veneau vaideeni,
novăceni, de la noi de pe aici, poienari, tilişcani de toţi. Acum îi numeri pe
degetele de la o mână”. Explicaţia acestui fenomen nu întârzie mult:
„unii s-or localizat, alţii s-or lăsat de sportu ăsta. Mereai pe acolo, apă înce‑
pând de la un paznic dă-i, la brigadiru dă-i, la ingineriu dă-i, la cine ştie ce
şef de tractorişti dă-i, la toţi tractoriştii cân veneau dă-le. Ai! Futui oaia lu’
dumnecat! Şi atunci să câştiga, să câştiga cu oaia, da acum nu să mai câştigă.
Era mai plătit produsu […] tune dracu-n venitu oii! Nu să mai câştigă cu
oile”837.

Se duc în toată Câmpia de Vest. Pe lângă Timişoara, Salonta, Oradea,
Satu Mare, Carei, Arad, Sânnicolau Mare etc. (harta 7).
Cei care au oi mai puţine se asociază câte doi-trei pe criterii de rude‑
nie, vecinătăţi sau prietenie: „no şi-atunci, io cu „Stan Păpuşă” cu cutare şi
cutare fiind şi neamuri sau chiar preteni, ne asociem laolaltă şi plecăm cu
iele-n pustă”838. În iarna anului 2002, unul dintre interlocutorii mei a fost la
Lornici şi şi-a petrecut sărbătorile la Breslovăţ.
Până acolo merg pe ruta Cugir – Romoşel – Orăştioara – Beriu – Ocoliş
– Călan – Hunedoara – Dumbrava – Muncelu Roşcanilor – Roşcani –
Mihăileşti – Teiu, de unde o apucă pe deasupra pădurii coborând la Birchiş.
Drumul continuă pe la Rostov – Vereşmord – Barcanizău –Cornăţel – Abata
834
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836
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Jinar Petru, n. 1963, Loman.
Ibidem.
Astăzi Dumbrava, jud. Hunedoara.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
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– Zăbalţ – Doldoş – Lipova – Alioş – Secea – Orţişoara –Bile – Şandroş,
răspândindu-se în întreg Banatul.
„Ca în timpul lui Ceauşescu, acum-i mai uşor şi tot aşa pe o parte.
Tratăm acum cu primarii ori cu inginerii de la asociaţii […]. Mai vin cu
oile acolo din Sibiu, Gorj, Vâlcea şi Hunedoara toţi merg acolo”839.
Viaţa cotidiană în Banat decurge conform canoanelor ciobăniei trans‑
humante de sute de ani „dormim în cojoc pe lângă turmă. Îi iarna mai
moale, mai găsesc pe sub zăpadă, ciupesc mai bine şi tuleie de porumb îs
până-i lumea”840. După 1 februarie, oile încep să fete, iar turmele rămân în
Banat până se înzdrăvenesc puţin mieii şi pornesc înapoi pe drumul mai
lung, pentru a ajunge în satele de origine. Prin luna aprilie, să reia ciclul
primăvăratului, văratului, tomnatului, ca apoi să se întoarcă, toamna târziu,
pe drumurile transhumanţei, în Câmpia de Vest.
În special primăvara, deplasarea oilor a devenit tot mai problematică, deoa‑
rece se întâmpla, de multe ori, ca turmele să strice semănăturile oamenilor,
iscându-se conflicte. Exista şi un drum care urma culmea dealurilor, cunoscut
de ciobanii de pe Valea Sebeşului sub numele de cărarea pădurilor, dar nici
acesta nu era foarte avantajos pentru transhumanţi, deoarece trecea prin păduri
şi se încălcau astfel legile silvice, de multe ori întrând în conflict cu pădurarii:
„Ţân minte un preten de-a meu, îi aşezat acum în Bihor la Purca – Niculae
lu Netoiu, acela o mai stat un an după ce-am plecat io la colectiv, şi cân o
vint în sus pe cărări, din Banat lua cărarea pădurilor, şi nu mai ieşa în drum,
venea tot pe creasta dealurilor prin pădure şi ieşau aicea la Orăştie, venea
numai pe creste, şi s-o-ntâlnit cu un pădurar de-acolo şi acela s-o ambiţi‑
onat că ce caută pin pădure, acesta s-o ţânut şi el şi s-o luat la harţă, şi i-o
tras la pretenu acesta al meu, că zâce bă, n-am putut pleca cân ai plecat tu la
colectiv, şi i-o tras, că acesta o vrut să-l bată, şi i-o tras de l-o umplut aicea,
70 de alice i-o scos numai din juru intestinelor. M-am dus la el la spital la
Timişoara. Şi la proces nu i-o dat mai nimic c-o fo puşcat din faţă nu din
spate. Era greu! Nu mai puteai mere de maşini. Că trăbă să meri ori peste
holda omului or pe şosea”841.

Concluzionând, putem afirma că, de-a lungul timpului, şi oierii din zona
Sebeşului au practicat păstoritul în aceleaşi forme ca şi cei din Mărginimea
Sibiului, ocupând, la fel ca aceştia, un teritoriu vast, din Dobrogea şi până
în Câmpia de Vest.
839
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Jinar Petru, n. 1963, Loman.
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Încă din secolul al XVII-lea, îi găsim vara cu turmele lor pe munţii
domeniului Hunedoarei, destinaţii în perioada văratului care se păstrează
şi în prezent, fiind frecventaţi munţi din masivele: Retezat, Şurianu şi
Parâng. Iarna, la fel ca în secolele XVIII-XIX, turmele umpleau terenurile
şi dealurile din apropierea Sebeşului, Pianului şi Vinţului. S-a renunţat la o
transhumanţă grea şi obositoare, în Bărăgan, la Bălţile Dunării sau chiar în
Dobrogea, din deceniul trei al secolului trecut, începându-se frecventarea
Banatului. Dintr-un conservatorism, la care în prezent s-a renunţat, vechile
drumuri ale transhumanţei peste Carpaţii Meridionali au fost folosite spo‑
radic de unii ciobani, până prin deceniile 7 şi 8 ale secolului XX. În prezent,
mare parte dintre crescătorii de ovine din zona aflată în discuţie, care până
nu demult practicau iernatul transhumant în Banat şi Crişana, au dat naş‑
tere fenomenului „localizărilor”842, renunţându-se la o transhumanţă grea
şi obositoare şi stabilindu-se cu turmele în locurile pe care le frecventau. Ei
au profitat de colapsul agriculturii socialiste şi au cumpărat pământ, de cele
mai multe ori chiar de la foste CAP-uri unde erau angajaţi pentru a îngriji
oile, terenuri pe care acum le folosesc pentru turmele proprii. Aici şi-au
întemeiat gospodării în toată puterea cuvântului, în cadrul cărora prepară
produsele, la fel ca la stânele din munţi. Majoritatea oierilor şugăjeni şi-au
mutat turmele de oi în Banat, în condiţiile expuse mai sus, în satul de ori‑
gine, cresc vaci pentru lapte şi carne. Transhumanţa, continuă sa fie astăzi
practicată doar de câţiva oieri din Loman, Tonea, Purcăreţi şi Pianu de Sus.

842

Totoianu 2010, p. 552–556.
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ŞI FUNCŢIONALITATE.
TIPURI. CONSTRUCŢII
DESTINATE ANIMALELOR

Majoritatea cercetătorilor care s-au ocupat cu studierea păstoritului la
români au abordat şi aspectele legate de stână. Prin stână se înţelege, în sens
propriu, construcţia în care se prepară produsele lactate şi se adăpostesc
ciobanii, iar în sens larg, întreaga gospodărie destinată mulsului şi prelu‑
crării laptelui843.

7.1. Stâne (colibe) din zona fânaţelor
În Mărginimea Sebeşului, toţi locuitorii care se ocupă cu păstoritul şi
creşterea animalelor au, pe lângă casa şi gospodăria din sat, câte o locuinţă
şi gospodărie temporară situată în aşa-numita „parte a doua” a satului, gos‑
podărie căreia unii îi spun „stână”, iar alţii „colibă”.
„Colibele” formează partea economică cea mai importantă a gospodă‑
riei mărginenilor Sebeşului, crescători de animale, o prelungire necesară a
gospodăriei din sat. Analizate, per ansamblu, şi pe Valea Sebeşului, la fel ca
şi în Mărginimea Sibiului, colibele constituie adevărate aşezări de tip risi‑
pit, cu caracter sezonier, servind ca adăposturi pentru oameni şi animale.
Risipite pe plaiurile şi feţele munţilor, acestea reflectă cel mai înalt mod de
adaptare la condiţiile mediului natural şi la cerinţele economiei, un adevă‑
rat exemplu de umanizare a muntelui844.
În amplasarea în spaţiu a acestei construcţii şi a anexelor ei (grajduri
pentru vite, coteţe pentru porci, strungă, perdele, staor, şi curţi pentru oi),
843
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primează funcţionalitatea, ţinându-se însă seama şi de factorii de relief
existenţi. De obicei, locurile drepte sunt cedate unui spaţiu arat, întâlnit
la majoritatea gospodăriilor, unde oamenii cultivă mai ales cartofi şi ceapă
şi, mai rar, legume, în situaţia în care au o orientare predominant sudică.
De cele mai multe ori, spaţiul de locuit este amplasat în pantă, dificultăţile
legate de construcţia pe teren inclinat fiind depăşite cu ajutorul pietrelor
din care construiesc ziduri, îndreptând terenul din spatele construcţiei a
cărei intrare este păstrată la nivelul solului. În spaţiul astfel obţinut, amena‑
jează pivniţe unde păstrează alimente, ferite de gerul iernii845.
O astfel de locuinţă-stână era construită, de obicei, din bârne de brad,
cu două camere şi un privar, având acoperişul în două sau în patru ape, cu
învelitoare din şise (şindrilă), cu pereţi de obicei netencuiţi, prevăzuţi pe
alocuri cu cuie de care agaţă haine, desagi, căpestre etc. În ceea ce priveşte
amenajarea spaţiului interior, o cameră este folosită pentru locuit, iar cea‑
laltă pentru adăpostirea animalelor. În camera de locuit sunt puţine lucruri,
două paturi aşezate în colţ, poliţe pe perete unde se păstrează alimentele la
adăpost de şoareci, o măsuţă mică şi câteva scăunele. Camera avea două
ferestre, una mai mare pentru lumină, lângă uşă şi una mai mică, în dos,
pentru supravegherea animalelor846.
În prezent, locuinţele au evoluat atât în ceea ce priveşte materialele de
construcţie, planimetria, cât şi funcţionalitatea spaţiilor. Foarte frecvent
sunt folosite pentru acoperişuri, atât la locuinţe, cât şi la grajduri, plăcile
de azbociment sau ţiglele, iar în ultimul timp a câştigat teren ţigla meta‑
lică; vetrele deschise au fost înlocuite în multe cazuri cu sobe de gătit, iar
în interior au apărut piese de mobilier (dulapuri sau canapele în locul pri‑
ciurilor sau paturilor cu străjac). În cazul unei astfel de locuinţă-stână, pe
care am cercetat-o şi care a suferit modificări substanţiale în ultimii 30 de
ani (pl. I/1–3), planul era compus, iniţial, din două încăperi construite din
bârne din lemn de brad, aşezate pe un pat de piatră. O încăpere era desti‑
nată pentru locuit, având dimensiunile de 5 × 2,80 m, iar cealaltă, desti‑
nată adăpostului pentru animale, cu dimensiunile de 5 × 2,5 m, notate pe
plan (pl. I/3) cu A şi, respectiv, B. Camera de locuit, în prezent tencuită şi
văruită, era prevăzută cu două ferestre pentru iluminat, de mici dimensiuni
40 × 40 cm, şi una mai mică, în peretele dinspre camera destinată adăpos‑
tului pentru animale.
După schimbarea proprietarului, în deceniul şapte al secolului trecut, a
845
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fost substanţial modificată, nucleul iniţial fiind prelungit cu încă 5 m spre
dreapta construcţiei şi 2 m în faţa acesteia. Acoperişul în două ape a fost
complet refăcut peste toată construcţia, iar învelitoarea din şise, înlocuită
cu plăci de azbociment. În partea din faţă, în prezent, acoperişul se sprijină
pe cinci stâlpi, acoperind un privar notat în plan cu D, în al cărui capăt din
dreapta a fost amenajat un celar, prevăzut cu zascuri notat cu E, care are
dimensiunile de 2,5 × 2 m. Cealaltă încăpere rezultată în urma construc‑
ţiei, notată de noi cu C, este folosită pe post cămară pentru alimente. Cele
două camere A şi C sunt prevăzute cu intrare separată, direct din privar. S-a
renunţat la peretele din dreapta spaţiului destinat animalelor, dublânduse spaţiul iniţial destinat acestora. În momentul cercetării construcţiei, în
acest spaţiu erau adăpostite pe timpul nopţii găinile, porcii şi mieii.
De asemenea, s-a construit şi o magazie pentru lemne, notată în plan cu F.
Spaţiul cu destinaţia de locuinţă este mobilat auster, cu două paturi, o masă şi
o bancă, încălzirea lui făcându-se cu ajutorul unei sobe de bădic (fontă), folo‑
sită în timpul iernii şi la gătit. În privar se găseşte încă un pat întrebuinţat în
timpul verii şi o altă sobă, de acelaşi tip, folosită la treburile curente, inclusiv
la închegarea laptelui. Crinta este aşezată în dreapta intrării în celar.
Un alt tip de locuinţă-stână, tipică pentru zona aflată în discuţie (pl. V/1–
3), conservă un element arhaic, o vatră deschisă, folosită atât la prepararea
hranei, cât şi la prelucrarea laptelui. Planul este dreptunghiular, cu dimen‑
siuni de 10 × 6 m, iar datorită faptului că a fost construită pe un teren deni‑
velat, panta a fost îndreptată cu ajutorul unui zid din piatră care a dat naş‑
tere unei pivniţe sub podeaua camerei de locuit, folosită pentru depozitarea
diverselor produse şi nu numai, în care se intră prin stânga construcţiei. În
partea din faţă, pe toată lungimea construcţiei, se găseşte un privar cu o
lăţime de 2 m, din care se intră într-o încăpere numită tindă, prevăzută cu o
vatră de foc deschisă, aşezată către peretele din spate (pl. V/2–3). Încăperea
nu are tavan, fumul răspândindu-se liber în podul construcţiei, de unde
iese printre plăcile de azbociment cu care este acoperită.
Din tindă se intră în camera de locuit, tăvănită, a cărei iluminare se face
cu ajutorul unei ferestre de dimensiuni mai mari decât la tipul de construc‑
ţie descris anterior, 1 × 1 m, încălzită cu ajutorul unei sobe de cahale (cahle)
prevăzută cu plită de fontă. Referitor la acest tip de locuinţă cu intrarea din
pridvor (privar), prin tindă, unde se găseşte vatra liberă, specific şi Platformei
Luncanilor, Lucia Apolzan este de părere că reprezintă o variantă de construcţie
rezultată în urma tendinţei de eliminare din casa de locuit a arhaicului căloi847.
847
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Mobilierul camerei de locuit este compus din trei paturi de fier, o masă
cu două bănci şi două scaune, un raft pentru pahare şi farfurii şi un dulap
pentru haine. În tindă, destinată pregătirii hranei pentru oameni, animale,
câini şi preparării produselor lactate, se găsesc ceaune de diferite dimen‑
siuni, o căldare mare pentru închegatul laptelui, atârnată deasupra vetrei
cu ajutorul unui cârlig arhaic din lemn (fig. 60), agăţat de o grindă numită
scleme. Crinta este aşezată în dreapta intrării, lângă ea se găseşte un bâdâi
sau budău, folosit la prepararea untului, mai multe vase pentru apă şi găleţi
pentru muls fiind aşezate pe zidul de piatră care formează fundaţia din
dreapta construcţiei, clădit în mod intenţionat mai lat decât grinzile, pen‑
tru a forma o poliţă şi a fi folosit ca atare. Tot pe această „poliţă” se găsesc
mai multe tebeleuri folosite pentru păstrarea untului sărat. Fumul emanat
de vatra deschisă se răspândeşte în pod unde, înainte să iasă în voie printre
plăcile de azbociment care formează învelitoarea acoperişului, împiedică
muştele să se aşeze pe afumăturile atârnate spre păstrare.
Un alt element arhaic întâlnit la această colibă-stână este celarul, con‑
struit separat de locuinţă (pl. VI; VIII/1). Realizat dintr-o structură de buş‑
teni de brad ceva mai subţiri, peste care sunt fixate scânduri, între ele fiind
lăsat intenţionat un spaţiu prin care să intre curentul de aer necesar asigu‑
rării unei bune ventilaţii a spaţiului interior, are un plan pătrat cu dimensi‑
unile de 3,5 × 3,5 m (pl. VII/1). Acoperişul este în două ape, cu învelitoare
din şise (şindrilă). În interior, pe latura din dreapta, se găsesc zascurile cu
trocile pentru smântânit laptele, deasupra lor, pe toată lungimea peretelui,
se găseşte o poliţă pe care sunt aşezaţi burduşii cu brânză. În colţul peretelui
opus se află patul caşilor; lângă acesta sunt aşezate pe jos câteva putini cu
telemea şi un ciubăr din lemn, pentru pus telemeaua la saramură.

7.2. Stânele din zona păşunilor alpine
Stâna îşi găseşte pe deplin rostul şi necesitatea în construcţiile de gen
de pe culmile munţilor. Referitor la originea cuvântului stână, majoritatea
filologilor l-au considerat a fi un termen slav, dar sunt şi opinii conform
cărora el face parte din fondul de cuvinte autohton, tracic848. Termenul este
întâlnit în aromână (stână) şi istroromână (stânărie) şi împrumutat de la
români în maghiară (észtena, isztina) şi în dialectul săsesc (stine)849.
Pentru vărat, fiecare sat are stâne proprii, pe care le păstrează prin
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tradiţie. Astfel, Şugagul are stâne în Comanu, Stâneşoara, Balele, Presaca,
Fetiţa, Slimoiu de Jos, Pârva, Gura Potecului, Smida Mare, Smida Mică,
Sălane şi Diudiu; Lazul are stână în muntele Fata, Lomanul în Cârpa,
Clăbucet, Măgura Haţegană, Auşel şi Canciu; Căpâlna în muntele Puru;
Săscioriul în Dosul lui Brad şi Purcăreţiul în Titiana, Gruişor, Gropşoara şi
Canciu. Pe lângă aceşti munţi, satele din zona Sebeşului îşi vărau turmele
în Retezat, Parâng, Munţii Lotrului şi Gorjului850.
În alegerea locului unde este construită stâna, întotdeauna se ţine seama
de anumiţi factori. Se preferă locurile cât mai drepte, ferite de vânturi în
apropierea unor surse de apă şi lângă pădure, pentru a avea la îndemână
lemne de foc, condiţii, în general, îndeplinite de Munţii Sebeşului. Stâna
trebuie să fie o construcţie durabilă pentru a putea fi utilizată ani de-a rân‑
dul, de acelaşi grup de oieri, lucru care-i determină pe unii cercetători să o
considere un element cultural important, cea mai de seamă construcţie din
zona alpină851 şi un factor de stabilitate şi continuitate. Ea nu este o propri‑
etate individuală, ci una colectivă, de vecinătate852.
Stânele au intrat în atenţia cercetătorilor încă de la începutul secolului
trecut. Emmanuel de Martonne, studiind Carpaţii româneşti, atrage atenţia
asupra intensei vieţi pastorale care se desfăşoară vara în masivele Parâng şi
Şurianu, oferindu-ne totodată descrierea unei stâne de la începutul secolu‑
lui al XX-lea. Arhitectura stânei – spune Emmanuel de Martonne – era, pe
atunci, una dintre cele mai simple, cu pereţii construiţi din trunchiuri de
arbori nedecojiţi, printre care vântul trece liber. Uneori erau clădite pe un
fel de fundaţie din piatră cu „acoperişul de două sau de trei ori mai înalt
decât pereţii, postat deasupra ca un capac de forma unui vapor cu carena
dreaptă, cu faţa şi spatele plate”. Menţionează, de asemenea, că acoperişul
este confecţionat din şindrilă, în el fiind lăsate găuri prin care iese fumul,
dar prin care intră şi ploaia sau zăpada. În interior sunt „grinzi groase de
forme bizare, de care sunt atârnate căldări folosite pentru fiertul laptelui”.
De jur- împrejurul pereţilor sunt bănci confecţionate din trunchiuri de
arbori sau scânduri, servind, după caz, fie ca mese, fie ca paturi. În cră‑
păturile pereţilor sunt fixate beţe care susţin poliţe şi având, totodată, şi
întrebuinţarea de cuiere.
Referitor la funcţionalitatea spaţiului interior, Emmanuel de Martonne
spune că „cel mai adesea stâna este divizată în două încăperi, din care
una plină cu vase, saci de piele din care picură lapte, este special rezervată
850
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manipulării delicate presupuse de fabricarea brânzei. Acolo nu se face nici‑
odată focul, ci în alt loc unde se stă de obicei şi unde ne culcăm întinşi pe
bănci sau direct pe pământ, înveliţi în cojoc şi întorşi cu spatele la foc în
timp ce câinii se ascund în colţuri”853.
Stânele din Munţii Sebeşului nu s-au modificat aproape deloc în ulti‑
mul secol, imaginea descrisă de Emmanuel de Martonne fiind încă actuală
(fig. 49–50).
Stânele din zona înaltă a munţilor Sebeşului, sunt împărţite de către cer‑
cetătorul sibian Constantin Popa, pe baza dimensiunilor, în trei tipuri:
1. Foarte mari, în cadrul acestui tip dimensiunile maxime fiind de circa
20 × 8 m, cu trei încăperi, stâna propriu-zisă şi două celare, care au o frec‑
venţă mai redusă.
2. Mijlocii, cu dimensiuni cuprinse între 14 × 6 m, acestea fiind cele mai
frecvente reprezentând 60–70% din totalul stânelor.
3. Mici, cum era stâna din Prisaca854.
Părerea noastră referitoare la tipologia stânelor propusă de Constantin
Popa, este că dimensiunile nu pot constitui un criteriu tipologic, astfel
încât, noi propunem o tipologie bazată pe planimetria construcţiilor şi
funcţionalitatea încăperilor, prin urmare, în Munţii Sebeşului, întâlnim
două tipuri şi un subtip, după cum urmează:

7.2.1. Tipul 1
Stânele cu trei încăperi. Vom ilustra acest prim tip propus de noi, prin
câteva exemple ale unor stâne care aparţin locuitorilor din satul Loman. Ele
sunt în general de mari dimensiuni: 20 × 8,5 m (stâna Auşel) (pl. X/1–2;
fig. 43); 20 × 8 m (stâna Clăbucet) (pl. XI/2; fig. 48) şi 19,5 × 7,5 m (stâna
Măgura Haţegană) (pl. XII/2–3; fig. 46).
Construite pe o talpă de piatră, din bârne de brad rotunde, pentru a feri
lemnul de umezeală (Măgura Haţegană) sau cioplite pe două feţe (Auşel
şi Clăbucet), au o formă patrulateră şi sunt încheiate la capete „stâneşte”,
adică în cheotori româneşti (fig. 45). De obicei înălţimea pereţilor, din
7–8 bârne, nu depăşeşte doi metri. Acoperişul, cu o înălţime de cinci sau
şase metri, este acoperit cu şise (şindrilă) (Auşel, Măgura Haţegană) sau
cu plăci de azbociment (Clăbucet) şi este prevăzut cu una (Auşel, Măgura
Haţegană) sau două (Clăbucet) deschizături, numite fumare, prin care iese
fumul emanat din vetrele de foc deschise.
853
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În ceea ce priveşte planimetria acestui tip de stână, cu trei încăperi, cea
mai mare suprafaţă este ocupată de fierbătoare (Auşel şi Clăbucet 10 × 8,5 m
respectiv 10 × 8 m; Măgura Haţegană 8 × 7,5 m), aşezată întotdeauna în
mijloc, între cele două celare (Auşel şi Clăbucet 5 × 8,5 m, respectiv 5 × 8
m; Măgura Haţegană 4 × 7,5 m). Accesul în fierbătoare se face prin două uşi
dispuse simetric în faţa şi dosul stânei. În celarele aşezate în stânga şi dreapta
fierbătorii, se intră printr-o uşă simplă (pl. XII/3) sau dublă (pl. X/2; X/2);
pe jos este podit cu scânduri sau lăturoaie de brad. Spaţiile goale dintre buş‑
tenii care formează peretele celarului asigură iluminarea spaţiului respectiv
şi o bună ventilaţie, menţinând, în permanenţă, răcoarea necesară păstrării
produselor depozitate aici.
Acest tip de stână cu trei încăperi şi de mari dimensiuni mai este întâl‑
nit în Transilvania, în Mărginimea Sibiului, iar în Moldova, în zona luncii
Siretului şi în zona de şes şi deal a Vasluiului, însă în aceste din urmă locuri
ele sunt construite din materiale locale, specifice zonelor de luncă şi deal855.

7.2.2. Tipul 2
În acest tip, mult mai răspândit, am inclus stânele cu două încăperi.
Tehnicile de construcţie sunt identice ca şi în cazul stânelor cu trei încăperi,
fiind diferă doar planimetria construcţiei, în sensul că nu este compusă
decât din două încăperi: „fierbătoarea” şi „celarul”.
Pentru a ilustra acest tip de stână, dăm exemplul celei vechi din muntele
Puru (pl. XI/1), construită în perioada interbelică, cu planul dreptunghiu‑
lar, de dimensiuni mijlocii 14 × 6 m, lucrată din bârne rotunde de brad
încheiate la capete „stâneşte” şi prevăzută cu un acoperiş în patru ape, rea‑
lizat din şindrilă şi prevăzut cu fumare. Acest tip de stână este întâlnit pe o
arie largă în vestul Carpaţilor Meridionali856.
În Munţii Sebeşului, de altfel, acesta este tipul de stână cel mai răspândit.
Într-un răspuns dat unei interogări referitoare la numărul stânelor pe care
le are în munţi, în 1957, Sfatul Popular al comunei Strungari menţionează
nu mai puţin de şase stâne. Una în muntele Tomnatec, aparţinând locuito‑
rilor satului Strungari, una în Şinca, aparţinând locuitorilor din Răchita,
şi patru ale purcăreţenilor, două în muntele Gropşoara, una în Gruişor şi
una în Titiana. În final, se menţionează că toate stânele de mai sus sunt
construite din lemn de brad, acoperite cu şindrilă şi au două încăperi, din
care într-una locuiesc vara băciţele şi se prepară laptele în derivatele sale:
855
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unt, brânză, urdă, jintiţă etc., iar a doua cameră, celarul, este magazia unde
se păstrează laptele şi produsele rezultate857.
Aceste stâne cu două încăperi sunt răspândite în Carpaţii Orientali înce‑
pând din Munţii Bucovinei şi până în Munţii Ceahlăului şi Stâneşoarei, iar
în Carpaţii Meridionali, parţial în Bucegi şi Făgăraş, în Munţii Cibinului,
Lotrului, Parâng, Retezat şi Mehedinţi858. În Carpaţii Orientali stânele cu
două încăperi sunt de dată recentă, însă altfel stau lucrurile în Carpaţii
Meridionali, în special în Retezat şi Parâng, unde tipul caracteristic domi‑
nant în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea era stâna con‑
struită din bârne cu acoperiş în patru ape. Celarul constituia o construcţie
aparte şi era aşezat lângă stână, înglobarea acestuia sub acelaşi acoperiş cu
restul stânei a avut loc numai din prima jumătate a secolului trecut859.

7.2.3. Tipul 2a
În Munţii Sebeşului, acest tip de stână, încadrat de noi în tipul 2,
cunoaşte un subtip, variantă cu trei încăperi, două destinate producerii şi
depozitării lactatelor şi una pentru personalul care deserveşte stâna. Este
vorba de stânele din Măgura Pianului, unde am reuşit să investigăm atât
stâna veche, în prezent dezafectată, cât şi pe cea nouă, construită în vara
anului 2004.
De la bun început, trebuie subliniat că aceste două stâne nu se găsesc pe
păşunea alpină, ci în zona de fânaţe, aflându-se în proprietatea Primăriei
din comuna Pianu de Sus.
Stâna veche (pl. VIII/2–3; fig. 42) este construită din bârne de brad,
pătrate în secţiune, aşezate pe talpă de piatră şi încheiată la capete în cheotori româneşti şi are dimensiunile de 15,5 × 8m. Acoperişul este în patru
ape, are învelitoare din şindrilă şi fără fumare şi se sprijină în faţa stânei
pe trei stâlpi, formând un privar (pridvor) îngust de un 1 m lăţime. Este
compusă din trei încăperi. Fierbătoarea este de dimensiuni mai mari,
8 × 8 m, accesul făcându-se din privar printr-o uşă flancată de două ferestre
cu dimensiunile de 1 × 1 m, care asigură iluminarea spaţiului interior. Se
observă urma unei vetre de foc deschisă, dispusă central, în mijlocul încă‑
perii. Din fierbătoare se intră în celarul aflat în dreapta, cu dimensiunile de
MMIRSBD, Răspunsul Comitetului Executiv al Sfatului Popular al comunei Strungari
nr. 396 din 3. 07. 1957 adresei cu nr. 4913/1957 a Secţiunii Învăţământ şi cultură a Sfatului
Popular al Raionului Sebeş privind Stânele din munţi, în Dosar intrări-ieşiri/1957, nr. 21, f. 1.
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3,5 × 8m, podit cu „bile” de brad şi iluminat, la rândul său, de o fereastră la
fel de mare. Am remarcat lipsa spaţiilor dintre bârnele pereţilor, necesare
asigurării ventilaţiei corespunzătoare, pentru păstrarea în condiţii optime
a produselor, construcţia fiind bine încheiată. Accesul în celar se poate face
şi direct, de afară, printr-o uşă aflată pe latura mică a construcţiei. Cea de a
treia încăpere este dormitorul cu dimensiunile de 3 × 8 m, în care se intră
de afară prin privar. Şi în dormitor, iluminatul este asigurat printr-o fereas‑
tră de dimensiuni mari.
Stâna nouă din Măgura Pianului (pl. IX/1–2), de dimensiuni mai mici
(10 × 6 m), respectă planul celei vechi, însă are şi elemente de noutate. Dacă
la stâna precedentă s-au folosit pentru construcţie resursele oferite de zonă,
în cazul noii stâne s-a apelat la materiale de construcţie aduse. Fundaţia
este realizată din bolţari de beton, nivelul podelei ridicându-se astfel la
peste 60 cm deasupra solului. Datorită acestui fapt, accesul în privar, lat
de un metru, se face urcând pe o scară din lemn cu trei trepte. Pereţii sunt
construiţi din bârne de brad încheiate la capete în „coadă de rândunică”. În
fierbătoare (4 × 6 m) se intră din privar, iluminatul fiind asigurat printr-o
singură fereastră de dimensiuni mari aflată pe peretele opus intrării. Din
fierbătoare se intră în celar (3 × 6 m), aflat în dreapta, fără fereastră, dar
care mai are o uşă de acces direct de afară, situată pe latura mică. Camera
de dormit (3 × 6 m) se află aşezată în stânga fierbătorii, accesul făcându-se
din privar, şi este iluminată printr-o fereastră mare. Pe latura din dos, în
dreptul celarului lipit de stână, a fost construit un coteţ. Toată construcţia
stânei este înconjurată de un gard.
Acest tip de stână, în care apare încă un compartiment cu destinaţia de
dormitor, este întâlnită frecvent în Ţara Loviştei860, acolo fiind însă, pre‑
zentă şi stâna cu două încăperi, cum este cazul celei din muntele Stâna
Mare, unde fierbătoarea este şi spaţiu de dormit, element considerat de
Aurel Pandrea drept o dovadă de vechime şi primitivitate861, având în
vedere că existenţa unei stâne pe acest munte este atestată din anul 1451862.

7.3. Construcţii destinate animalelor
Stânele din munţi sunt, în sens extins, adevărate complexe pastorale.
Pe lângă stână există şi alte construcţii anexe (coteţe, oboare) stabile sau
mutătoare, cum este strunga, care se mută săptămânal, pentru a se evita
860
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formarea noroiului. Termenul de strungă este recunoscut de specialişti,
aproape în unanimitate, ca având o origine preromană, fiind întâlnit în
albaneză, aromână, meglenoromână şi română, de unde a fost preluat în
sârbă, slovenă, greacă, ucraineană, poloneză şi maghiară, în toate situaţiile
având înţelesul de loc unde se închid oile863 înaintea mulgerii.

7.3.1. Perdeaua
Perdeaua este cea mai simplă construcţie destinată animalelor. De formă
patrulateră sau poligonală, construită din „spenţe” şi laţi, perdeaua are un
caracter mutător, având ca efect îngrăşarea terenului prin târlire864 (pl. VI).
Pe Valea Sebeşului sunt foarte frecvente, în aceste perdele, oile fiind închise
în timpul nopţii. Adesea, alături de perdele, mai apare o construcţie, ţoţa
sau coliba oilor (fig. 31), de mici dimensiuni 1,50–2 × 80.1 m, cu înălţimi
de 70–80 cm. Construită din lăturoaie de brad şi acoperită uneori cu şin‑
drilă, ea este destinată adăpostirii ciobanului, care doarme în timpul nopţii
afară lângă ţarcul oilor.

7.3.2. Strunga
Strunga, amplasată la oarecare depărtare de stână (pl. XII/1), este con‑
strucţia din îngrăditură cu forme variabile, în care se închid oile pentru
a fi mulse. Există şi obiceiul ca la o stână să se construiască două strungi,
una pentru timp frumos, cealaltă pentru vreme de ploaie. La mărgineni, se
cunosc mai multe tipuri de strungă: strunga simplă, formată din strungă
şi comarnic; strunga cu „ţărcuş”- ţărcuşul fiind un loc despărţit de restul
strungii, unde sunt introduse mai puţine oi pentru a putea fi mai bine
supravegheate, şi strunga cu ţărcuş şi obor, în care oile, la ieşire, intră în
obor865.
Pe Valea Sebeşului sunt răspândite primele două tipuri de strungă, cu
menţiunea că la al doilea tip, „ţărcuşul”, este denumit corlat. Din corlat, oile
trec în comarnic, unde sunt mulse de băci şi băciţe aşezaţi pe boci (butuci
din lemn). Termenul de comarnic cunoaşte mai multe înţelesuri, în păsto‑
ritul românesc, întrucât elementul de cultură materială pe care îl defineşte
are forme şi funcţii diferite. Comarnicul este o construcţie realizată dintr-o
lesă de nuiele, sprijinită pe patru „sălcinere” în apropierea stânei pe care
863
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se pun caşii la zvântat. Aceeaşi funcţie o are şi în Carpaţii polonezi, unde
forma este alta, o ladă lungă în care se închide caşul. La stânele mocăneşti,
comarnicul este încăperea dintre fierbătoare şi „stâna foilor” (celarul), cu
latura din faţă deschisă, servind ca adăpost pentru ciobanii care mulg şi
spaţiu de păstrare a anumitor unelte pastorale866.
În mărginimile Sibiului şi Sebeşului, comarnicul este locul unde se mulg
oile (fig. 30), element component al strungii şi este format din patru ele‑
mente: gardul, care-l desparte de strungă, în care sunt deschizături pen‑
tru oile care vin la muls; bocii, din butuci de brad sau trunchiuri culcate,
având funcţia de scaune pe care stau mulgătorii; podeala este realizată din
bile de brad, care ajută la reţinerea oii la muls, acoperişul într-o singură
apă acoperit cu şindrilă este dreptunghiular, sprijinit, în spate, pe gardul ce
desparte comarnicul de strungă, iar în faţă, pe furci de lemn bine înfipte în
pământ867.

7.3.3. Coteţele
Coteţele sunt construcţii anexe ale stânei, adăpostind viţei, porci şi
măgari, realizate durabil, în acelaşi fel ca şi stâna, cu acoperişuri în două
ape şi cu învelitoare din şindrilă868. De cele mai multe ori, tavanul este podit
pentru o mai bună izolaţie termică, iar spaţiile libere dintre bârne sunt
înfundate cu muşchi sau balegă.

7.3.4. Grajdul
Destinat vitelor mari, grajdul este amplasat ţinându-se seama de necesi‑
tăţile de îngrăşământ, în apropiere de izvor şi în loc ferit de vânturi. Pentru
a mări protecţia faţă de vânturi, în foarte multe cazuri se plantează un şir
de arbori, de obicei brazi sau frasini, pe latura dinspre care bate în mod
regulat vântul.
Grajdul este destinat adăpostirii animalelor de dimensiuni mai mari,
cai, măgari şi, în special, vaci. Fie că are o încăpere (pl. IV/1) sau două
(pl. IV/2), este robust construit, din bârne făţuite sau rotunde, căptuşite
între ele, iar în exterior, pereţii sunt înveliţi cu şise sau scânduri, pentru
a asigura o izolare termică cât mai eficientă în sezonul rece. Acoperişul,
în două ape, este cel mai adesea acoperit cu şise sau, mai nou, cu plăci de
866
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azbociment. De cele mai multe ori grajdurile sunt podite cu scânduri sau
lăturoaie, iar în pod se depozitează fân pentru a fi cât mai aproape în sezo‑
nul rece, dar şi pentru izolare termică, în sezonul rece fânul din pod împie‑
dicând dispersarea căldurii rezultate în urma respiraţiei animalelor.
Acest tip de construcţie, foarte comun zonei, îl ilustrăm prin două exem‑
ple. Primul (pl. IV/1), de dimensiuni mai mici, 3,5 × 5 m, are intrarea pe
latura mică şi este construit din bârne de brad, pătrate în secţiune, îmbră‑
cate pe exterior cu scândură din aceeaşi esenţă lemnoasă. În partea opusă
intrării, jos, se află un orificiu de mici dimensiuni, 30 × 40 cm, numit obloc
şi folosit pentru evacuarea din interior a balegii care este aruncată afară pe
acolo. De-a lungul peretelui din stânga intrării, se află ieslea în care se pune
fân animalelor. Podeaua este acoperită cu scânduri de brad. Acoperişul în
două ape este din şindrilă, în pod fiind depozitat fân. În dreapta grajdului
este amenajat un spaţiu acoperit, închis din trei părţi.
Al doilea tip (pl. IV/2–3; fig. 41) este de dimensiuni mai mari şi compus
din două încăperi. Construit din acelaşi material ca şi în cazul primului,
este acoperit în exterior cu şindrilă. Prima încăpere, cu dimensiunile de
7,5 × 3,5 m, are două intrări pe latura lungă a construcţiei. În partea opusă
intrării se găseşte o iesle pe toată lungimea peretelui şi încă una, de dimen‑
siuni mici, în colţul din dreapta faţă a construcţiei, dispusă oblic exact pe
colţ şi care îndeplineşte funcţia de iesle pentru viţei. Cealaltă încăpere, de
dimensiuni mai mici, 2,5 × 3,5 m, are intrarea în dreapta. Pe peretele opus
intrării se află ieslea pentru vite, iar în colţul din stânga, ieslea pentru viţei.

7.3.5. Staulul
Staulul sau „staorul” (cuvânt derivat din latinul stabulum) este consi‑
derat de unii cercetători ca având model vechile locuinţe dacice, fiind răs‑
pândit, în trecut, din platforma Luncanilor până pe Valea Sebeşului. Planul
circular oferă soluţii tehnice de cea mai mare eficienţă constructivă, obţi‑
nându-se, cu minimum de materiale de construcţie, un maximum de spa‑
ţiu869. Pe platforma Luncanilor, „staorul” este un adăpost neacoperit, format
din lese avînd o formă poligonală, pentru a-i conferi o mai mare rezistenţă
în timpul nopţilor cu furtuni, când oile speriate l-ar putea rupe îngrămă‑
dindu-se. Există şi un tip de staor rotund, cu acoperiş conic, adăpost pen‑
tru oi în perioada iernii. Această variantă este construită din bârne, are un
plan aproape circular alcătuit din nouă pereţi simetrici şi un acoperiş conic
869
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susţinut de 18 căpriori şi învelitoare de şindrilă870 şi pare să constituie arhe‑
tipul pentru adăposturile de animale.
Există şi păreri conform cărora, staorul a evoluat din ocolul poligonal de
oi, răspândit în Mărginimea Sibiului la Răşinari, Râul Sadului şi la Tilişca,
unde poartă numele de „sălaş”. Pe platforma Luncanilor şi Valea Sebeşului,
datorită numărului mare de laturi, a căpătat o formă aproape circulară, cu
acoperiş conic, numindu-se „staur rotund” (platforma Luncanilor) sau
„curte de oi rotundă” (Valea Sebeşului)871.
Am reuşit să investigăm două astfel de construcţii. Prima (pl. II/1–3;
fig. 32), singura cu un număr atât de mare de laturi, întâlnită de noi pe
teren, a fost demolată în toamna anului 2006. Era situată la „Hurdubeu”
şi se afla în proprietatea unei familii din cătunul Tonea, care, în prezent,
la fel ca mulţi alţii din zonă, a renunţat la oierit profilându-se pe creşterea
vacilor, oi ţinând „doar aşa ca să fie pe lângă casa omului”872, adică pentru
a satisface nevoile gospodăriei de lână şi miei.
Construită din cununi de bârne orizontale din lemn de brad pătrat în
secţiune, încheiate în „coadă de rândunică” şi aşezate pe o talpă de piatră,
pereţii au o înălţime de 1,50 m şi sunt acoperiţi cu şindrilă, la fel ca şi aco‑
perişul, care este conic. În plan (pl. II/A’-B’), are forma unui heptagon cu
laturile egale de 4 m, intrarea aflîndu-se pe latura de nord-est, uşa având
o lăţime de 1,5 m. Patru stâlpi susţin două grinzi dispuse longitudinal de
pe un perete pe altul, care, împreună cu alte două grinzi care le unesc pe
primele chiar deasupra stâlpilor de susţinere, formează baza unei struc‑
turi compusă din alţi doisprezece stâlpi mai subţiri, de dimensiuni varia‑
bile (pl. II/A’), care susţin, la rândul lor, doisprezece căpriori ce formează
acoperişul şi care se întâlnesc la capetele de sus exact în centrul construc‑
ţiei. Chestionat referitor la forma construcţiei, proprietarul ne-a răspuns
că forma este foarte eficientă, conferind construcţiei o rezistenţă sporită
la vânturile din timpul iernii, subliniind, totodată, că mai demult astfel de
curţi de oi rotunde erau multmai numeroase în zonă, în prezent aceasta
fiind singura, după cunoştinţele lui.
Cel de-al doilea tip de staul care avea în trecut o răspândire mare pe
Valea Sebeşului, cu planul pentagonal, este cel întâlnit de noi în cadrul
cercetărilor de teren pe versantul nord estic al muntelui Ţeţu, în zona de
fânaţe a cătunului Tău (pl. III/1–2; fig. 33–34). Are un plan pentagonal,
cu laturile de patru metri (pl. III/2), fiind construit în perioada interbelică
870
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din cununi de bârne din lemn de brad foarte bine încheiate, care au fost
aşezate pe o talpă din piatră utilă atât pentru nivelarea terenului, cât şi
pentru protejarea lemnului de umiditatea solului. Bârnele sunt prelucrate
având profilul pătrat de 25 × 25 cm, înălţimea pereţilor realizaţi din nouă
cununi de bârne este de 2,25 m şi sunt acoperiţi cu şise de dimensiuni
mari, circa 100 × 10 cm. Pe toate laturile, cu excepţia celei de est, pe care se
găseşte intrarea, în penultimul rând de bârne, al optulea, la jumătatea lun‑
gimii acestora, s-au practicat nişte deschideri dreptunghiulare, decupate,
cu dimensiunile de 15 × 80 cm, pentru ventilarea spaţiului, care nu sunt
vizibile din exterior datorită streşinii mari a acoperişului, care împiedică
pătrunderea în staul a zăpezii pe timp de viscol.
Intrarea în staul se face printr-o uşă dublă, de dimensiuni mari (1 × 2 m),
realizată din scândură de brad, fixată cu patru balamale (pl. III/1; fig. 33).
Nici un colţ al staulului nu este încheiat în unghi drept (pl. III/2), iar în
interior, pe laturile de nord şi nord-nord-vest, se păstrează încă ieslea, unde
erau hrănite oile în timpul iernii. Acoperişul este conic, cu cinci feţe susţi‑
nut de 12 căpriori, al cărui vârf se află la aproximativ 7 m deasupra solului.
Astereala este realizată din 12 rânduri de laţi din lemn de brad, aşezate la
40 cm distanţă, învelitoarea fiind din şise de brad, de circa 45 cm lungime
(pl. III/1; fig. 33–34).
În ceea ce priveşte planimetria staulelor sau a curţilor de oi, existau dife‑
rite forme. Astfel, în Tău, curtea de oi a lui Alexandru Gheorghe, construită
la începutul secolului XX, avea un plan pentagonal, cu laturile inegale ca
dimensiuni. Construită pe temelie de piatră, din cununi de bârne rotunde
de brad şi mesteacăn prinse la capete în „cheotori româneşti”, avea acope‑
rişul din şindrilă şi pereţii căptuşiţi, de asemenea, cu şindrilă. Accesul se
făcea printr-o uşă de 1,5 m lăţime, ai cărei uşori sunt aşezaţi în tehnica şoşi‑
lor. O altă „curte”, a lui Cernat Ioan (Dascălu), construită în Curăta, avea
planul patrulater şi era realizată din bârne cioplite şi încheiate la capete în
sistemul coadă de rândunică şi cu acoperişul din şise şi snopi de paie de
secară. Există situaţii când în construcţia pereţilor se folosea şi piatra, cum
este cazul curţii de oi a lui Sufană Ioan din Şugag, situată pe malul drept al
râului Sebeş, edificată în anul 1925. Avea un plan patrulater cu trei pereţi
construiţi din bârne de stejar şi al patrulea din piatră şi acoperiş din şise de
brad mai înalt pe latura de est873.
Un alt tip de staul este cel construit în perioada interbelică de Ion Moga,
AMAS, Raport de cercetare. Valea Sebeşului. Construcţii pastorale de fânaţe, nr. inv.
1044/1978, f. 4–5.
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în „zona colibelor” satului Căpâlna, în Dealul Cornetului (fig. 35–36). Cei
care l-au ridicat s-au folosit de materialul local existent în zonă, calca‑
rul. Staulul este construit integral din blocuri de calcar, parţial fasonate.
Colţurile clădirii sunt dispuse aproximativ pe cele patru puncte cardinale.
Elevaţia pereţilor este de 1,80 m (pl. XIII/1, 3), planul este pătrat cu laturile
de 15 × 15 m, iar grosimea zidurilor de 0,5 m. Pe latura de nord-vest se află
intrarea, dispusă în mijlocul peretelui, la 6,65m de fiecare colţ, cu o lăţime
de 1,75 m şi înălţimea de 1,08 m. Uşa este confecţionată din scânduri de
brad şi este fixată cu ajutorul a două balamale. În interior, la 2,10 m, pe
laturile de nord-est şi sud-vest şi 2,30 m pe laturile de nord-vest şi sud-est
se găsesc 9 stâlpi din piatră cu secţiunea pătrată de 50 × 50 cm, de aceeaşi
înălţime cu zidul (1,80 m), care susţineau un acoperiş în două ape, acope‑
riş dispus peste ziduri şi stâlpi (pl XIII/4), creându-se o „curte interioară”
neacoperită. Stâlpul de susţinere din colţul de est era prăbuşit la momentul
cercetării, distanţa dintre stâlpii de susţinere din stânga şi dreapta intrării
este de 3,75 m, următorii, dispuşi în colţuri, fiind situaţi la 1,70 m de aceş‑
tia. Pe laturile de nord-vest şi sud-est distanţa între stâlpi este de 3,30 m, iar
pe latura de sud-vest de 4,50 m.
Acoperişul este realizat din bârne din lemn de brad, de 2,15 m lungime,
dispuse la un metru una de alta; peste ele, astereala este confecţionată din
laţi dispuşi la 20 cm unul de altul. Învelitoarea este din şindrilă, iar streaşina
măsoară 35 cm. În trecut, spaţiul acoperit era tăvănit în totalitate, astăzi
tavanul păstrându-se doar pe latura de nord-vest, aflată în dreapta intrării.
Tavanul era realizat cu ajutorul unei împletituri din nuiele de alun, cre‑
ându-se astfel deasupra lui un spaţiu destinat păstrării fânului.
În colţul de est sunt vizibile urmele unei vetre deschise, peretele fiind
înegrit în dreptul ei, însă credem că această vatră este de dată mai recentă,
fiind folosită după ce staulul şi-a pierdut utilitatea, neputându-se face focul
în condiţiile în care „în pod” se păstra nutreţ uscat pentru animale.
Pe latura de sud-est sunt vizibile urmele a trei gropi pentru păstrat car‑
tofii, cu diametrul de 1–1,5 m. Păstratul cartofilor în astfel de gropi era şi
este încă o practică răspândită pe Valea Sebeşului, în special în această zonă
a fânaţelor. Dimensiunea gropilor varia în funcţie de cantităţile de cartofi
păstrate. Diametrul gurii era de 1–1,5 m, iar adâncimea de circa 1 m; pe
fundul gropii se puneau paie sau fân, se umplea groapa cu cartofi, iar apoi
se punea din nou fân şi se acoperea cu pământ.
Pe blocurile de calcar se găsesc numeroase inscripţii realizate de cio‑
banii care au trecut pe acolo, chiar şi desene reprezentând oameni şi oi
(fig. 37–40). În momentul de faţă, staulul nu mai este folosit. Este singurul
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staul de acest tip, ca planimetrie şi ca material de construcţie, întâlnit pe
teren.

7.4. Organizarea internă a stânei
Organizarea unei stâne, reflectă atât funcţiile sale, cât şi o serie de aspecte
legate de desfăşurarea vieţii pastorale în perioada văratului874.
Accesul în stână se face prin fierbătoare (fig. 49). În această primă încă‑
pere se desfăşoară o parte din procesul de preparare a hranei şi a produ‑
selor stânei, fiind totodată şi spaţiu de locuit pentru băci şi băciţe, şi adă‑
post pentru ciobani. În colţurile, şi uneori, şi de-a lungul pereţilor acestei
încăperi, se află amenajate paturi din scândură, peste care se pun, de obi‑
cei, cojoace. Spaţiile goale dintre buştenii care formează pereţii stânei sunt
acoperite cu ajutorul unor procoghiţe şi ţoluri (pături), sau chiar cu folii de
polietilenă, întinse în dreptul patului, pentru a-l feri pe cel care se odih‑
neşte de curentul de aer. De obicei, în dreptul paturilor din colţ se găseşte şi
câte o masă improvizată din materialele pe care le-au avut la îndemână. În
mijlocul fierbătoarei se află una sau mai multe vetre de foc deschise, şi tot
atâtea cârlige mari din lemn (fig. 60) câte băci sunt la stână. Cârligele sunt
atârnate de o grindă de mari dimensiuni, numită scleme sau sleme, dispusă
central şi sprijinită pe cei doi pereţi interiori ai celarelor. Nu există scaune,
pentru şezut folosindu-se nişte boci tăiaţi din buşteni de brad, dispuşi în
jurul vetrei, focul fiind întreţinut, în permanenţă, cu ajutorul unui buş‑
tean mai gros, numit năclad care arde mocnit. În fierbătoare reţin atenţia,
în primul rând, vatra focului şi cârligele mari de lemn atârnate de scleme
deasupra acesteia (fig. 49–50). În descrierea făcută stânei Cărbunele, din
masivul Parâng, stână şi munte folosite, de altfel, de sugăjeni, Emmanuel
de Martonne este surprins de aceste obiecte care în opinia lui au o „formă
bizară”875. Dimensiunile lor sunt variabile, însă cele mai multe măsoară în
jur de 1,5–2 m înălţime. Un astfel de cârlig este compus din două părţi:
gâsca, partea mai groasă, care se atârnă de grindă, şi cârligul de care se
agaţă ceaunul sau căldarea, fiind prevăzut cu găuri, din loc în loc, pentru a
fi lungit sau scurtat, după caz.
Căldările de mari dimensiuni, cu capacităţi de 50–70 litri, sunt atârnate
de aceste cârlige deasupra focului. În trecut acestea erau confecţionate din
aramă, în prezent, însă fiind din fontă (fig. 49). Tot de aceste cârlige se
agaţă şi ceaunul (fig. 59) confecţionat tot din fontă, şi mai rar din aluminiu,
874
875

Popa 1984, p. 150.
Martonne 1904, p. 330.

Păstoritul în Mărginimea Sebeşului

221

pentru a se prepara în el mâncarea pentru personalul stânei sau „mămăliga
cânilor” pentru câini.
Alt vas specific stânei, dar care se aşează direct pe vatră, este hârbeica,
sau herbceaua (fig. 58), confecţionată din fontă şi prevăzută cu trei picioare
pentru a putea fi aşezată direct pe vatră. Şi acest vas este folosit la prepararea
mâncării. În zonă se cunoaşte şi varianta din ceramică a acestui vas, herbeca
cu trei picioare, fiind una dintre formele ceramice specifice centrului de
olari de la Săsciori876, din nefericire, astăzi, extinct. Tot în categoria usten‑
silelor specifice stânei şi folosite pentru prepararea hranei, se încadrează şi
mestecăul sau meştecăul (fig. 62), utilizat la amestecatul mămăligii în ceaun
şi popoişul sau cuţitul mămăligii (fig. 64), folosit la dezlipitul mămăligii de
pe pereţii ceaunului, ambele confecţionate din lemn.
Pentru a uşura transportul apei de la izvor, sau al laptelui de la strungă,
la stână se foloseşte un jug din lemn care se aşează pe umeri, de ale cărui
capete sunt prinse, cu ajutorul unor sfori, două cârlige de care se agaţă găle‑
ţile cu lichide (fig. 55).
Din fierbătoare se intră în celar, spaţiu destinat încheierii procesului de
producere a brânzei şi păstrării produselor stânei, uneltelor, alimentelor şi
îmbrăcămintei877. De-a lungul pereţilor exteriori se găsesc zascurile, confec‑
ţionate din câte două trunchiuri subţiri de brad, cu diametrul de 10–15 cm,
dispuse paralel, la circa 80 cm deasupra podelei, şi prevăzute, din loc în
loc, cu scobituri pentru aşezarea troacelor cu lapte la smântânit (fig. 65).
Trocile (fig. 52) sunt confecţionate din lemn de paltin. Tot în celar se găsesc
şi găleţile pentru muls de o formă aparte adaptate scopului. Am întâlnit atât
găleţi din lemn, cât şi găleţi confecţionate din inox (fig. 51).
Smântânitul laptelui (fig. 66) se face cu o lingură de smântânit, de dimen‑
siuni apreciabile, confecţionată din lemn (fig. 53), smântâna obţinută fiind
folosită atât la prepararea diverselor feluri de mâncare specifice stânei, dar
mai ales la producerea untului, prin baterea ei într-un vas special, numit
bâdâi sau budău (fig. 54). Confecţionat din doage din lemn de brad, bâdâiul are o formă cilindrică, cu un diametru puţin mai mare în partea infe‑
rioară. Smântâna este bătută cu ajutorul unui băţ terminat printr-un disc
perforat din lemn. Am întâlnit şi situaţii în care bâdâiul este confecţionat
din inox. Untul obţinut prin baterea smântânii este sărat şi păstrat într-un
vas special adaptat acestui scop numit şteand sau tebeleu (fig. 57), confecţi‑
onat tot din lemn şi prevăzut cu capac.
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În celar se agaţă caşii la scurs, în săculeţi de pânză sau de tifon (fig. 69).
Descrierea stânei făcută la începutul secolului trecut de Emmanuel de
Martonne, sugerează faptul că, în trecut, la stors caşii se foloseau şi săculeţi
din piele878. În mijlocul celarului, sau uneori chiar lipit de perete, se găseşte
patul sau masa caşilor, confecţionată din scânduri pe care caşii sunt puşi
la dospit (fig. 70). Tot în celar se găsesc numeroase vase din lemn şi mai
nou din material plastic, folosite la prepararea produselor lactate. Sub zascuri sunt aşezaţi la păstrare şi burduşii (burdufii) cu brânză sau putinile cu
brânza telemea pusă la saramură.
Burduşii sunt confecţionaţi din piele de oaie care, după jupuire, se pune
la uscat, iar apoi este înmuiată în apă879 şi rasă de peri cu ajutorul unui cuţit
sau chiar a unui brici. După îndepărtarea perilor, erau croiţi burdufii, mai
mari sau mai mici, în general doi sau trei dintr-o piele880, apoi erau cusuţi
pentru a se introduce brânza în ei.
Tot în celar este aşezată crinta în care se pune la scurs străghiaţa (coa‑
gulul caşului, abia închegat şi nestors încă de zer). Crinta este un fel de
lădiţă din lemn prevăzută cu un orificiu pentru scurgerea zerului, colectat
la rândul său într-un ciubăr din lemn. Am întâlnit şi crinte confecţionate
din tablă de inox.
Alt obiect specific stânei este hâşcăul (fig. 56), confecţionat din nuiele,
având aspectul general al unui măturoi, este folosit, în principal, la ames‑
tecat zerul când se prepară urda. Am întâlnit şi situaţii în care era folosit la
amestecarea laptelui după ce i s-a dat cheag (fig. 71), sau chiar la opăritul
căldării în procesul de spălare a acesteia. Urda este luată din zerul fierbinte
cu urdăreaţa, un fel de strecurătoare din lemn, din ce în ce mai rar întâlnită,
în prezent predominând strecurătorile din sârmă sau tablă emailată, cărora
li se aşezată coadă din lemn, pentru că metalul se încinge în contact cu
zerul fierbinte, făcând astfel dificilă manipularea instrumentului.
Un alt obiect, întâlnit din ce în ce mai rar la stână, este crestăul (fig. 61),
un băţ din lemn de brad de 40–50 cm lungime prevăzut cu crestături şi
folosit la zdrobitul caşului în procesul pregătirii brânzei de burduf. În pre‑
zent, la toate stânele cercetate, pentru această operaţiune se folosesc maşini
de tocat carnea.
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8.

TEHNOLOGIA LACTATELOR

8.1. Laptele
Laptele este un lichid de culoare alb-gălbuie, cu gust dulceag, secretat
de glandele mamare ale mamiferelor, şi obţinut prin mulgerea animalelor
crescute şi îngrijite special pentru acest scop, când acestea sunt în perioada
de lactaţie.
Laptele de vacă este compus în proporţie de aproximativ 87,5% din apă
şi circa 12,5% substanţă uscată. El conţine, într-o formă uşor asimilabilă,
toate substanţele nutritive necesare organismului. Proteinele, prezente în
lapte prin cazeină, lactoalbumină şi lactoglobulină, constituie partea cea
mai importantă pentru organism. Lor li se adaugă lactoza şi grăsimile, ulti‑
mele variind în funcţie de rasa animalului, de hrana acestuia şi de perioada
de lactaţie. Sărurile de calciu, sodiu şi fosfor sunt prezente, de asemenea, în
lapte, alături de vitamine hidrosolubile şi liposolubile881.
Laptele de oaie se deosebeşte prin compoziţia şi proprietăţile lui de lap‑
tele de vacă, în sensul că toţi compuşii sunt prezenţi în cantităţi mai mari,
având astfel cel mai bogat conţinut de substanţe proteice dintre toate tipu‑
rile de lapte882.
Laptele este alimentul primordial al tuturor mamiferelor, inclusiv al
omului, şi, după cum menţionam într-un capitol anterior, mulsul anima‑
lelor şi folosirea laptelui au provocat, la nivelul preistoriei, o a doua „revo‑
luţie”, numită de Andrew Sherrat „revoluţia produselor secundare”. De-a
lungul timpului, folosirea laptelui animalelor şi a derivatelor sale a avut o
importanţă şi o pondere diferită. Dacă la nivelul preistoriei a provocat o
veritabilă „revoluţie”, în Evul Mediu importanţa laptelui scade, cel mai des
întrebuinţat fiind cel de vacă, care era folosit pe scară largă, nefiind însă
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neglijate nici cel de oaie sau capră. Bogaţii nu obişnuiau să consume lapte
crud, însă cei săraci o făceau883. Situaţia a fost asemănătoare şi în România,
unde, începând din Evul Mediu şi până în prezent, păstoritul ovinelor, în
special, satisface, în materie de hrană, doar nevoile gospodăriilor, valoarea
mai mare a acestuia rezidând în lâna oilor, necesară industriilor884.
Laptele, fie el de vacă sau de oaie, se foloseşte astăzi în Mărginimea Sebe‑
şului, atât în starea lui naturală, cât şi în derivatele sale după cum urmează:

8.1.1. Laptele acru
Laptele acru sau acrişul, cum este denumit pe Valea Sebeşului, se pre‑
pară simplu, la fel ca pretutindeni. Laptele de vacă sau de oaie, proaspăt, se
pune în vase şi se lasă la temperatura camerei o zi sau două, timp în care
bacteriile lactice fermentează lactoza şi determină formarea acidului lac‑
tic care duce la coagularea acestuia. Grăsimile din lapte cu densitatea mai
mică se ridică în mod natural deasupra acestuia, sub formă de smântână,
care poate fi adunată, însă pe valea Sebeşului nu o adună nimeni în această
formă, fiind consumată odată cu acrişul sau aruncată la câini. Acrişul se
consumă în această formă, în special vara având un efect răcoritor.

8.1.2. Laptele gros
Laptele gros este un produs care nu are o tradiţie prea îndelungată pe
Valea Sebeşului, oamenii de aici învăţând reţeta de preparare de la poiena‑
rii şi jinarii la care îşi făceau legat ucenicia de ciobani sau pe care îi întâl‑
neau în periplul transhumant în Banat. Prepararea lui de către mărgine‑
nii Sebeşului este, după cum spuneam, de dată recentă, mai precis după
al Doilea Război Mondial. Se prepara, şi se prepară, exclusiv la începutul
perioade iernatului, când ciobanii care însoţesc oile, înainte de a le înţărca
(de a opri mulsul), prin luna octombrie, mulg puţinul lapte slab calitativ
pe care îl mai produc oile şi îl pun la fiert timp îndelungat, cel puţin zece
sau doisprezece ore, la foc mic, amestecând încontinuu. Cantitatea de lapte
scade la mai mult de jumătate, căpătând o culoare gălbuie şi o consistenţă
gelatinoasă, asemănătoare budincii. După răcire se poate consuma şi în
acest stadiu, însă este păstrat în vase pentru a se acri, gustul fiind asemănă‑
tor cu cel al iaurtului885.
883
884
885

Weiss-Adamson 2004, p. 45.
Morariu 1942, p. 393.
Ştefan Mihai, n. 1967, Şugag.

Păstoritul în Mărginimea Sebeşului

225

8.2. Smântâna
După ce laptele este muls, se pune la smântânit în troci confecţionate din
esenţe lemnoase fără răşină, aşezate pe zascuri în celar. Smântâna este un
produs cu o compoziţie asemănătoare laptelui de vacă, cu un conţinut de
grăsime cuprins între 20–40%. Pe Valea Sebeşului, la stâne şi pretutindeni în
gospodăriile oamenilor, s-a practicat, şi se practică încă, smântânirea naturală, procedeu prin care laptele lăsat în repaus formează la suprafaţă un strat
de culoare gălbuie, care conţine globulele de grăsime din lapte. Separarea
laptelui de smântână este un fenomen natural de stratificare, datorat diferen‑
ţei de densitate care există între grăsime, care este mai uşoară, şi apă cu cele‑
lalte componente ale laptelui. Smântânitul natural este influenţat de grosimea
stratului de lapte, de temperatura şi de timpul cât este lăsat la smântânit886.
Aceste condiţii sunt îndeplinite atâta timp cât trocile de smântânit sunt
destul de mari, în medie 80 × 35 cm, cu adâncimea de circa 15–20 cm,
temperatura, în celar, atât în stânele aflate pe păşunea alpină, cât şi în zona
fânaţelor, nedepăşind 12–18˚C, nici în zilele caniculare de vară, datorită
particularităţilor constructive ale acestuia. Laptele rămâne la smântânit
10–12 ore, după care colectarea smântânii (fig. 66) se face cu o lingură de
smântânit, de dimensiuni apreciabile, confecţionată din lemn (fig. 53),
smântâna obţinută fiind folosită atât la prepararea diverselor feluri de mân‑
care specifice stânei, dar mai ales la producerea untului.

8.2.1. Untul
Untul este un produs cunoscut şi folosit încă din Antichitate, în Grecia
Antică fiind utilizat mai mult ca unguent decât ca hrană887 Hypocrate,
părintele medicinii, folosea untul pentru tratarea unor afecţiuni ale pielii.
Există opinii, conform cărora, grecii şi romanii îl foloseau doar ca medica‑
ment. Ele sunt întemeiate pe faptul că pentru pregătirea mâncării, atât gre‑
cii, cât şi romanii aveau la dispoziţie uleiul de măsline. În schimb, la traci
şi sciţi, untul era folosit şi ca aliment. Alexandrides, autor antic contempo‑
ran cu Hypocrate, relatează că la nunta regelui trac Kotys mâncărurile erau
preparate cu unt şi nu cu ulei de măsline. Denumirea untului este legată de
calitatea acestuia de a se unge, în română termenul venind din latinescul
unctum, care înseamnă produs folosit la ungere. La popoarele slave untul
este numit maslo, termen care are acelaşi înţeles, de unguent888.
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Untul se obţine prin baterea smântânii într-un vas special, numit pe
budău sau bâdâi (fig. 54). Este confecţionat, de obicei, din doage de lemn
de brad, însă am întâlnit şi situaţii în care bâdâiul era confecţionat din
inox sau chiar din bucăţi de ţevi de aluminiu, folosite în trecut la sistemele
de irigaţii. Baterea smântânii în bâdâi se realizează printr-o mişcare ver‑
ticală ritmică amplă şi continuă timp de 10–15 minute, instrumentul sco‑
ţând în acest timp un sunet apreciat de cei care-l manevrează drept „un
vâjâit”, obligatoriu, continu. Operaţia presupune un oarecare efort fizic,
fiind obositoare pentru cei neobişnuiţi cu ea. Grăsimea din smântână se
separă de apa pe care o conţine, numită zer sau zară, un lichid gălbui a
cărui compoziţie este apropiată de cea a laptelui. Momentul final al baterii
se recunoaşte prin apariţia deasupra zerului a unor aglomerări de unt de
diferite mărimi, după care conţinutul bâdâiului este golit într-un vas, prin
strecurare printre degetele mâinii (fig. 73), untul fiind colectat într-un
recipient şi spălat de zer cu apă rece. Untul, astfel obţinut, este consumat
fie proaspăt, fie este sărat şi păstrat într-un vas special adaptat acestui scop
numit şteand sau tebeleu (fig. 57), confecţionat tot din lemn şi prevăzut
cu un capac.

8.3. Brânza
Brânza joacă un rol de primă importanţă în alimentaţie, reprezentând
o sursă de factori nutritivi cu valoare biologică ridicată, concentraţi întrun volum mic, cu digestibilitate crescută. Valoarea nutritivă este dată de
conţinutul ridicat de substanţe proteice şi grăsimi uşor asimilabile: săruri
minerale, calciu, fosfor, magneziu, sodiu, clor şi vitamine liposolubile A, D,
E, K. Conţinutul de calciu al brânzeturilor este legat de modul în care a fost
realizată închegarea laptelui, fiind mai ridicat atunci când coagularea s-a
făcut cu cheag şi mai scăzut în cazul coagulării prin acidifiere naturală889.

8.3.1. Cheagul
Cheagul este indispensabil în procesul de preparare a brânzei, deoarece
cu ajutorul lui se realizează coagularea laptelui. Cheagul este o enzimăferment care se găseşte în mucoasa stomacului viţeilor şi al mieilor foarte
tineri, hrăniţi exclusiv cu lapte890.
Pe Valea Sebeşului se foloseşte atât cheagul preparat industrial şi
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cumpărat din farmacii, cât şi cel obţinut după modelul tradiţional din
rânza (stomacul) mieilor şi viţeilor.
Am întâlnit două modalităţi de preparare a cheagului. În ambele, se
sacrifică, cel mai adesea, un miel, mai rar un viţel, foarte tânăr, de cel mult
zece zile, pentru că este important ca animalul sacrificat să nu fi păscut
niciodată iarbă şi să fi fost hrănit exclusiv cu lapte.
În prima variantă, i se scoate stomacul, compus din patru comparti‑
mente (rumen, reţea, foios şi cheag), din care se foloseşte ultimul. Se taie un
capăt pentru a i se goli conţinutul, se spală, se sărează pentru a nu putrezi şi
se pune la uscat şi, ulterior, la afumat. La nevoie se taie câte o bucăţică din
stomac şi se dizolvă în apă călduţă, obţinându-se astfel cheagul:
„Chiagu îl făceam din rânză de miel care suje lapte, da să nu-nceapă iel
a porni. Să aibă numai caşu ăla, numai curasta cea până nu mâncă iarbă.
Tăiem rânza scoatem chiagu aista si-apă să bagă apă şi-l lăsăm până sănmoaie bine bine şi după aceia-l străcurăm, deci să nu fie numai apă curată.
În rânză să pune sare multă, că altfel nu stă aicea la un capăt şi ia-şi trage
[…] să leagă bine să nu răsufle şi cân o punem acum o-nfundăm cân o stre‑
curăm şi-o ţinem tot înfundat până să gată”891; „stomacu mielului cân suje
prima dată corasta aia de la oiaie, aia rămâne acolo-n rânză. Rânza să pune
sare-n ie şi să pune la uscat aproape de foc, şi cân avea nevoie, lua câte o ţâră
de acolo şi făce cu apă chiag de-acela îl mărunţea şi-l făcea cu apă călduţă
şi-l punea în lapte”892.

Acesta este aşa numitul cheag uscat.
În cea de-a doua variantă de preparare, se foloseşte şi conţinutul stoma‑
cului, adică corasta ingerată de animal, în plus, dacă există posibilitatea, se
adaugă în interiorul lui corastă de la un alt animal:
„să taie mielu, care are oaia doi miei şi până-i de 10 zile să taie până nu
mâncă iarbă, că atunci să strâcă rânza şi are cheaguri de rânză-n el, aia-i
colastra aia care-o suge prima dată. Şi pe urmă, dacă mai ai o oaie atunci
fătată, mai mulji o ţâr corastă şi baji în rânză, aia să face tot bine chiag”893.

Această a doua variantă este practic o combinaţie între cheagul uscat
şi cheagul de corastă (colastră, curastă), sau cheagul jilav, aşa cum este el
cunoscut în alte zone etnografice894.
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8.3.2. Caşul
Caşul se realizează prin coagularea laptelui uşor încălzit la foc. Când
temperatura lui atinge 30–35˚C, se adaugă cheagul în funcţie de cantitatea
de lapte destinată prelucrării:
„îi dam cheag […] la şapte-opt fierii o linguriţă”895. Căldarea este luată de pe
foc şi conţinutul amestecat: „şi-apă ne băgam cu mânile-n iel. Să fim curaţi
pe mâni, spălaţi fainu. Am închiegat şi câte 8–10 fierii de lapte şi mai mult
[…] închiegam şi-n două vase! Şi-apă ne băgam cu mânile şi-l ţârâiam bine.
Îl lăsam o ţâr de să aşeza şi-apă ne băgam iar cu mânile-aşa, încet, încet,
încet”896.

În laptele pus la închegat se amestecă, aşa cum am văzut mai sus, cu
mâinile, cu o lingură mare, ca cea destinată colectării smântânii, sau cu
hâşcăul. După ce se formează coagulul, numit străghiaţă, acesta este olec‑
tat în fâşii de tifon, sau săculeţi din acelaşi material şi stors bine (fig. 69).
În trecut, pentru această operaţiune se foloseau bucăţi de pânză, iar în
descrierea stânelor din această zonă, făcută la începutul secolului trecut de
Emmanuel de Martonne, acesta afirmă că pentru stoarcerea caşilor se folo‑
seau şi săculeţi din piele897. Indiferent de materialul folosit, caşii sunt agăţaţi
în celar, de o grindă, pentru a se scurge zerul din el. Timpul cât caşul se lasă
la scurs este determinat de momentul în care laptele este închegat, scurge‑
rea zerului durând câteva ore: „şi-apă după aceia îl scoteam şi-l storceam
bine, îl apucam în săculeţ şi-l acăţam în celar îl lăsam de azi până deseară şi
chiar până dimineaţă să fie scurs bine”898.
Caşul poate fi consumat în acest stadiu proaspăt, însă el este folosit în
Mărginimea Sebeşului pentru brânza de burduşi (burduf).

8.3.3. Brânza de burduf (burduşi)
Brânza de burduf reprezintă tipul tradiţional de brânză produs în
Mărginimea Sebeşului. Pentru producerea ei, caşul se aşază la maturat în
celar pe patul caşilor sau masa caşilor, care nu este altceva decât o poliţă din
lemn, de obicei aşezată în mijlocul celarului sau, uneori, lipită de perete,
confecţionată din scânduri, pe care caşii sunt puşi la dospit (fig. 68, 70).
895
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Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Ibidem.
Martonne 1904, p. 330.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
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Pe Valea Sebeşului, dacă finalitatea caşului este transformarea lui în
brânză de burduf, se foloseşte lapte smântânit: „dacă laptele urmează să fie
făcut caş sau brânză de burduf se pune pe troci”899. În foarte multe dintre
situaţiile întâlnite pe teren am constatat că, pentru brânza de burduf, se
foloseşte amestecat lapte de oaie cu lapte de vacă. Referitor la practica de a
smântâni laptele destinat brânzei de burduf, consemnăm faptul că:
„la brânza de burduşi nu-i ca la telemea, că dacă are untu-n ié iasă mai ré. Cîn
are grăsime, untu începe să curgă din ié. Şi curge şi atunci ea rămâne mai ré
ca înainte. Îi fóarte jingaşă brânza de burduşi, mai jingaşă ca telemeaua”900.

De asemenea, pentru producerea caşului destinat brânzei de burduf,
laptele este încălzit mai tare decât pentru brânza telemea: „laptele de seară
nu-l închegam îl lăsam până dimineaţa când îl smântâneam, după aia îl
încălzeam, da-l încălzam bine mai bine ca la tilimea”901.
Pentru maturarea caşului, localnicii folosesc termenul de dospit sau
copt. Perioada în care caşul rămâne la dospit este determinată de tem‑
peratura existentă în celar. La o temperatură de 12–16˚C este necesar un
interval de timp cuprins între trei şi aproximativ şase zile902, însă aceasta
temperatură nu este constantă în timpul văratului la stânele din zona alpină
din Munţii Sebeşului, motiv pentru care caşul rămâne la dospit o perioadă
mai îndelungată:
„lăsăm să se dospească 8–10 zile903; […] îl lăsam să se dospească după
cum era timpu. Dacă era timpu răcoros, îl lăsam câte două săptămâni. Nu
puteam să-l punem să-l sărăm să-l legăm la burduşi […]904; […] să lasă cam
trei-cinci zile după cum îi timpu, cân îi timpu bun să dospeşte mai iute, cân
îi timpu rău aşa mai închis, mai negură, mai ceaţă să dospeşte mai greu”905.

Indiferent de perioada cât stă la dospit, oamenii ştiu când procesul de
maturare s-a încheiat după aspectul şi consistenţa acestuia: „cân era copt?
N-apă cân era moale şi cu găoci aşa fain”906; „să face maroniu o ţâră şi creşte
o ţâră, nu stă îndesat, dacă strânji de el îi mai moale, îi găucios”907. Acum
899
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Tudor Ioana, n.1960, Loman.
Vasile Olar, n. 1958, Tonea.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Chintescu 1988, p. 99.
Tudor Ioana, n. 1960, Loman.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Tudor Ioana, n. 1960, Loman.
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este momentul în care caşii sunt spălaţi bine cu apă rece pentru a se înde‑
părta praful şi eventualul mucegai format pe aceştia, iar apoi sunt zdrobiţi,
în mod tradiţional cu ajutorul unui obiect, întâlnit din ce în ce mai rar la
stână, crestăul, sau în prezent pur şi simplu tocaţi în maşina de tocat carnea.
După această operaţiune, se adaugă sare şi se frământă puternic. Nu am
reuşit, în cercetările de teren, să determinăm cantitatea exactă de sare folo‑
sită, aceasta fiind adăugată după bunul plac al celui care prepară brânza,
până la urmă fiind o chestiune de gust şi experienţă personală. Oricum
acest sortiment de brânză este unul sărat. Intervievaţi cu privire la această
chestiune, s-a răspuns:
„îl săram cum ne părea nouă. În câte-un loc puneam sare mai multă în câte
unu mai puţină. După iarbă, ce ştiu. Ştiau ăi mai bătrâni cre-or fost mai
demult”908.

Ulterior sărării şi frământării brânzei, urmează introducerea ei în bur‑
dufii pregătiţi dinainte, în care brânza se îndeasă prin batere cu pumnul
pentru a elimina aerul din burduf (fig. 74). După umplere burdufii fiind
cusuţi şi puşi la păstrat în celar. Brânza de burduf poate fi păstrată timp
îndelungat: „să bagă-n burduf, să coase şi stă şi un an cusută acolo în pielea
aia de oaie”909. Am întâlnit de câteva ori şi situaţia în care, în loc de burduful
clasic din piele de oaie, s-au folosit burdufi confecţionaţi din „băşică” de
porc, adică vezica urinară a acestuia910, dar numai în cazul în care brânza
este în cantitate mică, şi niciodată la stână, ci doar în gospodăriile individu‑
ale din satele de origine. Alături de băşica de porc, se mai folosesc şi burdufi
confecţionaţi din pânză. La jumătatea deceniului nouă al secolului trecut,
am cumpărat din piaţa de la Sebeş un astfel de burduf de dimensiuni mici,
aproximativ 2 kg, de la un localnic din Şugag, însă de atunci nu am mai
văzut aşa ceva.

8.3.4. Brânza în coajă de brad
Brânza în coajă de brad este un sortiment care se prepară întocmai ca şi
brânza de burduf, diferenţa constând în faptul că este ambalată şi păstrată
în coajă de brad, obţinută de la brazii proaspăt tăiaţi. Scoarţa este scoasă
prin jupuire, sub formă de cilindrii cu diametrul de 10–30 cm şi înălţimea
de 20–30 cm, cusuţi pe tăietură, cu fibră din scoarţă de tei. Brânza este
908
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Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Olar Eleonora, n. 1930, Tonea.
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introdusă în aceşti „burdufi” din coajă de brad, apoi se aplică un capac,
confecţionat tot din coajă de brad, care se coase şi el. Are aceleaşi caracte‑
ristici ca şi brânza de burduf, dar datorită recipientului în care este păstrată
capătă o aromă de răşinoase. Spre deosebire de brânza de burduf, acest sor‑
timent are o perioadă de păstrare mai scurtă, aerul pătrunzând prin cusă‑
turi şi ducând la mucegăirea şi la alterarea în timp a conţinutului.
În prezent, pe Valea Sebeşului acest sortiment de brânză nu se mai face
şi nici localnicii chestionaţi nu au confirmat producerea ei. Cunoaştem
însă că în trecut se făcea, pentru că, urbariul domeniului Hunedoara, spe‑
cifică faptul că, în secolul al XVII-lea, mai precis în 1681–1682, locuitorii
din satele Scaunelor Sebeşului şi Orăştiei luau în arendă pentru perioada
văratului munţi aparţinând domeniului sus-amintit. Cel mai scump munte
era Şureanu şi Curmătura Şureanului, pentru care se plăteau 80 de florini,
sumei de bani adăugânde-i-se şi dijma muntelui, achitată de către fiecare
stână, care, printre altele, consta şi în „câte 3 caşi în scoarţă de brad”911.

8.3.5. Brânza telemea
Se pare că, iniţial, era un sortiment de caş tăiat felii şi păstrat în sara‑
mură, tehnologia îmbunătăţită a producerii ei, care se foloseşte şi astăzi,
fiind transmisă la noi prin filieră turcească, cândva prin secolul al XIVlea. Se presupune că otomanii, întâlnind acest sortiment de brânză în ţinu‑
turile Caldeene, pe care le-au ocupat în secolul al XIII-lea, au introdus-o
şi la nord de Dunăre un secol mai târziu. Termenul de telemea, în limba
turcă, înseamnă „felii de brânză albă”. Celălalt apelativ, folosit în trecut în
România pentru a desemna acest sortiment, „brânză de Brăila”, pledează
pentru introducerea ei în spaţiul nord pontic pe această filieră, cunos‑
cându-se importanţa portului Brăila în Evul Mediu, în cadrul comerţului
cu Imperiul Otoman912, precum şi pentru faptul că Brăila a constituit unul
dintre locurile de trecere al oierilor transhumanţi spre Dobrogea913.
Acest sortiment de brânză era preparat şi de către oierii transilvăneni
care păşteau oile în luncile Dunării, însă în Transilvania nu s-a consumat
pe scară largă până în preajma celui de-al Doilea Război Mondial914. În
Mărginimea Sebeşului, brânza telemea este de dată recentă. Prima dată s-a
produs la Mărtinie, în deceniul şase al secolului al XX-lea, douăzeci de ani
911
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Prodan 1992, p. 80–81.
Chintescu 1988, p. 25.
Cloşcă 1999, p. 72.
Chintescu 1988, p. 28.
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mai târziu, sortimentul respectiv de brânză fiind produs de tot mai mulţi,
pentru ca începând cu anii ’90 să se generalizeze, în detrimentul producerii
brânzei de burduf, care este tot mai rară.
Intervievaţi cu privire la această chestiune, mai mulţi interlocutori au
răspuns:
„telemea aicea la noi, Ionu lu Barbu, iel o făcut întâi. Îi din Mărtinie, prin
1957–1958. Şi o mătuşă pe care am grijit-o o fost bace la ei şi de-acolo s-onvăţat să facă şi ea […] iel s-o-nvăţat de la poienari915; […] şugăjenii or făcut
cu vreo cinci ani înaintea noastră la munte de prin 1985. Ăştia la Purcăreţi
şi pe-aici pe la Pian tot aşa ca noi. Poienarii făceau de la război încoace.
Aia-i brânză de piaţă, brânză cu care se câştigă, telemeaua! Telemeaua nu să
scură bine, mai are şi zăruri în ea […]916; […] telemea să face la noi cam de
douăzăci de ani. De vreo zece ani fac mai mulţi. S-o-nvăţat de la Poienari
şi Jinari”917.

Telemeaua se prepară din lapte de oaie, vacă sau amestecat, de obicei
nesmântânit sau smântânit mai puţin. Laptele este pus în căldare pe foc şi
încălzit la temperatură mai mică decât în cazul preparării caşului pentru
brânza de burduf, se adaugă cantitatea de cheag corespunzătoare volumu‑
lui de lapte, după care căldarea este îndepărtată de pe foc. În timpul proce‑
sului de coagulare se amestecă în conţinutul căldării, dar nu atât ferm ca în
cazul caşului, şi nu cu mâinile sau cu hâşcăul, ci cu ajutorul unui cuţit lung.
După închegare, coagulul numit străghiaţă (caşul abia închegat şi nestors
încă de zer), este luat cu o lingură mare şi pus în crintă, în care în prealabil
se aşează o bucată mare de tifon (fig. 72).
În crintă, străghiaţa rămâne la scurs, cel care prepară telemeaua ridi‑
când progresiv, din timp în timp, marginile bucăţii de tifon, şi tăind cu un
cuţit marginile coagulului pe care le aşază deasupra, pentru a da o formă
paralelipipedică bucăţii de brânză. Capetele bucăţii de tifon sunt înnodate
treptat din ce în ce mai strâns pentru ca zerul să se scurgă. Pe măsură ce
brânza se scurge de zer şi dimensiunile bucăţii se micşorează, se adaugă în
crintă o bucată de scândură, creându-se, cu ajutorul ei, un perete mobil al
crintei, pentru a menţine forma bucăţii de brânză.
În crintă, brânza rămâne câteva ore bune la scurs: „în crintă să ţâne mult,
să ţâne pe răgaz. Nu putem pune povară pe ia că să duce şi grăsimea din ia”918,
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Lazăr Niculae, n. 1955, Jidoştina.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Paştiu Eleonora, n. 1952, Loman.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
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dar spre faza finală a stoarcerii se presează cu o greutate, de obicei o piatră de
trei-patru kg aşezat pe câteva scândurele deasupra bucăţii de brânză. După
stoarcere, telemeaua este tăiată în cuburi, cântărind unul sau două kg fiecare
şi este pusă în saramură, în putini din lemn sau mai nou în casete din mate‑
rial plastic, aşezate la rece în celar.
Acestea sunt sortimentele de brânză produse în Marginimea Sebeşului,
ciobanii şi băcile fiind deosebit de atenţi la igiena procesului de producere,
deşi vizitând o stână ai impresia că nu este aşa. Chestionat privitor la cali‑
tatea produselor, un locuitor din cătunul Tonea, aparţinător satului Loman,
apreciază importanţa curăţeniei la stână în termenii următori:
„de ce unii fac brânza mai bună? Une greşesc? Curăţenia şi toate îi mama
laptelui domne! Io nu beau lapte de la nimeni domnule decât de-acasă.
Nu-mi place, îs toate nespălatele tunie dracu-n ele. O muiere nespălatăi mai cu sâlă ca un bărbat domne. F…ăl Dumniezău azi dă-lie dracu! O
troacă dacă nu-i opărită bine, găleata aia dacă nu-i spălată cumsăcade domle, o dai numai-aşa cu puţină apă rece pe ia laptele ce mai rămâne urjent
să acreşte, îi acru, deci de acolo pleacă! Troaca aia dacă nu-i opărită cân
ia laptele de pe ia trăbă să fie spălată ceas, numai lapte acru iei de pe iele.
Degeaba-i dai chiag. Să face brânza verde, ustură. Pă ce, aia-i brânză?”919.

Zerul rezultat în urma producerii diferitelor sortimente de brânză nu
este aruncat. Din el se produc urda şi jintiţa sau foloseşte ca aliment pentru
porci şi câini.

8.3.6. Urda
Urda este un produs care se obţine din zerul care rămâne în urma prelu‑
crării laptelui sub formă de caş sau telemea, format din lactalbumina conţi‑
nută de lapte şi care nu a precipitat sub acţiunea cheagului920:
„zăru îl puneam pe foc, îl urdeam. Cân făceam urda puneam pe foc zăru şi
cu un hâşcău mestecam acolo până ieşa. Dacă mai băgam şi câte o ţâră de
lapte, chiar aşa de pe fundul trocii cân mai rămânea, nu scuram chiar tot la
brânză şi-apă meştecam bine în iel, până făcea aşa un fel de fluturi pe dea‑
supra. Atunci scoteam hâşcău’ şi după acea trăjeam focu de sub căldare să
nu hiarbă dintr-o dată, să-mpungă [la foc mic]. Cân fujea bine, apă-l luam
pe urmă cu urdăreaţa şi îl scoteam”921.
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Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Chintescu 1988, p. 104.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
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Adăugarea de lapte în zer înainte de fierbere previne formarea de flo‑
coane de lactalbumină de dimensiuni prea mici care se pot lipi de pereţii
căldării922. Urda se consumă în această formă după răcire ca şi „urdă dulce”.
Dacă se doreşte păstrarea ei timp mai îndelungat se frământă împreună cu
sare.

8.3.7. Jintiţa
Jintiţa se prepară în acelaşi fel ca şi urda. Zerul proaspăt obţinut se pune
la încălzit într-un vas în care se amestecă încontinuu cu ajutorul hâşcăului.
Ajuns aproape de temperatura de fierbere, lactalbumina din zer precipită şi
se ridică la suprafaţă923.
„Jintiţa făceam ca şi cum facem urda, da cân împunjea bine lăsam să mai
hiarbă zăru, să hiarbă, c-apă să făcea dodoloşii aceia mari aşa fain. Şi îi bună
la mâncare că aducea oamenii vara acasă, o Doamne!”924.

Jintiţa se fierbe timp mai îndelungat decât urda şi se colectează într-un
vas, împreună cu o parte din zer, pentru a se răci. Se poate consuma în acest
stadiu sau se pune în alt vas de obicei din lemn în care a mai fost jintiţă şi
se lasă la acidifiat, „acrit” cum spun oamenii de pe valea Sebeşului. Gustul
este asemănător cu al laptelui acru.
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Chintescu 1988, p. 105.
Ibidem, p. 47.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.

9.

VALORIFICAREA ANIMALELOR,
LACTATELOR, PIEILOR ŞI LÂNII

Satele din Mărginimea Sebeşului au furnizat în permanenţă produ‑
sele lor oraşului, atât sub forma unor taxe, cum am văzut într-un capitol
anterior, anumite sate de pe vale plăteau taxe în brânză şi fân, cât şi prin
vânzarea directă în târguri. Cu siguranţă, breslaşii saşi din Sebeş se apro‑
vizionau cu materie primă şi de la localnicii de pe Valea Sebeşului, însăşi
numele dat de coloniştii germani, Mühlbach (Mallembach), cum apare în
primele documente (1245), adică „râul morilor”, trimiţându-ne cu gândul,
nu în mod neapărat la morile pentru măcinat cerealele, ci mai degrabă la
numărul mare de instalaţii hidraulice (pive, vâltori), folosite la prelucratul
pănurii de lână.
De altfel, printre numeroasele meserii practicate la Sebeş, atestate prin
actul de reînnoire a breslelor din Sibiu, Sighişoara, Orăştie şi Sebeş, emis
de regele Ludovic la 9 noiembrie 1376925, sunt amintite breslele, blănarilor,
cojocarilor, postăvarilor, măcelarilor şi pielarilor etc.926, oraşul fiind o piaţă
bună de desfacere şi a produselor mărginenilor. Dintr-o statistică datînd
din anul 1831 aflăm că în cursul anului 1830, măcelarii sebeşeni au sacrifi‑
cat 600 berbeci şi 2.500 miei, pentru a satisface nevoile de carne ale locui‑
torilor, iar asta în condiţiile în care oraşul şi suburbiile deţineau un efectiv
de peste 740 de oi927. Astfel stând lucrurile suntem convinşi că o mare parte
dintre animalele sacrificate la Sebeş pentru carne proveneau din satele de
pe Valea Sebeşului.

Baumann 1882, p. 35.
Raica 2002, p. 57.
927
SJAANPECA, Notitiae quaedam statistico topographicae civitatis et territorii Sabesiensis.
Dissertatio quam exibet Michael Gestalter, MDCCCXXXI (1831), dosar nr. 1/1831, f. 42.
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9.1. Valorificarea animalelor
Valorificarea animalelor se făcea în special prin vânzarea în târguri. La
Sebeş vechiul târg de vite se afla în câmpul „Gusu”, loc situat în partea de
sud a oraşului. După Reforma Agrară din anul 1921, acest loc de târg a fost
împărţit, sub forma loturilor de casă, pentru cei care au luptat în război sau
pentru urmaşii lor, noul loc de târg fiind stabilit după „Gorgan”, în drumul
spre Daia.
Deşi marele comerţ cu ţările vecine era dominat în Transilvania de către
Braşov, Sibiu şi Bistriţa, care beneficiau de faptul că erau „cetăţi de gra‑
niţă”, nici negustorii sebeşeni au practicat un comerţ de anvergură. Asfel,
încă din prima jumătate a secolului al XV-lea sebeşenii beneficiu, alături
de negustorii din Sibiu, Sighişoara, Nocrih şi Miercurea, de un privilegiu
comercial dat de Iliaş, domnul Moldovei, documentul fiind semnat în ceta‑
tea Sucevei la 9 aprilie 1433928.
Tot din zona Sebeşului era şi comerciantul Şerban, din Săsciori, aflat în
slujba principelui Mihail Apafi, căruia îi procura în special „orientale” din
Ţara Românească. Tot el încheie mai multe tranzacţii în numele principe‑
lui, vânzând odată berbeci în valoare de 339 taleri; iar în alt rând 200 ber‑
beci cu 97 taleri, pentru ca în anul 1.686 să vândă 150 berbeci bătrâni, ală‑
turi de 9 oi sterpe şi un ţap tot bătrân pentru suma de 100 taleri. Îi procură
principelui, în schimb, „oleiu de lemn, rochie, limonată şi orez”, articole pe
care cheltuie 56 florini şi 5 denari; altă dată îi procură 20 de crapi contra
sumei de 2 florini şi 49 denari929.
Sebeşenii erau mari comercianţi de vite, pe care le procurau, cu sigu‑
ranţă, de la mărginenii din apropiere. Un astfel de negustor de vite a fost
„Chira Pateriul ot Sas-Sebeşu”, care îi vinde în anul 1.700 lui Gheorghe
Lamboviciu din Râmnic 58 de boi contra sumei de 1.850 florini, din care
Lamboviciu îi rămâne dator 201 florini, actul fiind semnat în prezenţa mar‑
torilor Gelepul Toader de la Caransebeş, Ioan Chitidă, Stoica Radună şi
Ioncică „hortariul jupânului Ghiuriu Colacul din Sibiu”930.
Este interesantă prezenţa ca martor a Gelepului Toader de la Caransebeş,
gelepii fiind negustori de animale care cumpărau pentru Înalta Poartă. Încă
din secolul al XVI-lea, comerţul străinilor în Ardeal este strict reglementat
de dietele ţinute la Cluj, în 1577, şi Turda, în 1578, care hotărăsc ca nici
grecii, sau alţi străini, nici negustorii din Caransebeş nu pot face negoţ liber
928
929
930

Hurmuzaki 1911, p. 19–20, nr. 26.
Meteş 1920, p. 176.
Ibidem, p. 194, nota 4.
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cu vite în Ardeal, fiind obligaţi să se oprească la târgurile fixate. Negustorii
din Muntenia se opreau la Şelimbăr, cei din Moldova la Braşov, iar cei din
Caransebeş, Lipova şi Lugoj, la Sebeş, sub sancţiunea de a li se confisca ani‑
malele dacă nu vor respecta hotărârile dietelor. Cu toate aceste sancţiuni,
aflăm despre negustori greci şi evrei care:
„cu o îndrăzneală oarbă umblă prin ţară în sus şi în jos, luând cu ei şi negus‑
tori turci, cumpără şi exportă spre sărăcirea ţerii şi a negustorilor pămân‑
teni oile şi berbecii ”931.

Târgurile de vite de la Sebeş erau renumite datorită numărului mare
şi calităţii animalelor furnizate de mărginenii Sebeşului. Dintr-un raport
al medicului veterinar din Sebeş, dr. Zimmerman, rezultă că la târgul din
aprilie 1909 au fost aduse 5.579 vite, iar la cel din 21–22 august, acelaşi an,
s-au oferit spre vânzare 6.021 vite, dintre care sau vândut 2.296 (13 tauri,
896 boi, 192 juninci, 218 viţei, 641 vaci, 214 alte vite şi 122 cai), târgul de
aici clasându-se pe locul patru, din cele 440 de târguri de vite din întreg
regatul în acei ani932.
Preţurile la care se vindeau în zonă vitele ne sunt cunoscute din manus‑
crisul dascălului Nicolae Aloman din Săsciori, în care, după moartea dască‑
lului în anul 1902, însemnările sunt continuate de fiul său Iacob. Acestuia îi
datorăm o listă cu preţurile de vânzare a vitelor în anul 1904.
„În primăvara acestui an au fost vitele scumpe părechia de boi mari până
la 240 coroane, un purciel de la scroafă 30 coroane porc mare 200 coroane
şi apoi au dat drumu de au fost o secietă mare de sau uscat cucuruziele
cu totu de am venit ferdele de cucuruz cu 7 coroane şi grâu 3 co[roane] şi
10 × [creiţari] în august au fost vitele, vaca care au fost cu 240 co[roane]
au venit cu 200 carne au venit 60 coroane, caru de fân bun 160 co[roane].
Apoi au dat D-zeu în septembrie ploi […] apoi sau făcut otăvile şi aşia sau
îmbucura oamenii că va scăpa vitele de moarte […] apoi începutu toamnei
au fost ântaiu cu zepadă şi frig mare apoi au dat D-zeu timp frumos şi am
scos vitele până la începutu anului 1905”933.

Uneori vânzarea animalelor era bulversată de epizootii, aşa cum s-a
întâmplat în 1910, când o însemnare din aceeaşi sursă documentară, ne
descrie o epidemie de febră aftoasă:
931
932
933

Ibidem, p. 141.
Raica 2002, p. 238.
MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 2853/D. 85, f. 60.
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„au fost boala de gură şi de picioare la boi şi vaci şi din pricina aceia au venit
doctorii de vite din Sebeşiu şi au oprit de nomai esit vitele afară boi vaci oi
capre şi nici târg de vite no mai fost duminica dinaintea culesului de vin şi
în mai multe comune a fost boala aciasta şi târgurile de ţiară pentru vite au
fost oprite pana în prima martie anu 1911934.

Târgul de la Sebeş nu era singurul frecventat de oamenii din zonă, din
Conscripţia Fiscală a Transilvaniei, realizată în anul 1750, aflăm că locui‑
torii din Lancrăm îşi desfăceau produsele la târgul din Alba Iulia, localitate
aflată la o milă935 de sat, dar şi la Sebeş, oraş aflat la un sfert de milă936.
Locuitorii Petreştiului frecventau târgurile de la Sebeş, Vinţu de Jos şi Alba
Iulia, deplasându-se cale de o jumătate, o milă respectiv o milă şi jumă‑
tate937. Sebeşenii care se îndeletniceau în special cu meşteşugurile, obisnu‑
esc: „să-şi desfacă produsele meşteşugăreşti în locuri de târg, iar cele agri‑
cole în Alba Iulia, la o milă distanţă de aici”938. Faptul că nu sunt precizate
exact târgurile ne îndreptăţeşte să credem că sebeşenii nu preferau unele
anume, ci frecventau târguri dintr-un areal mai larg din Transilvania, în
care îşi desfăceau produsele meşteşugăreşti, spre deosebire de produsele
agricole, desigur mai puţine, pe care le valorificau la cel mai apropiat târg,
cel de la Alba Iulia.
Alte informaţii referitoare la comerţul efectuat în zonă ne sunt oferite
de conscripţia urbarială efectuată la Săsciori în 9 iunie 1820, din care aflăm
despre oportunităţile comerciale ale săsciorenilor, care afirma:
„de a târgui şi vinde, în multe locuri şi bune avem, cum e Sassebeşul, de
la satul nostru un ceas, Miercurea în trei ceasuri putem merge, în Bălgrad
întratâta vreme, până la Vinţ două şi jumătate ceasuri. În oraşele acestea ce
avem a negustorii vindem cu bani gata şi drumurile până la oraşele acestea
sunt bune şi pe lângă aceasta, în satul nostru în toată săptămâna târg se face,
unde marhele se vând cu preţ bun, şi pentru târgul acesta din satul nostru la
domni nu plătim nici o taxă”939.

Locuitorii Şugagului, frecventau, în special, târgurile aflate în apropiere,
Ibidem, f. 89.
O milă terestră este o unitate de măsură anglo-saxonă a lungimii şi este egală cu
aproximativ 1600 m.
936
Gyémánt et alii 2009, vol. 1, partea II, nr. 1905, p. 2339–2340.
937
Ibidem, nr. 1907, p. 2341.
938
Ibidem, nr. 1912, p. 2345–2346, „suaque producta artificialia ad loca Nundinalia, ruralia
autem Carolinam uno miliari a se distantem distrahere solent ”.
939
Meteş 1921, p. 148.
934
935
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din urbariul satului efectuat, tot în anul 1820, aflăm că preferau târgurile de
la Săsciori, Sebeş şi Miercurea940.
Deci iată şi locurile în care, tradiţional, îşi desfăceau produsele mărgi‑
nenii Sebeşului. Nu ştim cu exactitate de când se ţine târg la Săsciori, însă
acesta este amintit în urbariul întocmit în anul 1820, iar în arhiva muzeului
din Sebeş se păstrează documentul original din 28 martie 1866, prin care se
întăreşte dreptul de târg săptămânal al Săsciorului: „Domineca fiecărei sep‑
temani după finirea servitiului besericescu”941. Târgul de la Săsciori era unul
important, deservind întreaga vale a Sebeşului, pe lângă cel săptămânal,
menţionat în anul 1820, existând aici târguri mai importante. Primăvara,
în 28 şi 29 martie, avea loc târgul de vite şi în 30 martie târgul de mărfuri
numit „târgul ăl slobod”. Al doilea târg important era cel din toamnă, din
24–26 octombrie, „târgul Sfântului Dumitru”, care se ţine şi în prezent şi
este cunoscut sub numele de „târgul cepii”, dar de unde se pot achiziţiona,
şi în prezent, pe lângă ceapă şi animale mari şi mici, brânzeturi şi speciali‑
tăţi ciobăneşti cum este sloiul.
În fiecare an la Săsciori se ţinea şi un „târg al oilor”, în Duminica Tomii,
la care erau foarte căutate oile ţurcan, crescute cu predilecţie de mărgine‑
nii Sebeşului. Animalele oferite spre vânzare aici erau aşezate în târg pe
categorii, în „Zăvoi” caii, cornutele mari şi porcii, oilor şi caprelor fiindu-le
rezervată zona situată în amonte de pod, pe malul stâng al râului Sebeş.
Pe lângă cumpărătorii de pe văile Sebeşului şi Pianului, frecventau târgul
şi oameni din zona Miercurii, de pe şesul Mureşului, până la Zlatna, pre‑
cum şi negustori din Sibiu, Orăştie, Abrud, Haţeg şi chiar din zona Turzii
şi a Clujului. Târguiala se făcea prin „răzbatere” (negociere), după care „se
bătea palma” şi urma „adălmaşul” în cârciumă, „La Pecu”, cel mai celebru
local din Săsciori până la al Doilea Război Mondial942.
După instaurarea regimului comunist s-au impus restricţii privind vân‑
zarea animalelor. Cu toate acestea se vindeau întotdeauna: „Mieii îi ducea
şi-i vindea la Sebeş şi Deva. Da şi la ăştia era obligatoriu contract. Dădeai
la contract cu un preţ aşa mai oarecumva mic […] da trebuia să achiţi
contractu”943.
După 1989 situaţia mieilor se schimbă. În preajma sărbătorilor de Paşti
pieţele din zonă sunt pline de miei, iar cei care rămân iau drumul ţărilor
Ibidem, p. 164.
MMIRSBD, Decretu Înaltulu Regiu Guberniu Transilvanu din 28 Martiu 1866 nr. 20085–
1866, MMIRS, Biblioteca documentară, inv. 2961/D. 86, f. 1.
942
Raica 2002, p. 241–242.
943
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
940
941
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din Orientul Mijlociu: „mieii i-or dus pe la turci. S-or plătit az primăvară
(2005) cu 7 lei kilu la viaţă”944.
Turme de mii de miei sunt adunate în fiecare primăvară din satele
Mărginimii Sebeşului şi a Sibiului şi, probabil, şi din alte părţi şi se îndreaptă
spre ţările musulmane, punctul de ieşire din ţară fiind portul comercial
Mangalia şi, în ultima vreme, portul Midia, unde recent a avut loc naufra‑
giul navei Queen Hind, încărcată cu peste 14.000 oi care aveau ca destinaţie
Libia945.

9.2. Valorificarea lânii
În zona dintre Valea Oltului şi râul Sebeş, piuăritul şi vâltoritul au cunos‑
cut o mare dezvoltare, tocmai datorită faptului că principala ocupaţie a
locuitorilor acestei zone era păstoritul946. Abundenţa materiei prime (lâna)
şi prezenţa la Sebeş a breslei ţesătorilor au avut drept consecinţă, la fel ca şi
în cazul Sibiului, o impulsionare a piuăritului şi vâltoritului, activităţi care,
începând din secolul al XVI-lea, au depăşit faza economiei casnice947. Din
lâna tunsă a oilor, o parte era oprită pentru necesităţile casnice, iar restul
era vândută negustorilor de lână, care apoi o valorificau pentru producţia
de postavuri. Lâna era foarte căutată şi, adeseori, în secolele XVII şi XVIIIlea şi al XVIII-lea era chiar şi importată din Ţara Românească, pentru a fi
prelucrată în centre specialitate din Transilvania948.
Aceasta este perioada în care, tricesima de la Braşov, menţionează, pe
lângă taxele plătite pentru importul şi exportul unor produse, şi postavuri
produse la Braşov şi Alba Iulia, alături de pături confecţionate la Sebeş,
ca fiind exportate în Ţara Românească949. Producătorii ţărani de pănură
pentru haine s-au impus în epocă făcând concurenţă breslelor săseşti, care
depun numeroase plângeri în acest sens. Astfel se cunosc rapoarte oficiale
din 1769 care cuprind plângeri împotriva celor care cumpărau pănura pro‑
dusă de „piuarii mărgineni”, care afectau cu produsele lor piaţa de desfacere
a breslelor950.
Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Conform
http://stiri.tvr.ro/incident-naval--o-nava-incarcata-cu-mii-de-oi-s-arasturnat-in-portul-midia--toti-membrii-echipajului-au-fost-salvati--nave-in-ajutorpentru-salvarea-oilor_853057.html#view, accesat 05.02.2020.
946
Irimie 1956b, p. 15.
947
Ibidem, p. 68.
948
Iorga 1906, p. 108.
949
Edroiu, Gyulai 1967, p. 8.
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Lupaş 1943b, p. 168.
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Oamenii de pe Valea Sebeşului acordau o mare importanţă lânii, fiind
consemnate situaţii în care se plătea cu viaţa tentativa de a o fura, aşa cum s-a
întâmplat în anul 1890, după cum aflăm din manuscrisul lui Nicolae Aloman
din Săsciori, menţionează în manuscrisul său faptul că: „an ano 890 an 17
iunie, au omorâtu Lomănari pre un om anume Gligor Bâtâeanu totu deodată
cu dânsu au omorâtu şi pre un om din Răhău pentru că au furatu lâna”951,
care probabil, având în vedere data la care s-a comis crima, tocmai fusese
tunsă şi spălată. Date suplimentare asupra acestui eveniment aflăm din con‑
semnarea făcută de preotul satului, Gligor Filimon, în protocolul decedaţilor,
unde, în aceeaşi zi, se menţionează faptul că lomănarii i-au omorât cu parii,
în mijlocul satului, pe Lebu Gheorghe şi Gavrilă Maier, din Răhău952.
De altfel, în Sebeş meşteşugul ţesutului, al pânzăriilor sau al postavu‑
lui era atât de dezvoltat, încât existau ţesători specializaţi care făceau doar
postav din lână, alţii lucrau numai cu in sau numai cu cânepă, adeseori sta‑
roştii breslelor plângându-se magistratului că pe teritoriul scaunului foarte
mulţi români se ocupă cu ţesutul postavurilor, fără consimţământul breslei,
cauzându-le prejudicii. În consecinţă, se hotărăşte ca „femeile ţesătoare”
care locuiesc la sate sau la oraş să poată vinde asemenea produse până la
limita valorică de trei dinari, iar vânzarea pănurii pentru sumane şi cioa‑
reci, precum şi a pânzei pentru cămăşi, să fie restricţionată953.
Zona de desfacere a piuarilor din Şugag şi Laz, în prima jumătate a
secolului XX, cuprindea, pe lângă satele de pe cursul inferior al Sebeşului
şi a zonei de câmpie din jurul Alba Iuliei şi satele aflate pe dealurile de
dincolo de Mureş, Hăpria, Vurpăr, Straja, Ohaba, Berghin, Henig etc.954.
În perioada interbelică, cererea de lână pentru industrie este marcată de
încercarea Uniunii Oierilor de a monopoliza comerţul cu lînă, din care se
obţineau venituri importante955, fără succes însă, pentru ca, după cel de-al
Doilea Război Mondial, situaţia să se schimbe. Odată cu pătrunderea pe
scară largă a mărfurilor industriale, importanţa lânii în cadrul economiei
casnice scade tot mai mult, produsele de larg consum accesibile oamenilor
înlocuind vechiul port tradiţional, ţesut în casă. Cu toate acestea, lâna este
acum colectată de stat, pentru a satisface nevoile industriei, situaţie care îi
mulţumea pe ciobani, ştiind că banii obţinuţi de pe lâna tunsă de pe o oaie
erau suficienţi pentru a plăti cheltuielile iernatului oii respective.
951
952
953
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MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 2853/D. 85, f. 63.
Stancu 2000, p. 45.
Raica 2002, p. 190.
Irimie 1956b, p. 66.
Vezi capitolul Aspecte privind păstoritul în Mărginimea Sebeşului în perioada interbelică.
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Situaţia se schimbă însă radical începând cu anul 1989. Comparând
perioada cu cea anterioară, un interlocutor îmi spune:
„era mai plătit produsu. Pă un kil de lână era 90 de lei şi acuma (2002), îi 1,4
lei. Cu 90 de lei luai o păreche de bocanji, pe un kil de lână. Şi acuma cu 1,4
lei ce faci? Că nici o pită nu poţi să iei!”956.

Alţii afirmă: „De la oaie câştigi cu mielu şi cu brânza, că lâna nu să mai
plăteşte. Nu să mai cumpără nici codina957 care să mai umple cu balegă. Mai
demult, în timpul lui Ceauşescu, era plătită şi aia foarte bine”958; „Să făcea
bani pe lână. Să făcea contract, obligatoriu nu că nu vrei s-o dai. Cât ai fi
avut de multă îţi lua lâna”959.
După 1989, odată cu falimentarea industriei textile în România, lâna de
pe Valea Sebeşului plecă în ţările din Orientul Mijlociu, prin intermediul
negustorilor de lână din Poiana Sibiului: „O vindem. Vin afacerişti de-ăia
turci. Vin la Poiană şi noi o dăm la unu de la Poiană. Iei o duce în Turcia, ce
ştiu cum dracu. O dăm cu 1,4 lei dacă-i curată şi nu are ciuline. Dacă nu-i
curată îi numai 0,4 lei”960; „lâna îi pe nicăieri să dă cu 1,5–2 lei kilu. Dacă
îs ţinute bine, oile au cam 3 kile de lână. Cumperi două pâni cu lâna de pe
o oaie. Dacă-i mai dai şi la ăla care-o tunde 1,5 lei, nu poţi lua nici două
pâni!”961. În ultima vreme însă, lâna se vinde tot mai greu, de cele mai multe
ori fiind pur şi simplu aruncată, ca şi gunoiul:
„o mai luat-o turcii, o luat-o lesne, o păcălit la oameni […] da măcar o lua.
Da nu mai era preţ, că altu nu mai venea cu ea din Banat s-o dea la ăştia
aicea une mai strâng lâna […] dacă mai are şi un scăiete pe ia că nu-i curată,
aicea la munte-i curată, da pin Banat mai are scăieţi, şi-atunci o aruncă-n
marginea Mureşului, că nu o ia cu scăieţi şi atunci decât să plăteşti să o duci
şi să nu iei pe ia mai ghine-o ţâpi naibii. Mai demult nu conta că avea şi
scăieţi, o lua”962.

Şi în prezent situaţia este identică. Primăvara, după tunsul oilor, mai trec
încă camionete pline cu lână, ale unor întreprinzători din Poiana Sibiului,
însă sunt din ce în ce mai rare.
956
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Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Codina este lâna tunsă primăvara din jurul ugerului şi cozii înainte de a făta oile.
Vasile Olar, n. 1958, Tonea.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Jinar Pavel, n. 1965, Jidoştina.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
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9.3. Valorificarea lactatelor şi brânzeturilor
În general, mărginenii Sebeşului valorifică mai rar laptele crud, şi acesta
numai de vacă, prin vânzarea în pieţele de la oraş. Principalul produs valo‑
rificat este brânza şi derivatele laptelui, smântâna şi untul. După cum am
văzut în capitolul referitor la taxele plătite de aceştia de-a lungul timpului,
obişnuiau, în secolele XVII-XVIII, să plătească taxe teragiale sau de vărat
al animalelor inclusiv în brânză. Pe lângă aceasta, valorificau surplusul de
produse pe care nu îl opreau pentru consumul propriu, în târgurile la care
participau cu diverse ocazii.
În perioada interbelică, mai precis în 1931, locuitori din Loman furni‑
zau brânză unui negustor clujean, care avea prăvălia în Piaţa Unirii în faţa
statuii lui Matei Corvin. Marfa era predată în gara din Sebeş, plata făcânduse prin intermediul băncii. Totul decurgea bine, câtă vreme negustorul, Fr.
Sigmund, era mulţumit de produse. De altfel, le-a şi impus lomănarilor
cum să o prepare:
„Mi-au spus pentru ca brânza să iasă bună şi să se ţină bine, trebuie ca lap‑
tele din care se face să fie cât mai curat […] şi să am grijă să nu-şi ia miros
de la vase. Mi-a spus apoi că din cheag se poate strica foarte uşor o brânză
şi să dau cheag numai atât ca laptele să se închege după o jumătate de oră
[…]. Când fac brânza de burduf mi-a spus să curăţ caşul de coajă, iar cojile
să nu le bag în brânză”963.

În timpul regimului comunist crescătorii de animale erau constrânşi să
achite cotele la fondul de stat, primind, în schimb, anumite sume de bani.
După satisfacerea acestor obligaţii, ceea ce le mai rămânea vindeau în pie‑
ţele Sebeşului şi Cugirului. În general, după cântăritul brânzei, oamenii o
vindeau pe unde puteau. Profitau de faptul că jinarii şi poienarii, bazânduse pe un păstorit intens, al căror produse erau destinate vânzării pe piaţă, de
multă vreme nu mai făceau brânză de burduf, numai telemea, astfel că unii
dintre cei de pe Valea Sebeşului care produceau brânză de burduf, mergeau
în aceste sate şi vindeau produsele din uşă în uşă:
„am luat burduşii de brânză şi m-am dus cu ei prin Jina şi Poiană, că ăia
făceau telemea şi cumpărau brânza de burduf că era căutată, şi vindeam pe
acolo, cum o puteam, şi cu kilogramu. O cam vindea omu pe unde putea şi
pe la Sebeş”964.
963
964

Dăncilă 1934a, p. 22–23.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
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În ceea ce priveşte brânza telemea, situaţia este diferită. Ca şi în cazul
lânii, încă din perioada comunistă, întreprinzătorii din Poiana Sibiului,
adună brânza din aceste sate:
„poienarii totdeauna or umblat după afaceri, după negustorii. Cumpără de
aicea ieftin şi vinde dincolo scump. Şi-acum cumpără. O iau şi o duc acolo,
la Bucureşti şi o dau cu 50–60 de mii, dublu cât o dăm aici. Io trag toată vara
să fac brânza aia, şi-i dau un kil cu 30 de mii şi iel o vinde în două zâle cu
60. Asta-i afacere!”965.

Cu toate acestea, preferă să o vândă în acest fel, decât să meargă la piaţă.
Explicaţia constă în faptul că, vând poienarilor întreaga cantitate odată, pe
când la piaţă nu reuşesc să vândă prea mult:
„Şi în Sebeş va fi 35.000 nu mai mult nu. Mai sus de 40? Ştiţi cum îi? Va fi
mai sus da vine omu şi-ţi ia un sfert de kil. Totdeauna la cântar trăbă să-i
laşi să vadă omu, că nu-i pui fix că doar nu ieşti farmacist! Că dacă-i pui fix
nu ţâ-l ia şi tot aici la trizăci şi ceva ieşi. Unu ia 200 de grame, altu 300 sau
cine ştie. Puţîn o dai cu kilogramu. Omu nu are de-un kil. Şi asta de burduf
nici nu poţi s-o dai cu kilogramu, numai aşa la unu care are bani mulţi! ”966.

Există şi câţiva producători mai descurcăreţi care furnizează brânză
unor magazine din Sebeş şi Cugir, însă majoritatea o vând negustorilor din
Poiana Sibiului, în anul 2009 preţul de achiziţie pentru un kilogram de tele‑
mea fiind de 6,5–7 lei.

9.4. Valorificarea pieilor
Se făcea, de-a lungul timpului, prin furnizarea de materie primă bresle‑
lor din Sebeş. Din statutul breslelor emis la 9 noiembrie 1376 aflăm că piela‑
rii din Sebeş nu aveau dreptul să cumpere piei acasă sau piei fără coarne, ca
nu cumva să provină de la vite furate, iar blănarii nu aveau dreptul să cum‑
pere mai puţin de cincizeci de blănuri de miel deodată967, cantităţi destul
de mari, care erau furnizate, cu siguranţă, de către comunităţile româneşti
de pe Valea Sebeşului. De altfel, din acelaşi document reiese că la Sebeş se
găseau şase branşe diferite de meseriaşi care foloseau ca materie primă pie‑
lea: tăbăcarii, pielarii, cizmarii, cojocarii, blănarii, curelarii şi mănuşarii968.
965
966
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Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Ibidem.
Pascu, Hanga 1958, p. 189–190.
Raica 2002, p. 182.
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Tradiţia prelucrării pieilor la Sebeş a determinat apariţia, încă din prima
jumătate a secolului al XVIII-lea, a unei manufacturi de tăbăcărie. Până în
prima jumătate a secolului XX, la Sebeş s-a dezvoltat o industrie a pielăriei
puternică, în oraş desfăşurându-şi activitatea nu mai puţin de cinci ateliere
de tăbăcărie şi înfiinţându-se chiar şi o fabrică de marochinărie şi prelu‑
crare a pieilor969.
Pe lângă valorificarea pieilor prin vânzare, ele erau folosite şi în mica
industrie casnică fie pentru confecţionarea „burduşilor” de brânză, a cojo‑
cuţelor sau a cojoacelor ciobăneşti. Pentru această mică industrie casnică,
se foloseau, în special, pieile de miel, oaie sau capră, în timp ce pieile de
vită sau porc erau folosite pentru confecţionatul opincilor. Aceste piei erau
tăbăcite în gospodărie, prin ţinerea lor într-un vas din lemn, presărându-se
peste ele sare şi tărâţe de grâu970, precum şi alte ingrediente cunoscute de
meşterii specializaţi în acest meşteşug numiţi timari. Pieile tăbăcite erau
vândute atât la Sebeş, dar şi la Alba Iulia, Orăştie, Cugir, Teiuş şi Aiud.
Pentru confecţionarea unor cojoace ciobăneşti din piele de oaie, dar şi
a cojoacelor „de sărbătoare”, frumos cusute şi împodobite cu modele, se
recurgea la meşteri cojocari specializaţi971, numiţi suci.
Existau şi situaţii când, aflaţi la munte cu oile, ciobanii erau nevoiţi să
sacrifice animalele bolnave, care suferiseră accidente sau fuseseră încolţite
şi „rupte de gadini”. În această situaţie, erau jupuite (fig. 76) fiind atârnate
cu capul în jos, iar pielea era desprinsă prin apăsarea şi rotirea pumnului
între aceasta şi carcasa animalului, evitându-se folosirea cuţitului pentru
a nu o găuri. La stână, până să fie valorificate, pieile sunt conservate prin
sărare. Ele sunt aşezate pe o masă, faţa jupuită fiind frecată bine cu sare.
Sunt păstrate aşezate una peste cealaltă cu faţa în jos, piele peste piele. La
câteva zile sunt verificate, iar, dacă s-a adunat „saramură”, sunt întinse afară
pe iarbă la uscat câteva ore, fiind apoi, din nou, sărate. După aproximativ o
săptămână sunt spălate şi uscate pe iarbă.

969
970
971

Ibidem, p. 183–189.
Icodim 2008, p. 125.
Marta, Aron 1990, p. 56.

10.

CĂILE DE COMUNICAŢIE. MIJLOACE
DE TRANSPORT PASTORAL

10.1. Căile de comunicaţie
Au jucat un rol important în zonă şi sunt determinate de relief şi de ocu‑
paţiile tradiţionale. Factorii naturali, ca păşunile, fâneţele, livezile, precum
şi factorul antropic interesat de exploatarea acestor resurse, au determinat
apariţia unor trasee consacrate de-a lungul timpului şi folosite pentru fie‑
care zonă în parte. Cea mai îngustă cale de comunicaţie era poteca, numită
în Mărginimea Sebeşului, la fel ca şi în Mărginimea Sibiului, potec. Pe o
potecă, care are o lăţime de aproximativ 30 cm, se putea deplasa o persoană
sau mai multe, mergând în şir. Dacă poteca este mai lată, astfel încât pe ea
puteau circula două persoane alăturate, se numeşte cărare972.
În Mărginimea Sebeşului principalele căi de comunicaţie s-au dezvoltat
de-a lungul principalelor râuri. Axul central actual de comunicaţie îl repre‑
zintă, pentru aria de est a zonei aflate în discuţie, drumul Sebeş-Novaci.
Evident că acesta, în trecut, nu arăta ca în prezent şi nici măcar nu avea tra‑
seul celui actual. În forma în care îl cunoaştem astăzi, drumul este de dată
recentă, mai precis din deceniul şapte al secolului al XX-lea, când a început
construcţia barajelor şi a lacurilor de acumulare de pe valea râului Sebeş.
De altfel, cunoaştem faptul că, până în anul 1872, drumul pe Valea
Sebeşului nu era amenajat. Şugagul, de exemplu, era un sat izolat, legat de
restul lumii prin două poteci mai importante. Prima era situată pe coasta
Jinei, iar cea de a doua pe Marga, ambele având aceeaşi destinaţie, Miercurea
Sibiului, unde şugăjenii mergeau „după bucate”. Deşi distanţa până la mier‑
curea Sibiului era mai mare decât cea până la Sebeş, era preferat acest centru
mai uşor accesibil, decât Sebeşul fiind amenajat abia în anul 1872973.
Sofronie 1985, p. 286.
Însemnările lui Ioan Dan Jinariu, f. 91. Manuscrisul se păstrează la familia Căta Ioan şi
Dorina din Şugag.
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În trecut, drumul urma cursul sinuos al râului şi avea aspectul general
al unui drum de căruţă, pe care, de multe ori, cu greu te puteai deplasa
repede. Era frecvent inundat de apele râului, care, în trecut, nefiind siste‑
matizat, avea un debit mult mai mare. În linii mari, traseul acestuia de la
Sebeş la Şugag era identic cu cel actual, în schimb, în amonte de Şugag, mai
precis unde actualul drum urcă pe coasta muntelui Miraşul, drumul vechi
urma cursul râului până în luncile de la Oaşa. Acest drum avea importanţă
în epocă numai pentru localităţile aşezate efectiv pe luncile care mărgineau
valea râului, crescătorii de animale având la dispoziţie şi folosind şi atunci,
la fel ca şi astăzi, drumurile de plai.
Aceste drumuri de plai, cum sunt numite în zonă, urmează linia culmi‑
lor dintre râuri şi nicidecum văile. Ele au fost folosite de-a lungul timpului
de toţi călătorii, însă, odată cu apariţia drumurilor de-a lungul principa‑
lelor râuri care străbat Carpaţii şi a mijloacelor de transport moderne, au
fost abandonate, începând din perioada interbelică, cu mici excepţii, fiind
folosite exclusiv de către ciobani. Un exemplu în acest sens ne este oferit de
geograful Tiberiu Morariu, care, vorbind despre plaiul Vâlcanului aflat la
altitudinea de 1621 m, era folosit încă din epoca romană spre deosebire de
Valea Jiului, cu care acest drum de plai şi pas montan este paralel, vale al
cărei drum devine practicabil numai după Primul Război Mondial974.
Plaiul este definit pe de o parte de o anumită axialitate a culmilor, iar pe
de altă parte de o funcţionalitate economică specifică. El nu este numai o
cale de pendulare a turmelor, fiind şi locuit, umanizarea lui fiind accentuată
prin frecvenţa transporturilor în timpul verii, impusă de forma de organi‑
zare a păşunatului animalelor975.

10.1.1. Plaiul Lomanului
A fost şi este cel mai important dintre aceste drumuri de plai din zona
Munţilor Sebeşului (fig. 83). Acest plai este oarecum paralel cu drumul
aflat pe valea râului, dar, spre deosebire de acesta, care în trecut urma cur‑
sul sinuos al râului în fundul unor văi adânci, drumul de plai urcă pe vâr‑
furile munţilor din stânga văii, urmărind culmea acestora. El porneşte din
localitatea Loman, legată în prezent de drumul de pe vale printr-un altul,
cu o lungime de 7 km, destul de abrupt, construit în deceniul cinci al seco‑
lului trecut, care începe în extremitatea nordică a localităţii Săsciori, dar în
974
975

Morariu 1942, p. 377.
Apolzan 1985, p. 461.
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trecut drumul de plai pornea din sudul satului Sebeşel şi urca lin până în
Loman.
Istoricii care s-au ocupat de această zonă, vorbind despre funcţionalita‑
tea cetăţii de la Săsciori şi de posibilitatea existenţei aici a unei fortificaţii
anterioare acesteia, o pun în legătură tocmai cu controlarea acestor dru‑
muri de plai care făceau legătura peste munţi cu Valahia976, şi care putea
supraveghea astfel accesul pe aceste plaiuri.
Din capătul de sus al Lomanului, în extremitatea sud-estică a satului,
drumul urcă lin trecând prin Câmpul Lomanului şi mergând spre cătunul
Pleşi de care îl despart circa 8–9 km. Urmând acest drum de plai, călătorul
observă pe partea stângă zona de fânaţe şi colibele locuitorilor din satele
Sebeşel şi Săsciori. Primul urcuş mai dificil are loc la Plaiul Cercului, de
unde drumul de plai câştigă altitudine, continuând, mai mult sau mai puţin
sinuos, prin şeile care leagă munţii între ei, prin locurile numite Suliţe şi
Bătăi, toponime cu rezonanţă războinică, situate, poate nu întâmplător,
pe înălţimile de deasupra cetăţii dacice de la Căpâlna. După 8–10 km, de
la Loman se ajunge în cătunul Pleşi, dezvoltat în special pe culmile care
coboară din dreapta drumului spre Valea Recii, unul dintre afluenţii Văii
Pianului. Dincolo de cătunul Pleşi se observă cătunul Tonea, cu gospodă‑
riile risipite pe coamele dealurilor, aşezat parcă într-o căldare, străjuită la
nord de Sclemea Tonii (971 m) şi la sud-est de vârful Stroia (1106 m).
De la Pleşi, drumul de plai continuă, cu mici urcuşuri şi coborâşuri, lin,
până în vârful dealului Pleşii, pentru ca, de acolo, să coboare brusc şi să
piardă circa 300 m altitudine într-o şa care face legătura între Dealul Pleşii
şi Vf. Stroia. Până să se ajungă în şaua dintre cele două dealuri, din dru‑
mul de plai pornesc cărări şi poteci care duc la Padina Pliteştilor şi Muchia
Rolii, unde se găsesc colibele locuitorilor din satul Săsciori. Ajuns în şaua
dintre cele două vârfuri, în dreapta se coboară prin Găujoare şi Curmătura
Scoghită pe Muchia Mărtiniei, unde întâlnim un grup de circa doisprezececincisprezece gospodării ale locuitorilor din Mărtinie, cătun al Şugagului,
aşezate ca păsările pe un acoperiş pe o muchie îngustă de munte, care
coboară abrupt până în drumul aflat pe valea râului Sebeş.
Revenind la plaiul Lomanului, din şaua sus-amintită drumul urcă foarte
abrupt pe o porţiune de circa 700 m, recuperând diferenţa de nivel, pierdută
anterior pe Curmătura Greşilor, lăsând în stânga Vf. Stroia şi continuând
apoi spre Dealul Crucilor, numit astfel datorită răscrucii de drumuri de aici.
Amlacher 1889, p. 33–37; Teutsch 1889, p. 76–81; Bielz 1899, p. 57; Streitfeld 1939, p. 248–
256.
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După o coborâre scurtă şi lină, se ajunge la Cruci, de unde drumul de
plai se intersectează cu un altul, venit din dreapta, care duce în cătunul
Tonea, unde se opreşte, de acolo neexistând decât cărări şi poteci care
coboară direct în valea Recii, sau, ocolind prin vest sau est Sclemea Tonii,
coboară prin Dosul Tonii în Părăul Tonii, alt afluent al râului Pianului. De
la Cruci, drumul continuă, având un traseu uşor ascendent până pe Dealul
Lung, pentru ca, după cca. 4 km, să coboare din nou în Vad într-o şa largă,
de unde în dreapta porneşte un drum ce duce pe Valea Recii până în satul
Strungari, sau în stânga în Valea Mărtiniei, de unde, urmând cursul acestui
râu, ajunge, după 10 km, în aval de localitatea Şugag.
Continuând, drumul de plai se urcă relativ lin pe Comarnice şi Recea, un
plai larg şi lung, desprins spre nord din muntele Muncel, unde se află coli‑
bele locuitorilor din satele Purcăreţi şi cătunul Plaiuri. Ajuns pe Comarnice
călătorul este surprins de numărul mare al gospodăriilor împrăştiate în
partea dreaptă a drumului cât vezi cu ochii. În stânga, versanţii coboară
abrupt în valea Mărtiniei, peste care se văd culmile rotunjite ale dealurilor
Drăguşului şi Teascului, precum şi poienile din Curătă şi Ivăniş, presărate
cu colibele locuitorilor din cătunele Şugagului: Bârsana, Arţi şi Jidoştina
(fig. 84).
Mergând mai departe, de la Recea, în aproximativ un kilometru, se
ajunge la Cărări, centru pastoral, şi mai nou şi turistic, de unde, după cum
spune şi numele, pornesc numeroase cărări spre colibele oamenilor risipite
în toate direcţiile. Aici, la Cărări, se află colibele lomănarilor şi tot aici,
aceştia, oameni cu iniţiativă, au deschis două magazine cu cele trebuin‑
cioase traiului la munte, care au totodată şi funcţia de cârciumi. În acest
loc se adună, în special duminica şi în zilele de sărbătoare, locuitori din
toate satele aflate în atenţia lucrării de faţă, cu excepţia celor din Căpâlna,
Mărtinie şi Şugag, aflaţi prea departe pentru a veni aici. Aici se găseşte şi
zona de interferenţă a pădurilor de foioase cu cele de conifere.
Mergând în amonte, după cincisprezece minute se ajunge la Hurdubeu,
loc situat pe o terasă naturală a Muncelului, adevărat punct de belvedere,
de unde se observă, spre sud, la orizont, piscurile adeseori înzăpezite ale
munţilor Vârful lui Pătru, Şureanu şi, înspre vest, spre Munţii Orăştiei,
Culmea Dobraia, Vârful Negru etc. De aici, drumul coteşte spre sud-est,
coborând circa 150–200 m diferenţă de altitudine, abrupt, în Lăutoare,
unde întâlnim unul dintre cele două izvoare importante ale văii Mărtiniei.
Din acest punct începe urcuşul, şerpuind pe versantul de vest al muntelui
Ţeţu (Ţăţ), urmând direcţia până pe Măgura Pianului, munte desprins din
Ţeţu ca un pinten spre vest, pe care se află o stână. Ajunşi aici altitudinea
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a fost recuperată, însă drumul coboară din nou spre sud-sud-est şi ajunge
la Curmături, unde se găseşte o nouă răscruce importantă. Spre dreapta,
drumul coboară, urmând direcţia sud-vest pe o distanţă de şase kilometri
până la Canciu, pe râul Cugirului, iar spre stânga, nouă kilometri pe Valea
Miraşului, până la vărsarea acestuia în râul Sebeş (lacul de acumulare Tău),
în dreptul cătunului Tău-Bistra.
Continuând spre sud, drumul de plai urcă pe înălţimile Tomnatecului şi
trece peste culmile Măgura, Stânişoara, Păltinei, Prisaca, Canciu şi coboară
lin la Poarta Raiului, loc situat la poalele vârfului lui Pătru şi Şureanului, cei
mai înalţi munţi din zonă. De aici pornesc drumuri fie care coboară, mer‑
gând spre nord-nord-vest, pe râul Cugirului, fie urmând, spre sud-sud-est,
baza Vârfului lui Pătru prin Luncile Prigoanei spre Sălane pe versantul estic
al muntelui Slimoiu (Sclimoiu) spre pasul Tărtărău, prin care se ajunge la
Obârşia Lotrului.
Continuând pe drumul de plai, de la Poarta Raiului acesta urcă spre vest
în Curmătura Şureanului, de unde se desparte un drum care duce prin şaua
Auşel, exact peste castrul roman de la Vârful Lui Pătru, vizibil şi astăzi sub
forma unor valuri de pământ (fig. 85). De aici drumul, care nu mai arată
ca un drum propriu-zis, fiind înierbat, merge pe păşunea alpină, ocoleşte
Vârful lui Pătru pe versantul vestic urmând direcţia sud şi coboară prin
Poiana Muierii în drumul Obârşia Lotrului-Petroşani, de unde continuă
urcând în masivul Parâng.
Celălalt drum din Curmătura Şureanului merge spre sud-sud-vest tre‑
când peste versanţii vestici ai munţilor Clăbucet, Auşel şi Măgura Haţegană,
munţi pe care se găsesc tot atâtea stâne, spre cea de la Măgura Haţegană,
considerată de noi drept avanpostul mărginenilor Sebeşului înspre teri‑
toriul jienilor. De aici se văd piscurile Parângului şi Retezatului, drumul
coborând în localitatea Petrila, înglobată astăzi în oraşul Petroşani.

10.1.2. Plaiul Purcăreţiului
Porneşte din localitatea cu acelaşi nume, situată pe un piemont larg dea‑
supra Strungarului, de care îl leagă un drum abrupt de şase kilometri. Este
folosit de locuitorii din Purcăreţi şi Plaiuri pentru a ajunge la colibele situ‑
ate la Recea, Comarnice şi Cărări, trecând peste Haita şi Manoila şi având
la vest Dealul Mujeştilor, care aparţine mărginenilor din zona Cugirului.
Drumul şerpuieşte spre sud-vest, urmând, cu mici suişuri şi coborâşuri,
curba de nivel de deasupra Văii Cugirului, trecând pe la Măguri şi Bordu,
unde drumul desparte efectiv teritoriul comunei Pianu de cel al Cugirului,
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aici fiind prezente câteva colibe ale locuitorilor din Mugeştii de Sus. Din
acest loc, drumul ajunge în punctul Prislop, unde, din dreapta, se intersec‑
tează cu drumul venit din cătunul Plaiuri.
Locuitorii din acest cătun, pornind din Plaiuri, trec peste Haita şi dea‑
lul Manoila printr-o pădure de fagi seculari şi ajung la Prislop, de unde,
spre colibele aflate la Recea, merg pe acelaşi drum ca şi Purcăreţenii. De la
Prislop, drumul coteşte spre est, trecând pe sub Cioaca Rădăcinii şi urcă
spre Dealul Arşiţei şi Recea, care sunt destinaţia lor. De aici, Cărările sunt
aproape, spre zona montană înaltă folosind acelaşi drum ca şi lomănarii.
Din „creierul munţilor”, Vârful Lui Pătru, Şureanu, Sălane etc., treceau
toamna cu turmele în Ţara Românească, continuându-şi drumul pe plaiu‑
rile aflate pe celălalt versant al munţilor, în actualele judeţe Gorj, Vâlcea şi
Argeş (harta 7).
Păstorii ardeleni de aici şi din Mărginimea Sibiului, în raporturile lor
cu Principatele române, cum nu cunoşteau graniţa, de multe ori treceau
direct peste vârfurile munţilor pentru a scăpa de vamă977. Începând din
secolul al XVIII-lea sunt impuse restricţii la trecerea frontierei, oierii fiind
obligaţi, sub ameninţarea unor pedepse drastice, să treacă doar pe la punc‑
tele vamale. Judeţul Gorj avea şapte poteci deschise, dintre care cinci se
află în plaiul Novaci şi două în plaiul Vâlcan978, acesta din urmă deschis în
1774979.
În plaiul Argeşului, existau deschise, conform unei situaţii oficiale
din prima jumătate a secolului al XIX-lea, nu mai puţin de 41 poteci care
puteau fi folosite pentru a trece în Ţara Românească980, iar în plaiul Novaci
sunt menţionate, în anul 1845, alte două, una numită Vârfu lui Pătru şi
situată între Larga Vlădeanului şi Slimoiul, iar a doua, Poiana Muierii, între
Slimoiul şi Piatra Seacă981.

10.2. Sisteme de transport pastoral
În abordarea acestui subiect, am utilizat, pe lângă modelul de clasificare
al sistemelor de transport propus de Maria Bocşe pentru munţii Trascăului
(care identifică patru modalităţi principale de transport: purtatul poverilor
sau portajul direct, transportul prin târâre, transportul prin alunecare şi
977
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Meteş 1925, p. 17.
Constantinescu-Mirceşti 1976, p. 29–30.
Giurcăneanu 1988, p. 74.
Constantinescu-Mirceşti 1976, p. 11.
Ibidem, p. 30 nota 7.
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transportul pe roţi)982 şi sistemul de transport propus de cercetătorul sibian
Valerie Deleanu983, ale cărui principii le detaliem în cele ce urmează:
Transportul tradiţional, sistemul de transport din care face parte şi trans‑
portul pastoral, este acţiunea umană prin care se deplasează, pe o anumită
distanţă, resursele strânse sau exploatate, pentru a le folosi sau a le depozita,
într-un „habitat optim de asigurare a vieţii umane”984. Transportul tradiţio‑
nal s-a dezvoltat în cadrul organizării medievale a societăţii, diferenţiată în
două câmpuri de acţiune: mediul natural purtător de resurse (sol, apă, aer)
şi mediul antropic, artificial, creat pe baza resurselor şi prin organizarea
gospodărească a întregii existenţe, transportul tradiţional având rolul de a
relaţiona cele două medii985.
Din punctul de vedere al componentelor acestuia, primul factor care
influenţează transportul este sursa de energie. Omul, posedă o cantitate
de energie „biologică”, care variază în funcţie de sex şi de vârstă şi care,
raportată la individ, are parametri reduşi. Mai mult decât în alte domenii
de activitate, transportul a solicitat energii suplimentare, începând de la
folosirea intuitivă a forţei gravitaţionale, completată ulterior, după domes‑
ticirea animalelor, cu energia acestora, care este superioară celei a omului
şi culminând cu folosirea energiei hidraulice şi a celei eoliene986. Energiile
folosite la transport se completează funcţional, printr-un sistem tehnic spe‑
cial, mijlocul de transport, care foloseşte, la rândul lui, mai multe tipuri de
energie: omul ca persoană auto-transportabilă şi animalul, în deplasarea
lui; mijloace simple şi de dimensiuni reduse, pentru deplasarea poverilor
specifice, care utilizează energia umană şi animală; mijloace mai simple sau
mai complexe de deplasare a poverilor (semivehicue, vehicue, ambarcaţi‑
uni), cu energie (forţă de tracţiune), umană, hidraulică sau eoliană987.
A doua componentă a sistemului de transport este povara, adică resursele
specifice existenţei tradiţionale, culese sau cultivate (apă, hrană, nutreţ) sau
exploatate (materiale de construcţie, combustibili)988. Cea de-a treia com‑
ponentă este infrastructura, componenta spaţială a sistemului tradiţional de
transport, definită de distanţă şi proprietăţile fizice ale mediului, ambele ele‑
mente determinând soluţiile alese ca modalitate şi tehnologie de transport.
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Cea de-a patra componentă a sistemului tradiţional de transport, propus
de Valer Deleanu, este componenta umană, manifestată prin relaţia dintre
individ şi mijlocul de transport. Ea are rolul decisiv în transport, raportată
la celelalte trei componente (energia, povara şi infrastructura). În această
combinaţie, omul reprezintă componenta conştientă; sursa de energie este
componenta dirijată; povara, este componenta pasivă; mijlocul de transport
este componenta tehnică principală, iar infrastructura (traseul), o compo‑
nentă complementară, care favorizează sau îngreunează transportul989.

10.2.1.Locomoţia şi purtatul poverilor pe propriul corp
Se împarte în două categorii distincte, în ceea ce priveşte sursa de energie
folosită, umană şi animală. Purtatul poverilor cu sursă de energie umană
se poate împărţi, la rândul său, în două categorii, purtatul activ, cu mâinile
şi purtatul pasiv, pe umeri sau pe spate990, folosind sursele propriei energii
biologice, pentru transportul poverilor cu masă redusă, corespunzătoare
nivelului acestei energii991.
Purtatului activ pe Valea Sebeşului are loc pe distanţe scurte, în cadrul
activităţilor cotidiene, în gospodărie sau la stână, în situaţiile în care se
transportă apă în găleată de la o sursă apropiată, sau atunci când se distri‑
buie animalelor sarea necesară. Este folosit şi atunci când se manevrează, în
cadrul procesului de prelucrare a produselor lactate, anumite vase (găleata
sau ciubărul în care s-a scurs zerul), de către o singură persoană sau de mai
multe, în situaţia în care ceea ce trebuie transportat este mai greu.
Purtatul pasiv este prezent, mai ales în cazul căratului poverilor pe
umeri sau pe spate, forma evoluată fiind mijlocul de purtare a poverii prin
suspendare, folosind ustensile simple, dar variate ca formă992. În general,
se folosesc instrumente ajutătoare, unul dintre acestea fiind jugul (fig. 55),
folosit pentru transportul lichidelor pe distanţe mai lungi. Acesta este aşe‑
zat pe umeri, iar de cârligele lui se agaţă două găleţi cu apă sau lapte, uşu‑
rând mult transportul, în special pe teren accidentat (fig. 87–88). Pentru
a nu se dezechilibra, cel care le transportă le ţine de toartă în zona de care
sunt agăţate, împiedicând astfel balansarea lor.
Alimentele necesare pentru o perioadă scurtă, cum ar fi o zi, de exemplu,
în cazul ciobanilor care însoţesc turmele la păscut în apropierea stânei, sunt
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transportate în traistă, numită pe Valea Sebeşului straiţă, agăţată pe după
gât. Bâta sau bota este, de asemenea, folosită în cadrul purtatului pasiv. De
ea, sprijinită pe umeri, se agaţă fie traista, fie cojocul. Desagii sunt folosiţi
în cazul transportului pasiv pe distanţe mai lungi sau mai scurte, pentru
cantităţi mai mari de alimente sau produse, fiind purtaţi pe un umăr.
Lepedeul (pătura) este, de asemenea, folosit, mai ales în zona fânaţelor,
pentru a transporta o cantitate mai mare sau mai mică de fân, destinat ca
hrană pentru animale. Lepedeul se aşează jos, desfăcut, pe el punându-se o
cantitate de fân, după care se înnoadă cele patru colţuri între ele şi se ridică
în spate, pentru a fi transportat acolo unde este nevoie. Tot cu lepedeul se
transportă, uneori, şi crengi folosite pe post de surcele la aprinsul focu‑
lui sau la încălzitul hranei, ori pentru a se aducedin din pădure hăbucul
(frunze uscate), folosit ca aşternut pentru animale, dar uneori şi ca furaj.

10.2.2. Locomoţia şi purtatul poverilor cu sursă de energie
animală993
A fost şi este încă un sistem de transport foarte răspândit în zona aflată
în discuţie, în cadrul căruia se folosesc caii şi măgarii. Utilizarea forţei mai
mari a animalelor, precum şi capacitatea lor de a se deplasa, stau la baza
locomoţiei rapide, atât prin utilizarea animalelor pentru călărit, cât şi a
purtatului poverii pe animale. În această situaţie, corpul animalului este
vehiculul, fiind necesar asigurarea unui contact optim cu suportul animal,
(configuraţia anatomică a spinării), realizat prin intermediul unui suport
specific adăugat pe animal (şa, capră, samar). Acestuia i se adaugă mijloa‑
cele de suspendare a poverii, direct sau în recipiente specifice (vase, balo‑
turi, recipiente textile), bine echilibrate, atât pentru a proteja animalul, cât
şi pentru a-l folosi cât mai eficient994.
Pentru purtatul poverilor, pe cal sau măgar se aşează o şa confecţio‑
nată din lemn, numită în zonă tarniţă, prevăzută cu scări din lemn sau
fier. Căpăstrul calului este simplu, fără zăbală sau apărători pentru ochi,
confecţionat din sfoară sau din cureluşe de piele. Înainte de a se înşeua,
spatele calului este acoperit cu o pătură groasă de lână995. Şaua propriu-zisă,
confecţionată din lemn, de către meşteri locali, este fixată pe spinarea calu‑
lui cu ajutorul unei chingi din piele, prevăzută cu cataramă, trecută pe sub
burta animalului. Din spatele şeii porneşte o curea, tot din piele, trecută pe
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sub coada animalului, atât în cazul calului, cât şi al măgarului. Peste şa se
pun desagii, lăsaţi să atârne de o parte şi alta a animalului, în cazul în care
acesta este folosit în acelaşi timp şi la călărit, pe şa se pune o piele de oaie de
obicei neagră (fig. 89–90, 93).
Până după cel de-al Doilea Război Mondial, lomănarii şi purcăreţenii
coborau la oraş cu caii legaţi în şir, ducând spre pieţe produsele lor lac‑
tate, piei şi importante cantităţi de fructe, la întoarcere tărhătul (povara)
fiind compus din cereale, încălţăminte şi diferite articole „de prăvălie”996. Şi
astăzi, purcăreţenii, şi mai ales cei din cătunul Plaiuri, coboară joia la piaţă
transportând poverile cu caii, însă îi priponesc bine pe malul râului în zona
cârciumilor din Strungari, de unde vin la Sebeş cu autobuzul.
Acesta a fost mijlocul de transport al mărginenilor Sebeşului folosit
mult mai des decât căruţele, chiar pentru distanţe mai lungi, în cadrul peri‑
plului pastoral transhumant sau la urcatul „amunte”, când mergeau la stâ‑
nele aflate pe păşunile alpine. De cele două obâlcuri ale şeii legau traiste sau
săculeţi, precum şi căldările şi vasele necesare la stână pentru prelucrarea
laptelui. În trecut, urcatul la munte era un adevărat spectacol, în cadrul
căruia caravane de cai şi măgari se deplasau pe potecile plaiurilor spre stâ‑
nele montane, cărând în spate toate cele trebuincioase activităţilor şi traiu‑
lui la stână (fig. 91–92).

10.2.3. Târâtul la sol (transportul prin târâre)
Este prezent pe Valea Sebeşului şi se împarte în două categorii, la fel ca
şi purtatul poverilor, diferenţiindu-se în ceea ce priveşte sursa de energie,
umană sau animală. În această categorie intră, deplasarea unor poveri mai
mari sau mai mici, separate de corpul uman sau animal, dar relaţionate
între ele, fie direct prin mâna omului, fie prin articulaţii tehnice simple,
fără a fi purtate deasupra solului, ci în contact cu acesta, acţionate prin
împingere sau tragere997. Aceste procedee, considerate arhaice, sunt folosite
şi astăzi în zona Sebeşului pentru a transporta poveri, în condiţii naturale
specifice (pante, desişuri, locuri izolate sau teren accidentat).

MMIRSBD, Ion Raica, File din trecutul satului Răchita, manuscris, f.a., neinventariat,
f. 3–4.
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10.2.3.1. Târâtul la sol (transportul prin târâre), având ca sursă energia
umană
Se foloseşte în special în zona fânaţelor, unde am remarcat un procedeu
de transport al fânului pe distanţe scurte, cu târşul. Târşul este o creangă
nu prea groasă, dar foarte ramificată, pe care se aşează o cantitate de fân
mai mare decât ar fi posibil să fie dusă cu „lepedeul”, care este apoi târâtă
spre a fi aşezat în claia de fân, sau dinspre claie spre grajd, pentru a furaja
animalele.
Pentru micşorarea forţei de frecare cu solul, s-a recurs la un „suport”
primitiv (târşul), confecţionat dintr-un material avut la îndemână, mări‑
mea poverii şi distanţele crescând atunci când este folosită tracţiunea ani‑
mală, dacă este folosită ca energie, forţa de tracţiune animală998.
10.2.3.2. Târâtul la sol (transportul prin târâre), având ca sursă energia
animală.
În zona Sebeşului, târşul împrumută numele şi activităţii de transport
a lemnelor, de data aceasta buşteni în toată puterea cuvântului, care sunt
traşi afară din pădure cu ajutorul cailor, până la un drum, de unde pot fi
încărcaţi în căruţe. În cadrul acestui tip de transport, caii sunt înhămaţi cu
harnaşamentul specific folosit la tracţiunea căruţelor, doar că de cal, sau
cai, nu se agaţă căruţa, ci un buştean, prin intermediul unui lanţ şi a unei
scoabe groase din fier bine înfiptă într-un capăt al buşteanului.

10.2.4. Alunecarea (transportul prin alunecare)
Alunecarea reprezintă un caz mai deosebit al deplasării pe sol, în con‑
diţii mai speciale (gheaţă, zăpadă şi nu numai) şi se realizează folosindu-se
tălpile pentru alunecare. Sania este considerată a fi primul vehicul folosit
încă din preistorie, anterior descoperirii roţii, chiar în condiţii de mediu
lipsit sau rar acoperit, de zăpadă, cum a fost cel din Orientul Apropiat999.
Este diferenţiat, la fel ca şi categoriile anterioare, în funcţie de sursa de
energie folosită.
10.2.4.1. Alunecarea (transportul prin alunecare) cu sursă de energie umană
Este folosit in timpul iernii în zona fânaţelor, când sunt utilizate sănii
de diferite dimensiuni, în funcţie de povara transportată. Săniile mici sunt
998
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folosite de copii, pentru a se juca, sau de părinţii acestora, pentru a-i trans‑
porta pe copii şi eventualele bagaje, pe distanţe scurte. Sănii de dimensiuni
mai mari, trase de om, sunt folosite pentru a transporta fânul pe distanţe
scurte (fig. 94), acest tip fiind lipsit deasupra de ladă sau coş, iar tălpile sunt
prinse între ele prin două sau trei bucăţi de lemn dispuse perpendicular
deasupra acestora.
10.2.4.2.Alunecarea (transportul prin alunecare) cu sursă de energie
animală
Se realizează tot cu ajutorul unor sănii, dar de dimensiuni mai mari.
Acest tip de sanie diferă de cel descris anterior prin faptul că deasupra tăl‑
pilor este construit un coş din scânduri, care pot fi mai late sau mai înguste,
de obicei adaptate necesităţilor de transport (fig. 95).

10.2.5. Rularea (transportul pe roţi)
Deşi există şi cazuri de rulare primitivă, anterioară inventării roţii
(rularea pe cilindrii, role, utilizate spontan la transportul poverilor mari),
rularea a devenit eficientă odată cu inventarea roţii şi a vehiculelor cu roţi.
Aceste mijloace de transport sunt caracterizate de un consum mic de ener‑
gie umană şi animală, de viteză şi cantitate mai mare de povară transpor‑
tată. În mod tradiţional, s-au dezvoltat vehiculelor pe una, două şi patru
roţi (roabe, telegi şi care), vehicule care au dominat spaţiul rural1000.
Rularea este prezentă şi folosită pe Valea Sebeşului, dar subîmpărţirea
ei, ca în cazul formelor anterioare, îşi pierde rostul, deoarece, cu excep‑
ţia transportului gunoiului de grajd cu roaba, nu am întâlnit altă situaţie
în care să se folosească energia umană ca sursă de tracţiune. În ceea ce
priveşte transportul pe roţi, în mod tradiţional, întâlnim carul şi căruţa.
Folosirea unui astfel de vehicul impune anumite tehnici de tracţiune, în
care sunt implicate unul sau mai multe animale.
În ceea ce priveşte tracţiunea cu ajutorul boilor, ea a dispărut astăzi, însă
prezenţa în inventarul gospodăriilor a unor juguri de lemn, privite astăzi
ca nişte antichităţi, chiar şi de către posesorii lor, atestă, indirect, folosirea,
în trecut, a boilor la tracţiune. De asemenea, în „cronica” ţinută de Nicolae
Aloman, din Săsciori, dintr-o listă cu preţurile de vânzare a vitelor în anul
1904, aflăm preţul de piaţă al unei perechi de boi: „În primăvara acestui an
au fost vitele scumpe părechia de boi mari până la 240 coroane”1001.
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Este însă prezentă încă tracţiunea cu ajutorul cailor, în cadrul căreia se
foloseşte ca piesă de harnaşament hamul întreg, care cuprinde, inclusiv,
un ham de piept, trecut peste crupa calului, prin intermediul căruia, cu
ajutorul muşchilor puternici ai pieptului şi picioarelor, tractează atelajul1002.
Deşi carul cu două roţi, numit şi tileagă, construit integral din lemn, era
folosit în trecut pe scară largă, în prezent nu am mai întâlnit nici un exem‑
plar, în cercetările efectuate pe teren. În monografia sa, dedicată Plaiului
Lomanului, învăţătorul Ilie Stancu ilustrează o astfel de tileagă,1003 preluată
şi de noi (fig. 96), menţionând un element constructiv arhaic, şi anume,
confecţionarea roţilor dintr-un trunchi de stejar „noduros şi câlţos care nu
crapă [...] fără rafuri de fier”1004. Aspectul arhaic al acestui car îl determină
pe autorul să-l numească „car dacic”. Analizând fotografia observăm întradevăr textura aparte a roţilor. Pe osie este fixată o rudă din lemn, destul de
groasă, şi un coş simplu confecţionat din lăturoaie de lemn. Dimensiunile
acestui car par să fie undeva în jur de doi metri. În lucrarea citată se speci‑
fică şi faptul că acest tip de car era folosit în special la transportul gunoiului.
Carul cu patru roţi. Dintre puţinele dovezi în imagini a transportului
cu carul, rezultă că în trecut era folosit şi în zona de plai (fig. 97), nefiind
exclus ca persoana din imagine să fie din Sebeşel sau din Săsciori, unde
existau boi, mai ales până după cel de-al Doilea Război Mondial, folosiţi în
special la muncile agricole.
Căruţa este un mijloc de transport de dată mai recentă, care a înlocuit
arhaicul car cu boi. Căruţele sunt confecţionate de localnici, după cum le
dictează inspiraţia, dimensiunile fiind cuprinse, în general, între doi şi trei
metri lungime. Se folosesc osii confecţionate din ţevi de fier sau chiar osii
de la autoturisme dezmembrate. Ca şi caracteristică generală, toate au roţi
din cauciuc cu camere gonflabile, iar deasupra sunt confecţionate coşuri
din scânduri, care pot fi mărite sau micşorate după bunul plac sau chiar
demontate integral, în cazul când se transportă cu ele fân. Acest tip de
căruţă este folosit începând de prin deceniul cinci-şase al secolului XX, şi
la transportului obiectelor necesare la stâne, ca urmare a faptului că dru‑
murile atât pe Valea Sebeşului, cât şi a Cugirului, au fost amenajate pentru
transportul auto, prin urmare se puteau deplasa pe ele şi căruţele.
În zona fânaţelor sunt folosite, pentru transportul fânului şi în special
pentru coborârea lui din această zonă în satele de origine, întrucât în pre‑
zent foarte puţini mai rămân peste iarnă „în partea a doua”, preferând să
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coboare fânul în sate şi să ţină animalele în stabulaţie pe perioada sezonu‑
lui rece. Pentru transportul fânului, coşul căruţei este demontat, se pune o
cantitate cât mai mare de fân, care se îndeasă bine. Peste claia de fân astfel
încărcată se pune un par lung şi destul de gros, numit pe Valea Sebeşului
sul, care este legat la ambele capete şi strâns bine cu ajutorul unor frânghii
din cânepă, fixându-se astfel fânul pe căruţă, pentru a nu cădea în timpul
transportului.
Transportul cu mijloace auto s-a răspândit în special după cel de-al
Doilea Război Mondial.
Transportul cu mijloace auto cu două roţi este ilustrat în zona aflată în
discuţia noastră, prin prezenţa şi folosirea motocicletelor (fig. 98), care se
găseau în număr destul de mare, mai ales după război, unele abandonate
de trupele germane, dar cele mai multe pătrunse pe piaţa românească din
fosta URSS. Acest mijloc de transport, considerat modern în epocă, nu
s-a bucurat însă de longevitate, în special datorită tentativei de a pune pe
motocicletă poveri ca pe cal, majoritatea celor care le-au folosit în acei ani,
amintindu-şi cu nostalgie căzăturile cu motocicleta.
Transportul cu mijloace auto pe patru roţi se impune începând din dece‑
niul şase al secolului trecut, apogeul fiind atins la începutul acestui secol,
când majoritatea locuitorilor de aici, care se ocupă cu păstoritul şi-au achi‑
ziţionat autoturisme de teren ARO, produse în diferitele variante, având
o preferinţă specială pentru cele dotate cu motoare produse la Braşov. În
ultima vreme, acestea au început să fie înlocuite cu autoturisme similare
produse de firme străine, în special japoneze, mai fiabile şi mai rezistente
decât cele ale producătorului autohton care, între timp, a şi falimentat. În
special după 1989, destul de mulţi oameni şi-au achiziţionat de la CAPurile intrate în faliment, tractoare, pe care le folosesc la transport, foarte
puţini dintre ei deţinând şi remorci omologate, de obicei tractând căruţe
sau remorci improvizate, confecţionate empiric, după bunul plac, circulând
pe plaiurile de munte haotic şi, de cele mai multe ori, fără să posede per‑
mise de conducere pentru categoria respectivă de vehicule. Am întâlnit la
volanul unor astfel de utilaje şi adolescenţi de 15–16 ani.

11.

CADRELE VIEŢII SOCIALE

11.1. Forme de manifestare ale vieţii sociale în sat
În această zonă cu sate de munte, de cele mai multe ori risipite pe dea‑
luri, nu se manifestă coeziunea socială specifică satelor adunate din zona de
câmpie, oamenii fiind mai individualişti. Cu toate acestea, anumite forme de
manifestare a vieţii sociale se observau în special în trecut, în cadrul şezători‑
lor, al clăcilor, al zilelor de muncă prestate în folosul comunităţii şi cu ocazia
unui obicei, întâlnit numai în Şugag, „statul la vase”, care se practică şi astăzi.

11.1.1. Şezătorile
Erau unul dintre obiceiurile practicate în trecut pe scară largă în toate
zonele României. Obiceiul avea, în trecut, funcţii complexe şi o însemnă‑
tate deosebită în viaţa socială a satului, jucând un rol important în închega‑
rea şi în menţinerea sentimentului de colectivitate al indivizilor, contribu‑
ind la formarea mentalităţilor colective, constituind şi un prilej favorabil de
manifestare şi de transmitere a diferitelor aspecte legate de folclor (cântece,
povestiri, basme etc.), dar şi de practicare şi perpetuare a anumitor meşte‑
şuguri populare1005.
Obiceiul de a organiza şi de a participa la astfel de evenimente, astăzi a
dispărut. Unul dintre interlocutorii mei a subliniat faptul că el a prins peri‑
oada de sfârşit a şezătorilor în copilărie, ultima care a fost organizată la ei
în casă având loc în anul 19631006. Un altul îmi spunea:
„şezători să făceau cân merjeau oamenii cu animalele la fân în partea a
doua de hotar şi-apă mergeai prin zăpadă pân la brâu, colibile erau foarte
rare […] acum or dispărut”1007.
1005
1006
1007

Vlăduţiu 1973, p. 428.
Maier Gheorghe, n. 1952, Căpâlna.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
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În Mărginimea Sebeşului, şezătorile se organizau în special în sezonul
rece, perioadă în care lucrul era mai puţin şi afară se înnopta mai devreme,
oamenii valorificând în acest fel o perioadă de timp, pe care nu prea aveau
cu ce să o ocupe. Participarea la o şezătoare se făcea în urma unei invitaţii
primite de la gazda care organiza evenimentul, pe criterii de rudenie, prie‑
tenie şi vecinătate. Participa un număr destul de redus de oameni: „de obi‑
cei veneau 5–6 fete nemăritate şi cam tot aşa, 4–5 familii, adică soţ soţie”1008.
Un astfel de eveniment mi-a fost descris de un localnic din Căpâlna:
„se făcea convocarea la şezătoare. Mama, peste zi, întâlnindu-se cu câte-o
vecină îi spunea: desară fac şezătoare, spune-i lui cutare şi lui cutare, sau
mă trimitea pe mine să le-anunţ să le spui să vie. Şi veneau sara, după ce
să întuneca bine şi îşi hrăneau vitele şi serveau cina veneau. Să întâmpla de
veneau în acelaşi timp de să-ntâlneau în poarta la intrare. După schimbu de
amabilităţi între gazda şi cei sosiţi, no aşezaţi-va pe-aici pe unde puteţi şi sa
aşezau pe unde puteau, pe paturi, pe scaune, pe scânduri, scândurile erau
nişte bănci cu spătar care formau un colţar. Erau de 2–2,5 m la capăt era un
sertar cu cheie unde tata îşi ţânea actele şi briciurile.

Bărbaţii nu veneau cu nimic. Nu lucrau, bărbaţii erau mai mult pentru
întreţinutul atmosferei. Cu asta să ocupau ei la şezătoare. Femeile fiecare cu
lucru de mână, cu tors, cu cipcă, adică dantelă mai fină pentru cămăşi, sau
mai grosolană pentru covoarele de pe pat, care să făceau din lână, sau pen‑
tru ştergare. Altele cosau muscuţeşte, asta era îndeletnicirea cea mai apre‑
ciată şi mai delicată, cosau cu aţă neagră nişte cruciuliţe pe cămăşi sau pe
ii. Mama avea două bucăţele de pânză cu tot felu de modele şi îşi alegeau de
acolo şi să tot sfătuiau. Oare n-ar merge asta, oare n-ar mere aialaltă? Altele
cosau cătrinţe cu toate că hainele româneşti nu să mai prea purtau decât
dumineca şi sărbătorile, că nu mai umbla nimeni cu haine româneşti. Era
şi războiu de ţăsut în casă da nu ţăsa că acela făcea gălăgie. Gazda punea pe
masă uscăţele, un soi de gogoşi, fructe etc.”1009.
Existau şi situaţii în care şezătoarea se transforma într-o adevărată
petrecere:
„veneau oamenii şi de dimineaţa, dau la animale şi încinjeau câte-o petrecere
şi venea acas dădea la animale şi îndărăpt! Ţin minte în Vârtoape, cân eram
copil, Ionu Vâsâ o făcut şezătoare şi m-o lăsat şi pe mine o ţâr cu iei şi o ţânut
trei zâle, mâncau pâne cu sclănină şi beau rachiu! Îşi petreceau, da nu aşa”1010.
1008
1009
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Maier Gheorghe, n. 1952, Căpâlna.
Ibidem.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
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Oricum s-ar fi desfăşura, erau un prilej pentru fetele tinere de a învăţa şi
a exersa anumite îndeletniciri casnice, cum ar fi cusutul sau torsul, un prilej
de a discuta diferite subiecte care suscitau interesul membrilor comunităţii
şi de a se întâlni unii cu ceilalţi, într-un cadru organizat, altul decât cel legat
de ritualurile religioase.

11.1.2. Clăcile şi munca în folosul comunităţii
Clăcile se practicau în trecut ca forme de întrajutorare, în special cu
prilejul „opăcelilor”, destul de numeroase în zonă1011, când se obişnuea să
nu se lucreze în gospodărie nimic din ceea ce fac zilnic, cu excepţia hrănirii
animalelor. Dacă totuşi se lucra, se făcea ca pomană la câte un vecin necăjit
şi bolnav1012, considerând că nu fac pentru ei, astfel nu îşi atrag pedeapsa
patronilor zilelor respective. În zilele noastre, claca este prezentă ca formă
de întrajutorare între vecini, în special la lucrări de construcţie sau cărăuşii
pentru acestea, la rândul său vecinul ajutând în situaţii similare1013.
O altă formă de întrajutorare se manifestă în situaţia în care are loc un
deces, în zonă priveghiul fiind numit „mers cu blidul”. Participanţii duc
familiei decedatului alimente (orez, ulei, ouă sau chiar găini) care vor fi pre‑
gătite şi consumate după înmormântare, în cadrul banchetului funebru1014.
După cum am subliniat într-un capitol anterior, munca în folosul comu‑
nităţii era un lucru obişnuit, fiecare proprietar de oi fiind dator cu câte o zi
de astfel de activitate, pentru fiecare „zăcere” pe care o avea la stână. Zilele
erau folosite, cel mai adesea, pentru curăţatul păşunilor de jnepeni, dar şi
pentru întreţinerea şi refacerea drumurilor sau pentru alte treburi obşteşti,
cum ar fi reparatul bisericii, al şcolii etc.

11.1.3. Statul la vase
Este un obicei unic, nemaifiind întâlnit în zonă. Se practica şi se prac‑
tică încă, dar numai în comuna Şugag. Nu cunoaştem vechimea lui, însă
cei care l-au descris spun „că îi mai vechi de 100 de ani”1015, sintagmă prin
care vor să sublinieze faptul că este tradiţie, însă cât de veche, nu s-a putut
pronunţa niciunul dintre cei intervievaţi.
Vezi capitolul Implicaţii ale vieţii pastorale în cadrul principalelor sărbători de peste an.
MMIRSBD, Ana Lidia Maximilian, Monografia cătunului Dobra-Jina, jud. Sibiu,
manuscris, nr. inv. 831/ D. 199, f. 21.
1013
Dican Petru, n. 1932, Pleşi.
1014
Totoianu, Anghel 2018, p. 49.
1015
Crintea Irina, n. 1959, Şugag (căsătorită în Loman).
1011
1012
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Acest obicei este descris pentru prima dată, aşa cum era practicat în
perioada interbelică, de fiica preotului din Şugag, Ana Lidia Maximilian,
în lucrarea ei dedicată cătunului Dobra, păstrată în manuscris în colecţia
muzeului din Sebeş:
„a doua zi de Paşti, în curtea bisericii, fiecare dintre cei căsătoriţi în cursul
acelui an îşi aşază câte o masă, foarte frumos împodobită. Faţa de masă
străluceşte de curată. În colţuri se aşază nişte cozonaci împletiţi special,
deasupra o scovardă şi un ou roşu. În mijlocul mesei sticle cu rachiu, vin şi
pahare pentru a-i servi pe cei care-i vor onora cu vizita. E prima dată când
femeile tinere căsătorite îşi pun broboada. După terminarea slujbei religi‑
oase, preotul îmbrăcat în odăjdii iese în uşa bisericei, împreună cu cântă‑
reţul şi crâsnicul cu cădelniţa, face o slujbă religioasă pentru a binecuvânta
pe acei ce se găsesc cu mesele aşezaţi acolo. Trece apoi pe la fiecare masă
şi-i binecuvântă primind câte un ou în căldăruşe de la mireasă. După ce le
doreşte părintele sufletesc spor în toate, încep să vie toţi cari au fost la nuntă
fiecare cu daruri însă numai vase: ciubere, fel şi chip de cratiţe, oale, farfurii,
căni şi câte altele, de le ajung o viaţă întreagă. Am văzut perechi care au tre‑
buit să-şi încarce pe două căruţe darurile primite. Preotul face apoi o slujbă
de dezlegare a bucatelor de dulce, a cărnurilor, ouălor şi brânzii, pentru că
sunt credincioşi şi postesc postul Paştelui, se înscriu la toate slujbele din
Postul Mare plătind şi prescuri”1016.

Obiceiul se practică şi astăzi la Şugag, când, a doua zi de Paşti, tinerii
căsătoriţi în interval de un an, adică de la Paştele trecut, se strâng în cur‑
tea bisericii şi aşezaţi fiecare la o masa împodobită cu ştergare şi covoare
lucrate şi cusute de tânăra femeie (fig. 99), aşteaptă şi servesc oamenii din
sat cu mâncare şi băutură, aceştia răsplătindu-i cu vase şi cu alte obiecte
de uz casnic, cum ar fi tacâmurile1017. În prezent, la tinerii însurăţei se duc
şi îi cinstesc în acest fel, doar rudele şi prietenii apropiaţi (fig. 100–104),
nu cum era obiceiul la sfârşitul perioadei interbelice, când toţi cei care au
participat la nuntă le dăruiau ceva.

11.1.4. Alte forme de manifestare
Satele de munte sunt lipsite de fastul sărbătorilor caracteristic zonelor
de şes. Chiar şi în cazul unor sărbători, cum ar fi, de exemplu, Anul Nou,
practici de genul uratului şi pluguşorului sunt de dată recentă. Ana Lidia
1016
MMIRSBD, Ana Lidia Maximilian, Monografia cătunului Dobra-Jina, jud. Sibiu,
manuscris, nr. inv. 831/ D. 199, f. 20.
1017
Ştefan Mihai, n. 1967, Şugag.
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Maximilian, a cărei lucrare redactată în 1944 se păstrează în manuscris la
muzeul din Sebeş, atrage atenţia asupra faptului că obiceiul uratului nu se
practică decât foarte rar, nefiind specific acestei zone, copiii împrumutând
obiceiul mai recent, din manualele şcolare1018.
În satele situate în bazinul inferior al Sebeşului şi pe Valea Pianului,
situaţia este diferită. Aici sărbătorile au altă amploare şi la ele participă tot
satul. La Pianu de Jos existau obiceiuri practicate cu diferite ocazii. Trecerea
dintre ani era marcată prin ritualuri specifice, unele dintre ele cu tentă
oraculară. În Ajun, fetele din sat se strângeau la un loc şi pregăteau din
aluat găluşte de mărimea unui ou în care introduceau bileţele cu numele
feciorilor din sat, apoi găluştele se puneau la fiert. Găluşca ieşită prima la
suprafaţă era semn că fata se va mărita în anul următor cu feciorul al cărui
nume era trecut pe bilet. Prima vizită între vecini în noul an nu trebuia
făcută de o femeie, considerându-se acest lucru un semn de ghinion, de
aceea bărbaţii se grăbeau să facă ei primii vizite cu toate urările de rigoare
pentru. De ajunul Rusaliilor era un obicei, tot la Pianu de Jos, ca feciorii să
pregătească câteva care la care înjugau câte patru boi, împodobiţi cu ciucuri
de lână colorată în coarne şi cu clopote la gât, deplasându-se împreună cu
delegatul primăriei în pădure, unde tăiau tot atâţia stejari tineri câte fete
de măritat erau în sat. Apoi se întorceau cu mare alai, însoţiţi de săteni, şi
plantau stejarii la porţile fetelor în gropi făcute de cu seară, fetele cinstindui cu „struţ” 1019.
În Lancrăm, sat „de câmpie”, orice eveniment căpăta o tentă festivă la
care luau parte toţi sătenii. Pentru a aminti un eveniment legat de viaţa ani‑
malelor, care căpăta însă aici dimensiuni necunoscute în satele de munte,
chiar şi din fătatul unui viţel, încropeau o mică sărbătoare şi un prilej de
petrecere împreună, numit „la Corastă”. Cam la o săptămână după naşterea
viţelului, copiii din sat se adunau ca să-l boteze. Numele era ales în func‑
ţie de ziua săptămânii în care s-a născut: Lunaie, dacă s-a născut lunea,
Mândruţă, dacă s-a născut marţea, Mercureana, dacă a fost fătată mier‑
curea, Joiană, pentru joia, Vinereană pentru vineri şi Dumană, dacă s-a
născut duminica. Gazda pregătea corasta (numită în Lancrăm „corsala”),
din laptele de vacă din prima săptămână de după fătare, care se îmbrânzea.
Copiii din toată vecinătatea se aşezau la masă şi, înainte de a fi serviţi cu
corsală, erau stropiţi de gazdă pe cap cu apă, cu ajutorul unei rămurele de
1018
MMIRSBD, Ana Lidia Maximilian, Monografia cătunului Dobra-Jina, jud. Sibiu,
manuscris, nr. inv. 831/ D. 199, f. 19.
1019
Marta, Aron 1990, p. 122–123.
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busuioc, pentru ca vaca să aibă mult lapte1020, îndeplinindu-se astfel şi un
ritual apotropaic.

11.2. Forme de manifestare ale vieţii sociale la stână
Un aspect important, când se abordează viaţa socială a stânelor, este
prezenţa şi participarea diferenţiată a celor două sexe la aspectele legate
de viaţa pastorală, existând stâne la care participă ciobanul cu întreaga lui
familie, stâne cu personal exclusiv bărbătesc sau chiar exclusiv femeiesc1021.
În cazul Mărginimii Sebeşului, la activităţile stânei participă ambele
sexe, lucru subliniat încă de la începutul secolului XX de către Emmanuel
de Martonne, care atrăgea atenţia că în această zonă stânele sunt adevă‑
rate centre sociale, unde trăiesc familii întregi, bărbaţi, femei şi copii, între‑
bându-se totodată care formă a organizării vieţii pastorale este mai veche,
aceasta sau cea în care femeile lipsesc de la stână1022. Un răspuns concret nu
a putut fi dat până în prezent, însă şi în Mărginimea Sebeşului, în rândul
ciobanilor aflaţi la munte în perioada văratului, se impun anumite restricţii
de natură sexuală, existând convingerea că „ciobanul care mere la băciţe,
cam are val cu gadina, cam vine la turmă să ştii. Dacă tot umblă, cam vine
la el, ăla are pagubă”1023. Să fie oare această credinţă o reminiscenţă dintr-o
perioadă ancestrală, în care prezenţa femeilor la stână în timpul văratu‑
lui, era considerată nefastă, deşi una dintre trăsăturile specifice păstoritului
mărginenilor Sebeşului şi ai Sibiului, este tocmai prezenţa acestora la stână.
Să fie oare forma de organizare a stânei fără participarea femeii anterioară?
Ţinând seama de specificul şi de contextul istoric al zonei, ea fiind situ‑
ată pe fundus regius, ai cărui locuitori nu au cunoscut iobăgia, chiar dacă
unii erau săraci lipiţi pământului, sau dependenţi din punct de vedere eco‑
nomic de alţii, juridic ei erau liberi. De altfel, transhumanţa nici nu s-ar fi
putut dezvolta în cadrul unor comunităţi de iobagi, care, fiind „legaţi de
glie”, nu aveau libertatea de a pleca cu turmele de pe domeniile stăpâni‑
lor, după cum dicta succesiunea anotimpurilor, lucru subliniat, de altfel,
şi de Corneliu Bucur1024. Încă din anul 1976, cercetătorul Constantin
Constantinescu-Mirceşti atrăgea atenţia asupra faptului că, ardelenii trans‑
humanţi, care mergeau cu turmele în Ţara Românească, proveneau din
1020
1021
1022
1023
1024

Lupu 2008, p. 128.
Herseni 1941, p. 168.
Martonne 1904, p. 236.
Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
Bucur 1978, p. 142.
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aproximativ 150 de sate, grupate toate în jurul Braşovului, Făgăraşului şi
Sibiului1025. Adică proveneau exact din acele regiuni peste care se suprapu‑
nea fundus regius, teritoriul cuprins între Baraolt şi Orăştie, din care făcea
parte şi Unterwald-ul săsesc, peste care, în parte, se suprapune şi zona care
face obiectul studiului de faţă şi în care locuitorii aflaţi pe teritoriul scăunal
erau liberi din punct de vedere juridic.
În aceste condiţii, odată cu păstoritul extensiv dezvoltat în zonă, crescă‑
torul de animale a avut nevoie de orice ajutor posibil, astfel, în timpul văra‑
tului, sfidând probabil tabuurile, a început să ia împreună cu el la stânele
din munţi întreaga familie, care îl ajută la muncile cotidiene. Acolo munca
a început să se diferenţieze, paza şi mânatul turmei revenind bărbaţilor,
iar mulsul şi prepararea produselor femeilor, care în Mărginimea Sebeşului
şi în cea a Sibiului, ocupă una din cele mai importantă funcţii pastorale,
aceea de bace, ştiut fiind faptul că în păstoritul românesc termenul de baci
are înţelesul de mai mare între păstori, cel care prepară produsele stânei.
Importanţa bacelor şi a băciţelor poate fi dedusă şi din faptul că lor le sunt
rezervate paturi la stână, privilegiu pe care ciobanii nu-l au, cu excepţia
arendaşului sau a „şefului de munte”. Aşa credem că au evoluat lucrurile,
noi considerând forma de organizare a stânei, care implică şi prezenţa
femeii, ca o formă mai evoluată decât cea în care aceasta lipseşte, prezenţa
ei fiind determinată de factorii istorici, juridici şi economici care au deter‑
minat transformarea unor cutume ancestrale, în care prezenţa femeilor la
stână era interzisă.
Încă un argument în explicarea prezenţei la stână a femeilor în mărgi‑
nime, este faptul că de la un anumit moment istoric, păstoritul de pendu‑
lare dublă practicat aici, a evoluat spre, sau mai bine spus, s-a împletit cu cel
transhumant. În aceste condiţii, dacă prezenţa femeilor la stânele montane
în perioada văratului nu ar fi fost permisă, ciobanii angrenaţi în procesul
transhumanţei ar fi fost puşi în imposibilitatea de a petrece timp cu pro‑
priile familii. Însă în modul cum este organizat păstoritul în Mărginimea
Sebeşului şi a Sibiului, deşi femeile nu însoţesc turmele în iernatul transhu‑
mant, familiile se reunesc în timpul văratului, astfel încât ciobanii nu sunt
nevoiţi să se transforme în nişte „asceţi”, putându-se şi ei bucura de viaţa
de familie câteva luni pe an, pentru că, de cele mai multe ori, băci la stână
sunt chiar soţiile lor.
Originea termenului baci încă nu este pe deplin elucidată, unii filologi
considerându-l a fi maghiar, alţii turc, peceneg, slav sau chiar ca făcând
1025

Constantinescu-Mirceşti 1976, p. 17.
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parte din fondul autohton traco-dacic1026. Termenul răspândit în toponimia
şi antroponomastica veche, ca nume propriu, este atestat încă din secolele
XIII-XIV1027, iar în Mărginimea Sebeşului şi-a pierdut sensul de mai mare
peste ciobani, această funcţie fiind preluată de arendaş sau şeful de munte,
în schimb îşi păstrează sensul de persoană care prepară produsele stânei,
dar cu terminaţia specifică genului feminin, căci una dintre particularităţile
păstoritului din această zonă este prepararea produselor stânei exclusiv de
către femei. Tot ele sunt cele care mulg laptele.
Băciuitul se deprinde încă din copilărie „de cân am fost de 12 ani am
fost băciţă […]. Am fost în Luncile Prigoanei […], am fost în Poarta Raiului
[…], Smida Mare […], Gotu şi Căzâle”1028. La munte turma constituită
prin asociere se împarte pe „paturi”, în general 4–6 paturi la o stână1029.
Denumirea modului acesta de împărţire vine de la faptul că fiecare băciţă
are rezervat un pat la stână şi un cârlig deasupra vetrei, pe care numai ea
le foloseşte. De asemenea, o băciţă nu mulge decât oile din „patul” său,
prepară produsele din laptele muls numai din „patul” ei, fiind plătită de
proprietarii animalelor, care compun „patul” respectiv.
Ziua de lucru a unei băci începe la 3–330 dimineaţa:
„meream la strungă, muljam oile, eram câte 5–6 băci la o stână. Fiecare era
cu patul ei, cu cârligu acela care era pus. Oile erau împreună, da erau boite
fiecare la bace. Unele la grebeni, unele-n mijlocu spinării, unele-n şele. Erau
buite şi de două ori o oaie dacă erau mai multe […] la strungă, cam pe la
6 aşa gătam. Ne spălam pe mâini […] strecuram laptele […] dădeam de
mâncare la ciobani şi ieşam la vaci la muls”1030.

Dacă laptele urmează să fie făcut brânză de burduf se pune pe troci la
smântânit, dacă îl fac telemea îl pun în căldare şi-i dau cheag1031. O băciţă
„vrednică”, poate mulge şi prepara zilnic laptele de la 150–170 mânzări şi
10 vaci1032. După terminarea mulsului, băcile vin la stână, unde „îşi golesc
găleţile cu laptele şi s-apucă să închieje. Să facă caşul. După patru cinci zile
când îi copt caşul s-apucă să-şi baje brânza”1033. Oile erau mulse şi dupăamiază, de obicei în jurul orelor 1600–1700 sunt aduse la strungă „sara pe
1026
1027
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la patru le băgam la muls. Le muljam, dam la porci, apă veneau vacile şi le
muljam sara, de câte ori şi pe noapte”1034. Toate aceste activităţi sunt foarte
solicitante, mai ales pentru băciţele tinere fără experienţă:
„ăsta era lucru amunte. Da era destul! Adormeam destul la budău cân
am fost mai tinără până făceam, că era osteneală. A mers odată muma,
Dumnezău s-o ierte, la mine, că eram laolaltă cu soru-mea. O venit, o zâs
că eram ca moartă la faţă. Da am fost tinără, ia de 13 ani cân am fost a doua
oară”1035.

11.3. Nedeile pastorale şi rolul lor
Termenul de „nedeie”, cunoscut şi folosit şi astăzi în diferite regiuni
ale ţării, are mai multe înţelesuri. Cuvântul îşi are originea în limba slavă
veche în care „nedělja” înseamnă duminică sau zi de sărbătoare, lucru ce ne
îndreptăţeşte să credem că de la începuturi, nedeile se ţineau duminica şi în
zilele de sărbătoare când oamenii le puteau frecventa fără a neglija treburile
curente1036.
Vorbind despre vechimea nedeilor, Ioan Conea este de părere că au o
origine străveche, făcând o paralelă între acestea şi zilele solemne de bucu‑
rie ale vechilor romani în onoarea zeilor patroni, aducând ca argument şi
faptul că, în cazul nedeilor din sate, şi acum acestea se sărbătoresc în ziua
patronului parohiei1037. Originea nedeilor în epoca romană este susţinută
şi de preotul Sebastian Stanca care presupune că acest obicei ar fi în legă‑
tură cu Nundinae, Novendinae sau Novediales, târgurile romane săptămâ‑
nale, influenţa slavă transformându-le în nedele şi de aici forma actuală de
nedeie1038.
Nicolae Dunăre atrage atenţia, la rândul său, asupra caracterului arhaic
al nedeilor carpatice. În acest sens, el este de părere că nedeile nu au con‑
stituit un fenomen particular, prezent exclusiv în istoria civilizaţiei româ‑
neşti, în trecut el fiind răspândit din Alpii francezi şi până în Caucaz şi din
Carpaţii nord-vestici ai Ucrainei, Poloniei şi Cehoslovaciei, până în Valea
Timocului şi posibil chiar mai spre sud, presupunând o extindere mai mare
a fenomenului. Prezenţa lui la mai multe popoare şi pe o arie geografică
1034
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atât de vastă îl determină să dateze istoric şi etnologic fenomenul „cu mult
înaintea perioadei de formare a poporului român”1039.
Cea mai veche atestare a termenului de nedeie o găsim într-un docu‑
ment din anul 1373, prin care regele Ludovic cel Mare al Ungariei îi intro‑
duce pe Balk, Drag şi Ioan, în domeniul moşiei Cuhea, prilej cu care este
amintit, între alţi munţi, şi „mons Wegesaghauasa, alio nomine Nedele
nominatus”1040. Următoarea atestare documentară a nedeii este cea din anul
1520 într-un document prin care se stabileşte pentru prima oară o graniţă
precisă între Oltenia şi Ardeal, prilej cu care sunt amintiţi trei munţi care
poartă numele Nedeia, în zona de confluenţă a Râului Şes cu Lăpuşnicul1041.
În Bihor, termenul de nedeie se folosea încă din anul 1533 reuşind să ajungă
până în secolul al XIX-lea când dispare, fenomenul fiind denumit „târgul
de dat” sau prescurtat în graiul dialectical „datul”1042. Urmează menţiunea
făcută în anul 1646 în Pravila lui Vasile Lupu, iar apoi atestarea cartografică
de pe harta Olteniei a lui Friedrich Schwantz von Springfels din 1722, pe
care este trecut Vârful Nedeia la hotarul dintre Gorj şi Vâlcea1043. Într-o altă
menţiune documentară, datată 20 august 1774, administratorul domeniu‑
lui Hunedoara, Alexandru Vallya, alarmat de unele dezordini ce se petre‑
ceau cu ocazia nedeilor cere ca: „ţinerea numitelor nedei să fie oprită ”1044.
Prin vechimea şi caracterul lor original, nedeile pot fi considerate
drept una dintre cele mai importante probleme de geografie umană a
Carpaţilor1045. Vechimea şi aria întinsă de participare pe care o generau, la
care se adaugă caracterul diferenţiat al manifestărilor, au asigurat perpetu‑
area unor forme proprii de viaţă şi relaţii sociale între oameni1046.
Nedeile carpatice se ţineau la date calendaristice fixe: 24 iunie (Sânziene),
29 iunie (Sf. Petru şi Pavel), 20 iulie (Sf. Ilie), iar când turmele nu erau for‑
ţate de vremea rea să coboare de la munte, la 15 august (Sf. Maria). Una
dintre aceste date calendaristice, respectiv numele sărbătorii de Sf. Ilie a
rămas până în prezent ca oronim al unui important număr de munţi, fapt
considerat a fi o dovadă a ţinerii în trecut pe aceştia a nedeilor1047.
Primele nedei aveau loc la 24 iunie (Sânziene), la aproximativ o lună
1039
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după ieşirea oilor la munte1048 şi, respectiv, 29 iunie (Sf. Petru şi Pavel).
Perioada dintre nedei are o importanţă deosebită fiind legată de ciclurile de
evoluţie a vegetaţiei şi a producţiei animale. După alte circa trei săptămâni,
avea loc nedeia de la 20 iulie (Sf. Ilie). Acest prim ciclu de şase săptămâni,
marcat de cele două nedei, reprezintă ciclul de maximă producţie. Acum
păşunea este abundentă, iar laptele mult. Practicarea acestui păstorit în
cicluri marcate prin nedei este o dovadă a cunoaşterii temeinice a ritmului
biologic al animalelor crescute. Începând cu nedeia de la 20 iulie, păşunea
devine mai slabă, vremea se răceşte, laptele se împuţinează, iar după un
ciclu de alte şase săptămâni turmele părăsesc muntele1049.
Repartiţia nedeilor carpatice nu este uniformăcele mai multe desfăşu‑
rându-se în Carpaţii Meridionali în masivele Retezat, Parâng şi Şureanu,
iar în Carpaţii Orientali, în Masivul Rodnei, adică exact acolo unde există
cele mai întinse păşuni alpine, lucru care-l determină pe I. Conea să consi‑
dere că există o strânsă legătură între numărul mare al nedeilor şi păstoritul
intens1050.
În Munţii Rodnei există aşa-numita „platformă a nedeilor” ce se men‑
ţine la altitudini de 1.800–2.000 m. Zona aceasta, acoperită cu păşuni
alpine, după sensul actual al cuvântului, nu reprezintă altceva decât vârfuri
goale, fără păduri, cu întinse suprafeţe înierbate. Bătrânii locului poves‑
teau însă despre vestitele târguri ce se ţineau acolo de Sf. Ilie, iar drumurile
pe care veneau acolo maramureşenii şi moldovenii cu cereale spre vânzare
sau schimb sunt încă vizibile1051. La aceste târguri participau şi negustori
ucrainieni, polonezi, slovaci şi unguri din centrele comerciale de dincolo
de Carpaţii nord-vestici1052.
Munţii Parâng şi Şureanu au împreună cea mai întinsă suprafaţă de
păşuni alpine, tot aici există şi cel mai mare număr de munţi sau locuri
pe care s-au ţinut nedei, cu toate că doar unul singur este cunoscut sub
acest nume, Şesul Nedeii, pe versantul vestic al Muntelui Parâng. Ceilalţi
munţi sunt următorii: Grapul, Geamăna, Stoeniţa, Mândra, Rânca, Boianul,
Obârşia Lotrului, Coasta Benghii, toţi în Munţii Parâng, la care se adaugă
Poiana Muierii, Smida Mică, Smida Mare, Jigoru, Bătrâna, Vf. lui Pătru,
Dobraia, Comărnicelul, Şureanu şi Lupşa, în Munţii Sebeşului1053. În afară
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de acestea, se mai ţineau nedei şi la Măgura Haţegană şi la „Comandă”, în
Piatra Albă, vechi punct de graniţă, iar mai jos, la Duşi, însă aceste din urmă
două nedei aveau un caracter restrâns, la ele participând mai mult Tilişcanii
şi Jinarii1054. Existau şi nedei „locale”, de mică amploare, cum era cea ţinută
în Poieniţă (fig. 103). Locul amintit se află în cătunul Jidoştina, aparţinător
Şugagului, aflat „din sus de gard”, adică pe teritoriul rezervat exclusiv păs‑
cutului de primăvară şi toamnă târzie, din cadrul tipului de păstorit de pen‑
dulare dublă. Nedeia din Poieniţă se ţinea la Ispas (Înălţarea Domnului) sau
la Rusalii, adunând locuitorii din zonă care se întâlneau pentru joc şi petre‑
cere1055, însă reunea doar şugăjeni, când erau cu animalele în această zonă.
„Veneau numai şugăjenii, că dacă venea unu din altă parte acela nu era pri‑
mit. Acuma nu să mai ţâne că tineretu îs mulţi plecaţi cu serviciu. Da era
fain! Să cânta din fluieră că nu era casetofon. Unchieşu ştia să cânte. Era
plăcerea lui. Şi tata zicea cu fluiera. Să strângeau, jucau şi petreceau”1056.

Bătrânii din Şugag îşi amintesc şi de o nedeie care se ţinea în Poiana
Chietrii şi alta pe valea Mărtiniei în Dealul Teascului, ţinută în ziua Sf.
Constantin şi Elena (21 mai)1057.
Dacă urmărim harta căilor de acces spre cele mai importante nedei din
Munţii Sebeşului, vom observa că acestea se organizau la confluenţa unor
plaiuri, pe care satele din vale urcau la date dinainte cunoscute spre nedeile
de pe înălţimi. La Bătrâna se întâlneşte plaiul satelor de pe apa Orăştiei cu
cel din zona Cugirului şi cel dinspre Loman şi Pian. La Şureanu urcă pote‑
cile din Valea Jiului, dar şi cele din părţile Cugirului şi Sebeşului. La Poiana
Muierii, se întâlnesc drumurile de pe Sebeş şi Valea Frumoasei cu cele din
Munţii Cindrelului, Valea Lotrului, de pe Jiuri, dar şi de peste pasul Urdele,
dinspre Novacii Gorjului1058.
Cea mai cunoscută nedeie din Carpaţii Meridionali a fost cea de la
Poiana Muierii, care reunea locuitorii din masivul Cindrel, de pe Valea
Lotrului, Sebeşului, bazinul Petroşanilor şi din depresiunile subcarpatice
ale Olteniei1059. Amintit pentru prima dată într-un document din anul
1484, sub numele de Muntele Muierii1060, Poiana Muierii este o mică plat‑
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formă ascunsă în creasta munţilor pe care cu greu o poţi găsi, fiind situată
la o altitudine de 1.700 m, pe o prelungire a Sălanelor, culme ce se des‑
prinde din Vârful lui Pătru1061. Această nedeie a fost prezentată şi a făcut
subiectul şi a câtorva opere literare: Eugen Dobrotă, Soarele de la Piatra
Albă. Roman din Carpaţi, Nicolae Deleanu, Nedeia de la Poiana Miresei şi
Ioana Postelnicu, Plecarea Vlaşinilor 1062.
O descriere amănunţită a nedeii este făcută de Eugeniu Dobrotă care
spunea:
„acest munte este vestit pentru nedeea ce se face în fiecare an, în ziua de
Sânziene (naşterea Sf. Ioan Botezătorul) care cade întotdeauna în 24 iunie.
El are o poiană mare şi întinsă, unde se adună ciobanii şi băcile din toţi
munţii dimprejur şi-şi petrec jucând, mâncând şi bând pe iarba verde. Vin
ciobanii din Sălane, Lotru, Mierâuţu, Coasta Bengî Folotoşteanu, Ştefleşti,
Piatra Alba, Tarne, Capra, Larga. Mai vin şi oamenii din comunele de sub
munte, negustorii din Petroşani şi din Cimpa care vând turte dulci, curele,
baieri şi cârpe; vin jienii cu fluere de vânzare, cârciumari din poiană cu beu‑
tură, novăceni cu cireşe aduse pe cai şi negustori cu vişine de la Piţac. Alţii
vin numai să vadă nedeea; vin jiene călări, novăcene alături de bărbaţii lor,
călărind ca haiducii, vaideeni care îşi au originea în Jina ca şi cei din Băbeni,
poenari, râureni, lomănari îmbrăcaţi în iepângea, cernăzani şi toţi îşi fac de
lucru sau privesc. Stau jienii rezimaţi în bâte şi cu floare de cozariu de pe
Cârpa în pălării şi cu părul uns cu bezărău1063; tilişcani cu cămeşi înnegrite
de fum, de zăr şi de usc; jiene cu mâinile unsuroase cu călţini şi cu sfanţi;
poienari cu cârpa-ncinsă peste curea, dincolo nelipsitul Pătru Dănăreaţă
din Cimpa cântă jienească din fluer ferecat. În mijlocul poienii ciobanii şi
băcile joacă, împrejur caii lor pasc liniştiţi. Unii joacă, alţii beau vin de la
negustorul din Lotru, alţii bere de la negustorul din Cernădie, unii încearcă
fluere de la negustorul din Aniniş. Toiul jocului e dupăamiazi dupăce mulg
oile de seară. Către seară, ciobanii le cumpără băcilor turte, cârpe şi baieri
apoi încetul cu încetul se împrăştie toţi ducându-se fiecare pe la stânile lor,
aşa cum au venit, în grupuri de câte unul, câte doi, călări şi cei mai mulţi pe
jos, trăgând bâtele după ei”1064.

O altă nedeie importantă este cea din 20 iulie (Sf. Ilie) de la cabana
Şureanu. Despre cea din 1954 ne-au fost lăsate câteva însemnări de către
Cornel Irimie care ne spune că oamenii au început să sosească pe la nouă
dimineaţa. Unii dintre ei sunt veniţi de cu seară şi au înnoptat la stânele
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din împrejurimi, iar alţii au venit direct din sate de la distanţe de 4–8 ore.
Majoritatea participanţilor erau însă veniţi de la stânele din apropiere. Au
participat şi muncitori forestieri şi mineri, alături de orăşeni veniţi din
Orăştie, Cugir şi Sebeş1065.
Despre nedeia de la Şureanu îşi aminteşte şi unul dintre interlocutorii
mei: „Am prins nedeie la Şureanu, cam totdeauna să băteau. Să-mbătau
şi mai aveau ciudă de undeva şi să băteau. Să mai bat şi pentru hotară”1066.
Bătutul „pentru hotară” se referă la reglementarea pe cale violentă a con‑
flictelor prilejuite de încălcarea păşunilor.
Un alt interlocutor subliniază şi el comportamentul violent al ciobanilor
care participau la nedei:
„părerea mea că astea s-or lăsat, nedeile astea, tot din cauza bătăilor şi proş‑
tiilor astea. Cred că acolo s-or bătut de cân s-or făcut. Să duceau acolo să-şi
petreacă, şi la orice petrecere, că şi la noi la Loman până acum de câţiva ani
în nente nu era la un Paşte sau Crăciun, să nu să bată. Dintre ficiori, cineva,
să nu să işte. Şi acum să mai bat că-s mai deştepţi sau nu ştiu cum, sau mai
proşti. Une erau mulţi să îmbătau, apă miri-te din ce, şi unu ţânea cu acela,
altu cu acela, balamuc! Să-i ia naiba! Să ducea lumea acolo să-şi petreacă,
veneau ciobani, băciţe, cântau, jucau până cân să îmbătau, noroc bun. Să
luau la trântă! Din ce? Din fete dracu să-i ieie! Da mai demult nu să băteau,
nu era atâta alcool şi nu aveau oamenii atâta alcool ca acum, de-un timp
încoace. Nu să bea aşa. Nu să bea ca acum 20–30 ani şi ca acum, că să bea
pân la naiba! Mai demult, spunea părinţii, că să ducea câte tri patru feciori
şi de-abea-şi făcea bani de câte-un kilogram de vin şi bea câte tri patru.
Acum bea unu tri patru kile de vin. Ce dracu? Cân bei unu o găleată de vin
ce-ţi mai trebuie? Mai judeci?”1067.

La nedeie la Şureanu:
„se făcea şi joc. Veneau şi băciţe la Sf. Ilie. Cântau din fluier ciobanii, făceau
dans cum s-ar zâce. Era frumos, dacă n-ar fi fost scandalurile ăstea, era tare
frumos Se jucau învârtite şi haţegane. Veneau lomănari, purcăreţeni şi şugă‑
jeni, căpâlnari şi jieni. Da acum s-a stricat. Îi tot mai urât!”1068.

Un alt cioban, de data aceasta din Jidoştina, unul dintre cătunele
Şugagului, participant la nedeile din zonă, după cum mărturiseşte, încă de
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la vârsta de 7–8 ani, menţionează că niciodată nu a participat la vreo nedeie
de la Şureanu la care să nu aibă loc şi încăierări între participanţi1069.
Povesteşte şi un episod extrem de violent petrecut, de data aceasta la
nedeia de la Obârşia Lotrului, în anul 1958:
„am fost o dată şi la Lotru, da nu m-am mai dus! Veneau de pe toţi munţii
de acolo. Am fost cioban la Gârbova, lângă Miercurea, acolo erau şi doi din
Novaci şi or mai venit de o fost opt inşi. Şi am mers la miţuit în muntele
Şteaza. Hai mă, zâce, stăm până după Sf. Ilie. În zâua de Sf. Ilie zâce, haideţi
mă în Lotru la nedeie. Am plecat cinci inşi cu caii. Era departe din Şteaza
până-n Lotru, tri ceasuri bune! M-am întâlnit cu unu Dodoiu. Bă ce mai
faci? Hai să bem o litră de rachiu (la ei o félie adică ½ litrii îi zice litră). O
ţuică de-a lor de-aia slabă. Ne-am dat deoparte şi am băut. Unii zice: – vezi
mă asta ce face mă, n-am putut să-i dăm două bâte să nu mai vie după noi?
Băi zice lasă că nu-i târziu nici acum, că ăsta pe une mere tră să găsască om
să facă scandal. Am zis cătră iel: mă mă duc să mai iau şi io o litră. M-am
dus. Da era aglomeraţie. Şi cân am venit înapoi deja o-nceput scandalu.
Atunci o făcut defrişarea pentru baraju ala de la Lotru şi nişte maramureşeni
erau la tăiat la baraj. El la ceartă şi la bătaie cu ăştia. Io nu m-am băgat. Mi-o
fost frică. Mă uitam ca de-aicea ncolo la gard la el. Ăsta o pus ţolu jos şi sta
pe ţol. Maramureşenii or fost mulţi, 30–35 de inşi. Cîn o văzut că să apropie
de el, s-o sculat şi m-am gândit io, acum fuge. El s-o răzămat în bâtă şi-o
zîs. Băi oamenilor! Duceţi-vă şi vedeţi-vă de treabă că n-avem ce discuta!
Maramureşenii oameni de scandal. El zice băi, după mine nu plânge nimeni,
dacă va plânge mama da alcineva nu va plânge după mine. De la trei metri
un maramureşan o dat cu cuţîtu. I-o tăiat pe-aicea pe sub piept hainele şi o
sărit! Şi-l văd că să uită în lături şi i-o tras o bâtă la acela. Cân o dat cu bâta,
i-o zburat gămălia de la cap! Ăla s-o legănat de vre-o două ori ca cum îl bate
vântu şi-o căzut pe spate jos. Şi s-o ţâpat altu şi-o dat şi l-o tăiat aicea la umăr
pe Dodoiu. Şi el i-o dat cu bâta peste piept. Cân i-o dat, acela o-nlemnit! O
căscat gura şi-o făcut vre-o trei patru paşi şi-o căzut jos. Şi-apă o dat altu
c-un topor! L-o tăiat în spate da foarte puţân. Şi pe ăsta l-o prins cu bâta de
i-o sărit ochiu din cap! O căzut ăia trei jos, ăilalţi or luat-o la fugă.
Iacă-te numa că stă şi să uită, să ţâpă călare pe cal şi-o luat-o după ei. Ca
cum vezi în filme! Apă o luat bâte şi care nici n-o ştiut ce să întâmplă. Apă
or sărit şi ăilalţi, ortacii lui cu caii şi-or luat-o după ei! Şi cân or venit îndă‑
răpt prin luncile ălea erau numa oameni căzuţi şi numai răni că nici nu ştiai
ce-i pe acolo! Dacă aţi fost în Lotru, că era de la cabană la vale numai răniţi!
Că dacă scăpa de Dodoiu lua de la ăilalţi […]. De atunci nu m-am mai dus
la nedeie la Lotru”1070.
1069
1070

Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Ibidem.
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Toate aceste adunări pe munţi, fie că se numeau nedei, târguri, bâlciuri
sau sântilii, erau simultan atât petreceri de tineret, cât şi târguri propriuzise, iar faptul că la unele a primat unul sau altul din aceste aspecte nu are
importanţă, deoarece esenţiale sunt originea lor şi modul cum au luat fiinţă
din condiţiile vieţii pastorale carpatice, precum şi felul în care s-au perpe‑
tuat de-a lungul diferitelor perioade istorice1071. Ele au fost determinate de
necesităţi de ordin economic şi social, mijlocind schimburi economice, cu
prilejul cărora se făceau şi noi cunoştinţe şi nu rareori se închegau căsătorii
între tineri1072.
Nedeile au jucat un rol de maximă importanţă în viaţa populaţiei româ‑
neşti din zonele de munte cu aşezări risipite. Funcţiile lor au fost multi‑
ple, complexe şi importante, contribuind la întreţinerea şi întărirea unităţii
etnoculturale, la lărgirea orizontului geografic şi politic al oamenilor, la
întărirea legăturilor sociale dintr-un spaţiu larg, fiind totodată şi instituţii
premaritale1073. Prin participarea tinerilor dintr-un areal larg, nedeile pas‑
torale promovau procesul de exogamie interzonală, foarte multe căsătorii
efectuându-se cu parteneri din localităţi diferite sau din unele chiar înde‑
părtate, „luatul de la nedeie” fiind o practică obişnuită1074. Încheierea căsă‑
toriilor nu era o problemă deoarece
„sunt popi destui şi din Ardeal şi din ţară veniţi anume […] pentru ca
să sfinţească pe drum, chemaţi sau nechemaţi, dar oricum răsplătiţi, stâ‑
nele întâlnite în cale. Au ostenit până la nedeie pentru câştig şi petrecere
sigură”1075.

În ciuda numărului mare al nedeilor din Munţii Sebeşului (circa 20),
ele au dispărut rând pe rând, cu excepţia celei de la Şureanu, care se ţine
la „Cabană”, dar fără amploarea de altădată. Dispariţia lor încă înainte de
anul 1944, se datorează decadenţei vieţii pastorale în stil mare şi apariţiei
noilor căi de comunicaţie care au atras târgurile de pe înălţimi în zonele
submontane1076.
Odată cu coborârea de pe munţi, numărul nedeilor a crescut, fiecare sat
instituindu-şi nedeia proprie (aşa cum s-a întâmplat în Ţara Haţegului),
adeseori schimbându-şi numele în rugă, govie sau hram. Cu toate acestea,
1071
1072
1073
1074
1075
1076

Conea 1984, p. 50.
Irimie, Popa 1985, p. 224.
Pădureanu 1994, p. 111–112.
Pavelescu 1989, p. 567.
Ibidem.
Ibidem.
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în unele zone prestigiul pastoral a dăinuit, cel puţin aşa reiese din practi‑
cile observate, la nedeile din judeţul Covasna, spre exemplu, unde fetele erau
„băgate în horă”, dobândind statutul de fată bună de măritat, exclusiv de către
feciorii coborâţi în ziua Sf. Ilie de la stână, după ce în prealabil, aceştia dăruiau
alesei inimii lor o furcă de tors frumos „încrâştită” şi o „cocuţă” modelată întrun tipar de caş. Fetele aşteptau cu nerăbdare hora, cele care nu erau băgate în
joc trebuind să aibă răbdare încă un an pentru a spera la căsătorie1077.
Cu rădăcini puternice în valori umane perene, nedeile au fost preluate de
Biserică cu scopul de a-şi mări influenţa în rândul maselor. Aceasta a reali‑
zat că se află în imposibilitatea de a se izola de anumite activităţi pe care le
socotea „profane”, cum ar fi petrecerea cu băutură, cântecele şi dansurile etc.
Cu aceste prilejuri, prin directa mijlocire a preotului se înălţau rugăciuni, nu
atât pentru iertarea păcatelor, cât pentru rodnicia câmpului şi o viaţă mai
bună1078. Tot în sprijinul atestării unei laturi religioase a acestui fenomen,
vine şi faptul că în Banat nedeia se chema „rugă”1079. Citându-l pe Ion Pop
Reteganul, Ioan Conea ne spune că în zona Porţilor de Fier, nedeile ţineau
câte trei zile1080. Ideea este întărită şi de Nicolae Dunăre, care precizează că
în cazurile în care nedeile cumulau şi funcţia de târguri anuale de ţară, ele
ţineau două sau chiar trei zile1081, însă există şi puncte de vedere care susţin
că negustoria ar fi apărut la nedei cu cel mult 150 de ani în urmă1082.
Nedeile au constituit şi un prilej important de transmitere a unor valori
etnoculturale şi artistice. Nedeile tradiţionale aveau un caracter de adevă‑
rată expoziţie etnografică vie, întrunind producţiile artistice ale unor zone,
uneori foarte diferite1083. Deci, se poate concluziona, precizând că nedeia
era o manifestare complexă, cu caracter pastoral care se desfăşura pe înăl‑
ţimile munţilor. O ocazie de petrecere pentru tineret, care făcea cu acest
prilej cunoştinţe noi cu vădite intenţii matrimoniale. Nedeia avea şi funcţia
de târg, unde se tranzacţionau produse necesare omului la munte, dar şi
alimente, fructe şi băuturi. Ea îndeplinea şi un rol de instituţie socială, cu
prilejul nedeilor soluţionându-se litigii personale, sentimentale, economice
şi de încălcare a păşunatului1084.
1077
1078
1079
1080
1081
1082
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Ghinoiu 2003, p. 304.
Ignat 1989, p. 633.
Conea 1984, p. 49.
Ibidem, p. 38.
Dunăre 1974b, p. 164.
Ignat 1989, p. 633.
Dunăre 1974b, p. 164.
Pavelescu 1989, p. 568.

12.

MANIFESTĂRI ALE
VIEŢII SPIRITUALE

12.1. Toponimie profesională
Toponimele unei zone pot fi studiate din diferite puncte de vedere,
modul cum acestea iau naştere şi rolul pe care îl au în viaţa unui popor,
fiind un domeniu de interes nu numai pentru geografie, ci şi pentru istorie,
etnologie şi lingvistică1085.
Cum este şi firesc, activităţile economice în care locuitorii zonei sunt
angrenaţi şi-au pus amprenta asupra denumirilor mediului înconjurător în
care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În ceea ce priveşte ocupaţia locui‑
torilor din această zonă, în regiunea inferioară a râului Sebeş, predomină
agricultura, cultura viţei-de-vie, pomăritul şi creşterea vitelor, în regiunea
mijlocie precumpăneşte creşterea vitelor şi păstoritul, agricultura pierzând
din importanţă, în restul zonei, cu excepţia satului Laz (unde majoritatea
locuitorilor se îndeletniceau cu exploatarea lemnului), toată activitatea
economică tradiţională se reducea la o viaţă pur pastorală1086.
În rândurile care urmează ne-am oprit atenţia numai asupra acelor topo‑
nime din zona Văii Sebeşului, care au legătură cu îndeletnicirile pastorale.
Dintre toponimele identificate de noi ca având legătură cu păstoritul, unele
sunt foarte explicite, desemnând existenţa unor amenajări cu funcţie pasto‑
rală (Budurăul Ciobănelului, Comarnice, Lăutoare, Stăuini), altele se referă
la anumite comportamente din timpul activităţilor pastorale sau sugerează
un anumit tip de activitate pastorală (Fătăciuni, Văratic, Tomnatic, Runcu
Mioarelor), altele la anumite activităţi antropice (Hodineală, Nedeiul), iar
altele, cele mai numeroase, la influenţa umană asupra mediului natural,
pentru a crea noi suprafeţe destinate păşunatului (Curătă, Arţi, Arşiţă etc.).
1085
1086

Iordan 1963, p. 1.
Haţieganu 1934, p. 9.
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12.1.1. Toponime care atestă ocupaţiile locuitorilor
Purcăreţi – sat situat în Munţii Sebeşului. Toponimul atestă ocupaţia
din trecut a locuitorilor care erau crescători de porci, în prezent, localitatea
fiind una dintre puţinele aşezări cu adevărat pastorale din zonă. Se consi‑
deră că apariţia satului este legată, inclusiv din punct de vedere al numelui,
de prezenţaîn zonă a unor păduri de stejar şi fag, unde oamenii din jur
obişnuiau să ducă turmele de porci la ghindă1087. Ghinda şi jirul, prezente
toamna în cantităţi impresionante în pădurile din zona cursului mijlociu
al Sebeşului şi în zona Pianului de Sus şi de Jos, au constituit, întotdeauna,
o bogată sursă de hrană pentru oi, şi nu numai, în perioada tomnatului şi
chiar a iernatului. Obiceiul dea duce animalele „la ghindă” este vechi, exis‑
tând de asemenea, şi alte toponime similare, cum ar fi Vârful Purcarului şi
Muchia Purcarului, situate pe teritoriul actual al cătunelor Arţi şi Jidoştina,
la sud de Curătă.
Strungari – sat situat în Munţii Sebeşului pe Valea Pianului, al cărui
nume în trecut era Strugari1088. Toponimul strugari este interpretat de
Iorgu Iordan ca desemnând un meşter care lucrează lemnul sau metalele la
strung1089 şi l-a inclus în capitolul dedicat toponimelor care atestă anumite
ocupaţii ale locuitorilor, admiţând, în cadrul formei cu – n – (strungar,-i)
că interpretarea derivă de la strungă. Ion Raica considera numele satului ca
fiind un toponim pastoral străvechi „de origine aromână”, forma romanică
a toponimelor Strugar, Strunga şi Strugarevo fiind des întâlnită în Peninsula
Balcanică1090. Şi Silviu Dragomir interpreta acest toponim, întâlnit frecvent
în Muntenegru şi Kosmaj în forma Strugarevo şi Strugari, ca fiind apa‑
najul unei populaţii romanice pastorale1091. Strugari, Strungari şi derivaţii
lui sunt puse de Ion Popescu-Sireteanu tot în legătură cu păstoritul1092, dar
există şi opinii conform cărora numele de strugari evidenţiază acţiuni de
defrişare, strug, având înţelesul de tulpină târâtoare, rug, cu referire directă
la tufişuri (murar, zmeuriş etc.), crescute prin reîmpădurire naturală întrun loc recent defrişat1093.
Pavelescu 2004, p. 32.
Die „Josephinische Aufnahme” 2005, sectiunea 2002.
1089
Iordan 1963, p. 230, vezi şi nota 4.
1090
MMIRSBD, Ion Raica, File din trecutul satului Răchita, manuscris f.a, neinventariat,
f. 11.
1091
Dragomir 1959, p. 154.
1092
Popescu-Sireteanu 2005, p. 280–298.
1093
Valea et alii 2002, p. 302.
1087
1088
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12.1.2. Toponime care atestă amenajări cu funcţie pastorală
Budurăul Ciobănelului – toponim localizat în hotarul satului Răhău,
după deal, în apropierea drumului de ţară care duce spre Câlnic, pe malul
văii Sfintei. Toponimul atestă prezenţa unui buduroi, care înseamnă ghizd
de fântână, derivat din budur, termen care apare frecvent în nomenclatura
geografică din România1094. Buduroi are în zona Haţegului şi în Banat vari‑
antele buduroni şi buduroane, fiind un derivat augmentiv de la budur, cu
sensul de trunchi de copac scorburos1095. Asocierea lui cu diminutivul ter‑
menului cioban sugerează prezenţa unei adăpători.
Calea vacii – drum situat în centrul satului Lancrăm, care face legătura
între localitate şi păşunea comunală situată la nord-vest de sat.
Părăul Vacii – situat în Răchita, izvorăşte din dealul Apărata şi se varsă
în valea Răchiţii, folosit ca loc de adăpătoare pentru vite.
Comarnice – zonă care se găseşte pe plaiul Lomanului. Termenul de
comarnic cunoaşte mai multe înţelesuri în păstoritul românesc, elemen‑
tul de cultură materială pe care îl defineşte are forme şi funcţii diferite.
Comarnicul este o construcţie dintr-o lesă de nuiele pe care se pun caşii la
zvântat. Aceeaşi funcţie o are şi în Carpaţii polonezi, unde forma este alta,
o ladă lungă în care se închide caşul. La stânele mocăneşti, comarnicul este
încăperea dintre fierbătoare şi „stâna foilor” (celarul), cu latura din faţă
deschisă, servind ca adăpost pentru ciobanii care mulg şi spaţiu de păstrare
a anumitor ustensile pastorale1096. În Mărginimea Sibiului, dar şi în cea a
Sebeşului, comarnicul este locul unde se mulg oile, element component al
strungii1097.
Lăutoare – zonă situată într-o şa, între versantul nord-vestic al muntelui
Ţeţu (Ţăţ) şi zona numită Hurdubeu, aflată pe coasta estică a Muncelului.
Termenul lăutoare este folosit de mărginenii Sebeşului ca sinonim pentru
scăldătoare şi indică prezenţa aici a unei scăldători pentru oi. De altfel, locul
este bine poziţionat pentru aşa ceva, fiind situat pe drumul vechi care por‑
nea de la Cărări, peste muntele Ţeţu, spre Curmături, de unde se îndrepta
spre stânele alpine, la Cărări fiind concentrate pe o zonă întinsă gospo‑
dăriile din zona fânaţelor ale locuitorilor din satele Purcăreţi, Strungari şi
Loman. Lăutoare este şi numele unui pârâu care desparte hotarul satului
1094
1095
1096
1097

Iordan 1963, p. 501–502.
Valea et alii 2002, p. 28.
Vlăduţiu 1973, p. 281–282.
Hoffmann 1985, p. 314.
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Loman de pădurea satului Purcăreţi1098. Iorgu Iordan înregistrează în fostul
judeţ Baia un toponim numit Laia, explicat prin adjectivul lai, care asociat
cu lâna desemnează culoarea cenuşie, cuvânt considerat ca având o etimo‑
logie obscură1099.
Sălane – munte situat între pasul Tărtărău şi Vf. lui Pătru. Excludem
posibilitatea ca toponimul să fie un derivat al termenului vechi slav selo,
care înseamnă sat1100, toponimul Sălane credem că poate fi pus în legătură
cu termenul latin popular neatestat salone, aflat în conexiune cu verbul
latin salio,-ire = a săra şi cu etimoul primar sale, -is = sare, prin care explică
I. A. Candrea, termenii sărună şi săruni, din care derivă sănuni, ca plural
toponimic obţinut prin asimilare. Sănuni este numele generic dat locurilor
unde se găsesc lespezi de piatră pe care se pune sarea care se dă oilor, întâl‑
nite, de altfel, în toţi munţii unde sunt vărate oile1101. În toponimia comunei
vecine cu Şugagul, Jina, se întâlneşte şi Pădurea Săloaia şi Părăul Săloii1102.
Stânişoara – munte situat între Balele şi Prisaca; numele este diminu‑
tivul termenului stână. Pentru acest termen, B. P. Haşdeu şi Al. Philipide
susţin originea autohtonă a cuvântului, comparabil cu sanscritul sthana,
care înseamnă loc pentru vite1103.
Stăuini – explicaţia dată termenului stăuini de O. Densuşianu şi B. P.
Haşdeu este aceea de „locuri cu iarbă domestică plăcute oilor”, iar pen‑
tru I. Lacea stăuină este un „loc pe care sunt, sau au fost aşezate, stâna şi
strunga”1104. Termenul derivă probabil din cuvântul staul, întâlnit pe Valea
Sebeşului în formele staul şi staor. Formarea termenului stăuini, pluralul lui
stăuină vine din stabulum din care derivă staul, căruia i s-a adăugat sufixul
-ina1105. Stăuini este un toponim care desemnează astăzi o zonă ocupată
de construcţii specifice fânaţelor, situată pe culmea aflată la vest de satul
Căpâlna. Aceasta numită astăzi Stăuini, este înregistrată pe hărţile Josefine
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea sub denumirea La Sztaur1106
(harta 3).
1098
MMIRSBD, Ion Raica, File din trecutul satului Răchita, manuscris, f.a., neinventariat,
f. 83, nr. 7.
1099
Iordan 1963, p. 517.
1100
Ibidem, p. 258.
1101
Matei et alii 1998, p. 175.
1102
Ibidem, 1998, p. 174.
1103
Valea et alii 2002, p. 109.
1104
Ibidem, p. 266.
1105
Popescu-Sireteanu 2005, p. 273.
1106
Die „Josephinische Aufnahme” 2005, secţiunea 2002.
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Tarniţa – deal în formă de şa situat la sud-est de Şugag, între Dosul
Dobrii şi Muşetoaia; termenul derivă din ucraineanul tarnyc’a1107.

12.1.3. Toponime care atestă activităţi ale oamenilor
La Hodineală – loc situat la urcarea dinspre Strungari în cătunul Plaiuri,
folosit ca etapă de odihnă după un urcuş abrupt.
Nedeiu – munte situat în partea de nord a Şugagului, la hotarul cu satul
Jina. Cuvântul îşi are originea în limba slavă veche, în care nedělja înseamnă
duminică, zi de sărbătoare1108. Prezenţa acestui toponim ne sugerează posi‑
bilitatea ca în trecut aici să fi fost locul de desfăşurare a unei nedei carpatice.

12.2.4. Toponime care atestă anumite aspecte ale activităţilor
pastorale
Fătăciuni – dintre diversele sensuri date de dicţionare pentru apelativul
fătăciune, derivat din verbul a făta, în toponimie pare mai potrivită explica‑
ţia ca loc unde fată oile şi alte animale1109. Pe Valea Sebeşului, acest apelativ
este prezent pe hotarul satului Răchita, în bazinul văii Cornii, unde întâl‑
nim patru astfel de toponime: Calea, Padina, Dosu şi Părău Fătăciunilor1110,
în timp ce Padina Fătăciunilor reprezintă o zonă de fânațe.
Hăiteasa – păşune pentru vite situată în dreapta văii Răchitei, în trecut
împădurită, în care, conform explicaţiei dată de Ion Raica, sălăşluiau haite
de lupi1111.
Runcu Mioarelor – o zonă din păşunea alpină Smida Mică. Prin ter‑
menul de runc se înţelege curătură, iar asocierea cu pluralul cuvântului
mioară, sugerează destinaţia runcului de păşune pentru mioare.
Tomnatic – munte situat peste albia râului, la est de muntele Gotul. Încă
din secolul al XVIII-lea, se observă existenţa aici a unei păşuni destul de
mari1112. Element topic românesc format din latinescul autumnus – toamnă
şi sufixul – atec. Tomnatecul este ultimul păşunat înainte de coborârea oilor
la munte1113.
Matei et alii 1998, p. 183.
Iordan 1963, p. 251.
1109
Ibidem, p. 510.
1110
MMIRSBD, Ion Raica, File din trecutul satului Răchita, manuscris, f.a., neinventariat,
f.89, nr. 123–126.
1111
Ibidem, p. 87, nr. 80.
1112
Die „Josephinische Aufnahme” 2005, sectiunea 235.
1113
Matei et alii 1998, p. 57.
1107
1108
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Curmătura Tomnatecului – toponim situat la sud de Muntele Ivănişu.
Văratic – ca substantiv, termenul desemnează locul la munte unde se petre‑
cea vara cu oile1114. Toponimul văratic este des întâlnit pe Valea Sebeşului.

12.1.5. Toponime care atestă influenţa antropică asupra mediului
natural (defrişări)
Arşiţă – loc situat în zona fânațelor, în apropiere de dealul Stroia.
Termenul derivă din cuvântul ars, iar la origine, denumirea are acelaşi sens
ca şi curătura, curătă, curăta, laz, runc1115 etc.
Arţi – nume derivat probabil tot din cuvântul ars, indicând modul în
care s-a despădurit zona ocupată de acesta.
Curăta – munte situat în zona izvoarelor văii Mărtiniei. Termenul derivă
din curătura, curăturile, care în toate regiunile ţării indică locuri din care
s-au scos copacii, pentru a fi transformate în terenuri agricole (în cazul
acestui munte, păşuni şi fânațe)1116.
Groscior – munte cu păşune, situat la sud-est de Tomnatic. Groşi sau
Groşiori se consideră că fiind sinonime ale cuvântului buştean1117, deci este
posibil ca numele să aibă legătură cu defrişarea locului practicată pentru a
se crea noi suprafeţe de păşuni.
Laz – cuvânt de origine slavă, ca toponim în spaţiul românesc apare în
diferite variante Laza, Lazul, Lazuri, toate derivate din laz, care înseamnă
teren defrişat, curătură1118. Laz este şi denumirea unei păşuni aflată în par‑
tea vestică a localităţii Răchita, obţinută prin defrişare (lăzuire)1119, dar şi a
satului situat pe cursul mijlociu al Sebeşului, între Săsciori şi Căpâlna.
Loman – nume de sat (germ. Lammdorf, mag. Lómany). Localitatea
aparţine, din punct de vedere administrativ, de comuna Săsciori. Vorbind
de toponimele de origine pecenego-cumană din Ţara Loviştei, Andrei
Pandrea include alăman în cadrul toponimelor turanice cu sensul de
munte împădurit, codru, pădure1120. Este posibil ca el să fi pătruns în ono‑
mastica românească, pe Valea Sebeşului fiind prezent numele Aloman,
Aleman, antroponim întâlnit des în zona cuprinsă între râurile Olt şi Strei
Iordan 1963, p. 534.
Ibidem, p. 108.
1116
Ibidem, p. 22–23.
1117
Kisch 1929, p. 97–98.
1118
Iordan 1963, p. 24.
1119
MMIRSBD, Ion Raica, File din trecutul satului Răchita, manuscris, f.a., neinventariat,
f. 85, nr. 44.
1120
Pandrea 2006, p. 140.
1114
1115
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în variantele Aloman, Aluman, Aleman, Aliman, situaţie care îl determină
pe Ilie Stancu să vorbească, într-o monografie dedicată Lomanului, despre
un posibil întemeietor al satului Loman care purta acest nume1121.
Teoria întemeietorului eponim, fondator de sate, a fost şi continuă să
fie răspândită printre istorici, etnologi, sociologi, jurişti şi chiar opinia
publică, datorită faptului că prin aceasta poate fi explicată uşor toponimia
onomastică. Dintre susţinătorii acestei idei, cel mai celebru este Nicolae
Iorga, iar contribuţii la dezvoltarea ei şi-au adus şi alţi istorici ca: Constantin
Giurescu, Ioan Constantin Filitti, George Fotino, Radu Rosetti, Gheorghe
Ionescu-Gion ş.a. Această viziune nu a mulţumit întreaga comunitate şti‑
inţifică, fiind combătută de: Alexandru Dimitrie Xenopol, Ioan Donat şi
Henry H. Stahl, acesta din urmă demontând punctual teoria.
Henry H. Stahl considera că aceste ipoteze ale „eroului fondator de sate”
nu pot fi dovedite documentar, sunt ilogice, inadmisibile, neputând stabili
nici „epoca” fundării acestor sate şi nici explica existenţa satelor devălmaşe,
generând totodată o serie de nelămuriri şi nepotriviri cu privire la „familia
creatoare de viaţă socială”, teoria „eroului eponim” fiind simplistă şi nesa‑
tisfăcătoare, ea trebuie pusă la îndoială1122.
Iorgu Iordan, în lucrarea sa dedicată numelor de familie româneşti,
consideră numele Alăman, împreună cu derivatele sale, ca fiind de origine
turco-cumană, invocând pentru el sensul de „hoţ de codru”1123. Lomul, ca
toponim, apare în judeţul Dolj, derivat din rădăcina slavă veche lomŭ, din
care avem toponime transmise în sârbă – lòmiti, în slovacă – lom(e), în cehă
– lom(y)1124, toate variantele însemnând loc arat pentru prima oară, de aceea
Iorgu Iordan îl include între sinonimele termenului curătură. Deci este posi‑
bil ca şi numele satului Loman să aibă legătură cu activităţile de defrişare.
Runcu Miraşului – runcul este o zonă defrişată, iar termenul Miraş
derivă din cuvântul de origine maghiară nyreş, care înseamnă mestecăniş,
fiind prezent şi în variantele Miragiul, Mireaşa, cu acelaşi înţeles1125.

12.2. Meteorologie populară
Prognozele meteorologice erau realizate ţinându-se seama de ceea
ce simţeau şi percepeau oamenii, din observarea comportamentului
1121
1122
1123
1124
1125

Stancu 2000, p. 22.
Stahl 1943, p. 23–43.
Iordan 1983, p. 23.
Iordan 1963, p. 23.
Ibidem, p. 80.
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animalelor domestice sau uneori sălbatice, precum şi printr-o remarcare
atentă a semnelor cerului.

12.2.1. Prognoze care implică oamenii
În special oamenii mai în vârstă, cu anumite „beteşuguri”, prevestesc
starea vremii în funcţie de ceea ce simt. Astfel, accentuarea durerilor reu‑
matice îi anunţă pe oameni cu o zi sau două înainte că „vremea să va strâca
şi vine ploaia”1126, de asemenea, este considerat semn de ploaie dacă „caşti
fără să-ţi hie somn ori dacă eşti obosit fără să hi lucrat nica”1127, „cân se
moaie omu îi semn că plouă”1128.
Unii consideră ca prevestitoare de vreme şi anumite vise, astfel dacă
visezi albine va fi vreme bună1129, însă dacă visezi „cu mort cu apă sau cu
peşti ghine ploaia”1130, iar toamna dacă visezi oi, este semn că o să cadă
bruma şi timpul se va răcii1131.

12.2.2. Prognoze care implică vieţuitoarele domestice
Animalele domestice prevestesc, de asemenea, vremea, prin comporta‑
mentul lor „şi după animale, cîn să schimbă vremea de ploaie animalele-s
mai moi, că sâmt cu o zâ două înainte şi numai vezi că-i altfel, nu mai
mâncă. Cân să face jer, cu două zâle înainte animalu sâmte şi începe să
umble mai după mâncare”1132. Oile „dacă să îndeasă una în alta îi semn că
vine ploaie”1133, la fel se întâmplă „cân mâncă mult”1134, iar vreme frumoasă
va fi atunci când „oile să răzleţesc şi să culcă jos pe păşune”1135. Iarna „cân
oile mânancă cu pohtă cân este frig, înseamnă ca gerul va mai ţâne”1136.
Schimbările de comportament ale vitelor mari prevestesc, de asemenea,
venirea ploii: „cân ghitele mâncă rău şi zac ghine ploaia”1137, iar în perioada
iernii, dacă „vacile joacă prin curte, vine frigu”1138.
1126
1127
1128
1129
1130
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Paştiu Eleonora, n. 1952, Loman.
Ştefan Gligor, n. 1950, Jidoştina.
Tudor Ioana, n. 1960, Loman.
Crintea Irina, n. 1959, Şugag (căsătorită în Loman).
Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Olar Eleonora, n. 1930, Tonea.

Păstoritul în Mărginimea Sebeşului

287

Măgarii prevestescvremea rea atunci când sunt agitaţi şi când: „măgariu
zghiară mai mult”1139, iar dacă caii aleargă pe păşune e semn că o să vină
vântul1140.
Pisicile prevestesc, de asemenea, vremea: „cân mâţa să linge şi să uită pe
fereastă îi a vreme bună, cân să uită în sobă să strâcă vremea”1141.
Comportamentul anormal al câinilor este folosit, de asemenea, pentru
a interpreta evoluţia vremii. „Dacă cânele să tăvăle pe jos şi stă pe spate cu
labele-n sus sau dacă scurmă pământu, scurmă a ploaie”1142.
Găinile prevestesc şi ele ploaie „dacă puii de găină caută să să ascundă”
sau dacă „găinile zboară pin pomi or pe căşi”1143.

12.2.3. Prognoze care implică vieţuitoarele sălbatice
Am întâlnit şi astfel de prognoze, însă în număr mai mic. În general, am
auzit explicaţia conform căreia dacă animalele sălbatice vara ies în zona
drumurilor va veni ploaia şi iarna, ninsoarea1144, iar în anotimpul rece, dacă
ciutele1145 vin să caute hrană în apropierea satelor sau a locuinţelor oameni‑
lor din cătune, „i semn că iarna mai ţâne”1146.
Rândunelele când zboară aproape de pământ este semn de ploaie1147, la fel
se întâmplă „cân cioarele cârâie mult, sau cân vrăbiile să scaldă în praf ”1148.
Muştele prevestesc ploaia „cân să adună multe pe coada ghitelor o
să ploaie”1149, la fel se întâmplă atunci când „albinele înţapă şi îs rele”1150.
Furnicile prevestesc ploaia atunci când ies din crăpăturile zidurilor sau
atunci când ies în număr mare afară din muşuroi1151.
Şerpii şi şopârlele prevestesc la rândul lor, apropierea ploii „şerchii de
iasă în drum ii a ploaie”1152, „fişticarii [lacerta agilis] cân ies vine ploaie”1153.
1139
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Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Olar Eleonora, n. 1930, Tonea.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Vasiu Gheorghe, n. 1930, Sebeşel.
Olar Vasile, n. 1958, Tonea; Olar Eleonora, n. 1930, Tonea; Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Caprele sălbatice.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Vasiu Gheorghe, n. 1930, Sebeşel.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Vasiu Gheorghe, n. 1930, Sebeşel.
Radu Nicolae, n. 1934, Sebeşel.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
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Oamenii de pe Valea Sebeşului care se ocupă şi cu pescuitul ştiu că dacă
păstrăvilor le sângerează branhiile urmează să vină ploaia.

12.2.4. Prognoze cu ajutorul semnelor cerului
Oamenii reuşesc, pe baza unei experienţe îndelungate, să prevadă cum
va fi vremea, în urma observaţiilor atmosferice efectuate de fiecare dintre
ei. Astfel, când în vânt percep umiditate este semn că va veni ploaia, iar în
cazul în care este uscat, e semn că arşiţa va continua. Însă, cele mai multe
interpretări sunt oferite de ceea ce văd întâmplându-se pe cer. Aglomerările
norilor anunţă apropierea ploilor, iar, în timpul văratului pe păşunile alpine,
prezenţa negurii pe vârfurile munţilor indică evoluţia viitoare a vremii: „cân
pâcla îi neagră vine ploaie, iar dacă îi albă să face timp frumos”1154. Negura
care coboară dinspre vârful munţilor, indiferent de culoare, e semn sigur
de ploaie, iar cea care se ridică spre vârfuri, indică îmbunătăţirea vremii.
Norii sunt şi ei folosiţi pentru a aprecia evoluţia vremii: „cân dimineaţa norii
îs roşii” sau „cân norii îs vălătuci, aşe ca gnieii sau oile, vine ploaia”1155. Iar dacă
dimineaţa, la răsărit, observă la linia orizontului „o dungă ui aşe de nori mâne
plouă”1156. Prognoze se făceau şi seara la asfinţit: „Erau şi semne sara dacă dădea
soarele pe nori, pân dimineaţa te ploua. Acum s-o mai smotocosât treaba”1157.

12.2.5. Alte prognoze
Se bazează pe observaţiile făcute de oameni timp îndelungat, transmise
din generaţie în generaţie. Astfel, daca faci foc în sobă şi fumul se ridică
drept în sus e semn de vreme bună, iar când fumul va intra din sobă în
casă, vine ploaia1158 sau în anii în care se fac „puzderie” de nuci şi alune, este
semn că urmează o iarnă lungă1159.
Oamenii cunosc apropierea primăverii şi după comportamentul anima‑
lelor: „Când buha cântă în februarie, este semn de primăvară timpurie”1160,
însă cu toate acestea împrimăvărarea sigură este anunţată de cuc: „cân auzi
cucu cântând atunci să dai jos izmenele de pe tine”1161.
1154
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Jinar Pavel, n. 1940, Jidoştina.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Ştefan Ana, n. 1935, Jidoştina.
Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Olar Eleonora, n. 1930, Tonea.
Vasiu Gheorghe, n. 1930, Sebeşel.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Radu Nicolae, n. 1934, Pleşi.
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În Lancrăm, dacă sarea sau şoricul slănilei era tare însemna că vremea
va fi uscată şi secetoasă, iar dacă sarea se umezea sau şoricul devenea moale
era semn de vreme umedă1162.
Acestor prognoze, li se adaugă cele culese de profesorul Gheorghe
Pavelescu din satul său natal, Purcăreţi, şi din Pianu de Sus în 1934–1935,
pe care nu le-am inclus în studiul de faţă, ele fiind deja publicate1163.

12.2.6. Calendarul de ceapă
Există credinţa că anumite perioade din an sunt favorabile efectuării
unor pronosticuri privind starea vremii. O astfel de perioadă este ajunul
noului an, moment în care se obişnuia să se prevadă lunile ploioase ale
anului următor cu ajutorul cepei. Ceapa este desfăcută în 12 „găoci” egale
ca mărime numite fiecare după lunile anului. În acestea se pune o canti‑
tate egală de sare şi se aşteaptă până a doua zi. În funcţie de cât de mult se
umezeşte sarea, oamenii prevăd care luni vor fi mai ploioase şi care mai
secetoase1164. Obiceiul este consemnat şi la Pianu de Jos, aici precizându-se
faptul că nu se folosea o singură ceapă, ci puteau fi folosite două, alegânduse foile cele mai bune care se aşezau în cămară, a doua zi calendarul inter‑
pretându-se în funcţie de modul cum se topea sarea sau se aduna lichid în
foi1165. Acelaşi calendar se făcea şi în Lancrăm1166.
Calendarul de ceapă era o practică foarte răspândit în Transilvania, în
unele locuri era legat de sărbătoarea Crăciunului, calendarul fiind făcut
în seara Ajunului şi citit în ziua Crăciunului. În zonele de câmpie ale
Transilvaniei, se obişnuia să se facă un calendar similar cu cel din coji de
ceapă, însă în care se folosesc coji de nucă1167.

12.2.7. Dispozitive meteorologice
Am întâlnit un astfel de dispozitiv destul de des, în timpul cercetărilor de
teren, confecţionat dintr-un segment al trunchiului unui brad tânăr, deco‑
jit, cu diametrul de aproximativ 3–5 cm, aşezat pe o scândurică. Crenguţa
lăsată intenţionat, şi care are o lungime de aproximativ 20–25 cm, se mişcă
Lupu 2008, p. 136.
Pavelescu 2004, II, p. 215–218.
1164
MMIRSBD, Ana Lidia Maximilian, Monografia cătunului Dobra-Jina, jud. Sibiu,
manuscris, nr. inv. 831/ D. 199, f. 19.
1165
Marta, Aron, 1990, p. 122.
1166
Lupu 2008, p. 136.
1167
Gherman 2002, p. 58–59.
1162
1163
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în sus şi în jos în funcţie de presiunea şi de umiditatea atmosferică, anun‑
ţând oamenii cu o zi sau două înainte de a veni ploaia:
„vremea o ştiam şi de copil, şi cân am fost pe-aici la deal une am cres‑
cut, tăiam o bucată dintr-un brad cu-o creangă, şi bucata aia o cosam pe-o
bucată de scândură şi scriam 1–2–3–4–5–6. Şi crenguţa aia să ridică cu o
zî sau două înainte de a să schimba timpu. Să mişcă în jos si sus. Ştiam cân
cosam la fân, bă gata că mâine plouă că ui cât s-o ridicat sau o coborât”1168.

12.2.8. Ritualuri pentru îndreptarea vremii
Deşi în prezent nu se mai practică astfel de ritualuri, este consemnat
în zonă un obicei care era practicat în Săsciori, la începutul secolului tre‑
cut, sub numele de Mătăhulă. În cadrul acestuia, la Sf. Gheorghe feciorii
mergeau din casă în casă, unde sunt fete, pe care le udă, iar fetele le dau în
schimb ouă şi alte alimente. După ce cutreierau întregul sat, mergeau afară
în câmp, de regulă într-un loc închis cu gard viu. Feciorii se împarţeau în
două tabere şi confecţionau o păpuşă din paie pe care o legau în spatele
unui cal. Una dintre tabere alunga calul, iar cealaltă, aşezată într-un loc mai
îndepărtat, trebuie să ţină calea calului şi să dezlege păpuşa din spinarea
acestuia în goana calului. Feciorul care reuşea să ia păpuşa era răsplătit cu
o sumă de bani adunaţi de ceata de feciori de la sătenii care doreau să par‑
ticipe la petrecerea organizată cu acest prilej. Câştigătorul avea privilegiul
da a juca cea mai frumoasă fată din sat, iar păpuşa din paie era păstrată
în situaţia în care vremea afară era bună, sau o ardea, dacă vremea nu era
bună pentru a se îndrepta. Obiceiul era întâlnit şi lângă Blaj, la Sâncel, unde
era cunoscut sub numele de Burduhoasa1169.

12.3. Medicina pastorală în Mărginimea Sebeşului
În rândurile ce urmează ne-am propus să analizăm principalele boli
care afectează animalele crescute de locuitorii din Mărginimea Sebeşului,
precum şi metodele empirice de vindecare pe care ei le folosesc. Analiza are
la bază cercetările de teren întreprinse de noi, coroborate cu bibliografia de
specialitate existentă pentru zona aflată în atenţia noastră, şi pentru spaţiile
învecinate.
La începutul secolului al XIX-lea, autorul maghiar Jósef Benkö afima
faptul că: „românul cunoaşte prea bine plantele întrecând alte naţiuni întru
1168
1169

Şteflea Vasile, n. 1947, Şugag.
Gherman 2002, p. 79.
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folosirea lor spre binele său”1170. Medicina populară românească este o
adevărată ştiinţă elaborată de-a lungul veacurilor, în condiţiile cunoaşterii
foarte amănunţite a numeroase specii de plante folositoare sau nefolositoare
şi toxice, care puteau fi diferenţiate corespunzător după îndelungate prac‑
tici1171. Bogăţia Mărginimii Sebeşului în folclor medical este recunoscută,
profesorul Gheorghe Pavelescu găsind aici nu mai puţin de trei manuscrise
cu caracter medical1172, un al patrulea fiind identificat şi publicat de noi
recent1173.
Economia tradiţională a zonei aflată în atenţia noastră se bazează pe
practicarea păstoritului şi a unei agriculturi la scară mai redusă1174, astfel
că bogăţia tratamentelor aplicate animalelor nu trebuie să mire pe nimeni.
Ciobanii îngrijesc atât oile sănătoase, cât mai ales pe cele bolnave pe care le
şi tratează1175. Prima grijă a unui cioban este să ferească turma de boală, iar
a doua, cel puţin tot atât de importantă, este să identifice oile bolnave1176.
Acestea sunt repede observate datorită comportamentului, unele rămâ‑
nând în urma turmei şi prezentând stări de tristeţe, şchiopătând sau având
alte simptome specifice (ochi galbeni, cap şi urechi umflate, spasme etc.).
Este cunoscut faptul că şi acum, în secolul XXI, în mediul rural asistenţa
medicală umană şi veterinară este deficitară. Din acest punct de vedere,
nici Mărginimea Sebeşului nu se putea lăuda cu o situaţie mai bună decât
alte zone ale ţării, ba din contră, prin natura ocupaţiei tradiţionale, oamenii
de aici îşi petrec câteva luni dintr-un an în zona „colibelor” şi pe păşunea
alpină, la altitudini de peste 1.800 metri, unde, foarte anevoie şi rar benefi‑
ciază de asistenţă medicală specializată.
Desfăşurându-şi activitatea în condiţiile de izolare descrise mai sus, în
cazul unor boli care îi afectează fie pe ei, fie turmele lor, ciobanii au învăţat
să se descurce singuri, apelând la plantele medicinale pe care le găsesc în
jur şi la puţinele lucruri pe care le pot duce cu ei în periplul pastoral.
Metodele de vindecare la care apelează, pe cât sunt de spectaculoase,
pe atât sunt de eficiente. Ei reuşesc să vindece oile, cu excepţia câtorva boli
în urma cărora animalul afectat moare. Grija ciobanului pentru turma sa
Leon 1903, p. 19.
Mureşan 1975, p. 217.
1172
Pavelescu 1971b, p. 549–587; Pavelescu 1998b, p. 201–300. Textele sunt preluate şi în
Stancu 2000, p. 74–88.
1173
Totoianu 2020, p. 395–4133.
1174
Popa 1984, p.140.
1175
Herseni 1941, p. 30.
1176
Pavelescu 1971a, p. 298.
1170
1171
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poate fi însă observată şi în această din urmă situaţie, prin faptul că deşi
cunoaşte gravitatea acestor boli, el nu sacrifică animalele pur şi simplu, fără
a încerca mai întâi să le vindece, să le salveze.

12.3.1. Albeaţa
Albeaţa (cataracta) este o boală frecventă la animale. Ea poate apărea
la un singur ochi sau la ambii, în urma unor lovituri, înţepături sau în
urma unor boli care produc afecţiuni oftalmice, cum este răsfugul alb1177.
Ciobanii din zona Sebeşului cunosc şi tratează această boală prin intro‑
ducerea prin scuipare în ochiul bolnav a unei cantităţi de sare, după ce
în prealabil aceasta a fost umezită cu salivă1178. Sarea poate fi introdusă şi
prin suflarea cu ajutorul unei ţevi direct în ochi, fie singură, fie în ames‑
tec cu tutun1179. Metoda este prezentă şi în Mărginimea Sibiului unde, pe
lângă ingredientele sus amintite, se folosesc şi excremente de câine, uscate
şi pisate mărunt1180.
O reţetă pentru vindecarea acestei boli inclusă în Manuscrisul lui Nicolae
Filimon din Sebeşel, ne spune că se sufla în ochiul afectat, printr-o ţeavă de
trestie, un amestec format din piatră acră şi pulbere obţinută prin incinera‑
rea mandibulei unui câine1181.
Altă metodă de vindecare este tragerea cu ajutorul unui ac prin urechea
dinspre ochiul bolnav a unui smoc de păr de om sau câine. Părul este tras
la mijlocul urechii şi rămâne acolo până la vindecare care se produce în
câteva săptămâni1182. Se poate folosi şi rădăcină de spânz (helleborus purpurascens1183), trasă prin vena din mijlocul urechii1184. În Mărginimea Sibiului
se foloseşte pentru trasul în ureche şi lână, de multe ori chiar de la oaia
bolnavă1185. În satul Răşinari (jud. Sibiu), vitelor mari li se suflă cu o ţeavă
în ochi scrum de tutun cu sare sau li se rade albeaţa cu un ban de argint1186.
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Ibidem, p. 290.
Panţa Ion, n. 1937, Pianu de Sus.
Marta, Aron, 1990, p. 140.
Pavelescu 1971a, p. 291.
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12.3.2. Amputaţia
Amputaţia este îndepărtarea sau pierderea accidentală sau în urma unei
intervenţii chirurgicale a unui membru, segment de membru sau organ.
În medicina pastorală, se foloseşte în cazul câinilor ciobăneşti cărora li
se amputează cozile. Motivul tăierii cozii este unul exclusiv estetic: „coada
să taie că nu-i stă bine la câne să umble cu coadă după oi. Şi urechea dreaptă
să cioantă să-i stea în sus să audă mai bine”1187.
Coada se amputează cu toporul şi dacă este posibil, căci câinele fuge şi
nu-l mai poţi prinde imediat, ciotul este legat sau ars cu un fier înroşit în
foc, ca să nu curgă mult sânge. După amputare, câinele se apropie de idealul
de frumuseţe canină căci, „câinele ciont, cu urechea tăiată şi cu-o zgardă,
apă ăla-i câine ciobănesc”1188.

12.3.3. Boala de gură
Prin acest termen se înţelege în general febra aftoasă. Boala este extrem
de molipsitoare şi durează opt zile, timp în care animalele afectate nu se pot
hrăni. Singurul tratament aplicat de ciobani în cazul acestei boli, este spă‑
larea botului animalului afectat cu piatră vânătă sau cu zeamă de tutun1189.
Această boală este prezentă şi în zona Sebeşului, dintr-o însemnare
făcută de preotul paroh din Petreşti, Nicolae Oancea în 1897 pe marginea
filei unei Biblii tipărite la Blaj în 1795, aflăm despre: „beteşugu mare de
gură şi de unghii”1190. Boala este amintită şi de „cronica ” dascălului Nicolae
Aloman din Săsciori1191, în care o însemnare făcută de fiul dascălului, Iacob,
în 1910 precizează că:
„au fost boala de gură şi de picioare la boi şi vaci şi din pricina aceia au venit
doctorii de vite din Sebeşiu şi au oprit de nomai esit vitele afară, boi vaci oi
capre şi nici târg de vite no mai fost duminica dinaintea culesului de vin şi
în mai multe comune a fost boala aceasta şi târgurile de ţiară pentru vite au
fost oprite pana în prima martie anu 1911”1192.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Ibidem.
1189
Pavelescu 1971a, p. 291.
1190
Lupan 1981, p. 483; Lupan 1982, p. 512.
1191
MMIRSBD, Constantin Iugulescu, Reţete populare în manuscrisul învăţătorului Nicolae
Aleman din Săsciori raionul Sebeş, comunicare susţinută la simpozionul Medicina populară,
Brăila 26–27 iunie 1964, manuscris, nr. inv. 85; Pavelescu 1971b, p. 549–578; Dan 1994,
p. 352–366; Cărpinişianu 2000, p. 106–112; Totoianu 2001, p. 185–190.
1192
MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 2853/D. 85, f. 89.
1187
1188
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În Mărginimea Sibiului pentru această afecţiune gura vitei era frecată
până la sângerare cu sare măruntă, amestecată cu făină de porumb şi piatră
acră1193.

12.3.4. Castrarea
Castrarea este operaţia chirurgicală de îndepărtare a testiculelor sau
ovarelor. Se foloseşte pentru „facerea unui batal”. Batalul este berbecul din
fruntea turmei, de gâtul căruia este atârnat clopotul şi pe care-l urmează
întreaga turmă. Alegerea berbecului se face după criterii estetice bine sta‑
bilite. Trebuie să fie un exemplar frumos, de dimensiuni potrivite pentru
rolul pe care-l va avea şi să fie cât mai „cobelc”1194.
Termenul de batal vine de la un procedeu arhaic prin care sterilitatea
berbecului era provocată prin baterea testiculelor1195. Acest procedeu se
foloseşte încă şi astăzi, dar la scară mai redusă: „se poate şi bate, da el (ber‑
becul) are durere mare, [...] da tăiatu se vindecă repede”1196.
Tăierea (castrarea) se efectuează de către ciobani. Culcat pe spate, picioa‑
rele berbecului sunt legate în diagonală deasupra burţii, lâna de pe testicule
este tunsă, iar apoi acestea sunt bine spălate cu apă şi săpun, după care se
şterg cu un ştergar curat şi se toarnă pe ele rachiu. Se crestează „botuşul”
(scrotul), iar testiculele sunt scoase afară pe rând. Cu ajutorul a două bucăţi
din lemn de alun bine uscat, de circa 10 cm lungime, despicate şi pe care se
presară piatră vânătă, „vâna” testiculului este prinsă ca într-o menghină, iar
beţele sunt strâns legate la capete cu o sfoară subţire şi rezistentă. Se opreşte
astfel circulaţia sanguină în testicul care este apoi tăiat, presărându-se pe
rană piatră vânătă. Operaţiunea se repetă întocmai şi la cel de al doilea
testicul, iar apoi lâna din jurul rănii este unsă cu creolină1197 sau zeamă de
tutun, pentru „ca să nu să pună musca”1198.
După patru zile, cele două bucăţi de lemn sunt îndepărtate, scrotul vin‑
decându-se în timp. Aceeaşi metodă se foloseşte şi în cazul castrării boilor,
cailor şi măgarilor.
Păcală 1915, p. 253.
Un berbec cobelc are coarnele cât mai apropiate, iar vârfurile formează un inel în
dreptul ochilor.
1195
Pavelescu 2004, I, p. 61.
1196
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
1197
Creolina este un lichid de culoare cafenie-deschis, alcătuit din crezoli şi hidrocarburi
aromatice sulfonate şi formează în combinaţie cu apa o emulsie folosită ca dezinfectant.
1198
Macarie Nazarie, n.1955, Tonea.
1193
1194
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12.3.4. Gălbeaza
Gălbeaza (distomatoza) sau călbeaza este o boală parazitară produsă
de distomum hepaticum care distruge ficatul oii provocându-i, dacă nu se
iau măsuri urgente, tulburări grave şi ducând la o mortalitate de până la
80%1199.
Boala este cunoscută şi pe Valea Sebeşului. Prima menţiune a prezenţei
acesteia aici datează din anul 1885, când, în cronica sus amintită dască‑
lul Aloman scria: „Oile la multe sate au muritu de călbeaze ancatu foatre
puţine au rămasu, şi călbeaza sau aflatu şi în tralte vite mari cu coarne şi
în porcei”1200. Boala este produsă de un melc de apă dulce, „limnea truncatula” care găzduieşte larva timp de opt săptămâni1201. Ciobanii din zona
Sebeşului cunosc cauza bolii: „îi un fel de panglică aşa în ficat. Îl ia de pe
păşune, există ceva larvă care trăieşte în locuri mlăştinoase”1202. În ceea ce
priveşte simptomele bolii, „vezi că slăbeşte, că îi tot mai rea, tot mai slabă
până cân pică de tot”1203. Referitor la această boală, profesorul Gheorghe
Pavelescu precizează că este singura pe care ciobanii din Mărginimea
Sibiului o tratează numai cu medicamente din farmacie1204.
Ciobanii din Mărginimea Sebeşului o tratează cu ajutorul plantei numită
„jinsură”1205. Jinsura sau ginsura (gentiana lutea1206) se găseşte în cantităţi
apreciabile în zonele montane pe terenuri accidentate1207. Se foloseşte rădă‑
cina plantei, pe care ciobanii o sparg pe piatră şi o amestecă cu sarea pe care
o dau oilor1208. Această plantă se administrează şi pentru a se îngrăşa oile,
dar în ambele cazuri ciobanii o folosesc cu precauţie pentru că: „de ginsură
chierd laptele ”1209.
O altă modalitate de vindecare a acestei boli este să li se dea oilor în mân‑
care coji de nucă verde, funingine1210 sau faguri de viespi pisaţi1211. Ginsura
este cunoscută pentru calităţile febrifuge şi vasodilatatoare. Datorită
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211

Pavelescu 1971a, p. 291.
MMIRSBD, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr. inv. 2853/D. 85, f. 89. f. 57.
Pavelescu 1971a, p. 292.
Duvlea Gheorghe, n. 1965, Săsciori.
Ibidem.
Pavelescu 1971a, p. 292.
Duvlea Gheorghe, n. 1965, Săsciori.
Monah 2001, p. 31, nr. 4.
Popa Vulcu, n. 1964, Loman.
Olar Vasile, n. 1958, Tonea.
Pavelescu 1971b, p. 574, nr. 22.
Păcală 1915, p. 254.
Panţa Ion, n. 1937, Pianu de Sus.

296

R a d u To t o i a n u

principiului activ pe care îl conţine, gentiopicrina, care activează secreţia
gastrică şi intestinală, ginsura este întrebuinţată şi în caz de constipaţie1212.

12.3.5. Căpiatul
Căpiatul (cenuroza cerebrală) este o boală provocată de coenurus cerebralis, forma larvară a tenia coenuru care trăieşte în intestinul subţire al câi‑
nilor şi vulpilor. Ouăle eliminate de această tenie ajung prin excrementele
câinilor pe păşune de unde sunt ingerate de oi şi uneori ajung până la cre‑
ier, unde se fixează sub forma unui chist hidatic pe meningele uneia dintre
emisferele cerebrale. Boala se manifestă prin mişcări de învârtire în cerc în
sensul emisferei cerebrale pe care s-a fixat chistul1213.
În unele cazuri, ciobanii din zona Sebeşului cunosc calea de transmi‑
tere a bolii. „Boala vine de la câne”1214, ne spune Nazarie Macarie, cioban
din Tonea. Alţii nu cunosc cauzele bolii, dar intuiesc modalitatea de a opri
transmiterea ei: capul oii bolnave „îi bine să-l pui undeva la o răscruce de
drumuri, unde să întâlnesc trei drumuri, să acăţi capu sus, acăţat în ceva,
într-un copac, că nu mai capie oile”1215 (fig. 104). Pe lângă recomandarea
care te duce cu gândul la un ritual magic, de a aşeza capul oii la o răscruce
unde se întâlnesc trei drumuri, capul trebuie atârnat sus într-un copac, de
unde să nu poate fi consumat de câini, vulpi şi lupi, împiedicându-se ast‑
fel transmiterea bolii. Este ştiut faptul că prin ingerarea de către animalele
sus-amintite a creierului oii bolnave, se creează mediul prielnic dezvoltării
teniei în intestinul acestora1216, oile putând iarăşi contacta boala.
Despre simptomele acestei afecţiuni, acelaşi Nazarie Macarie ne spune
„îs dintre ele dealea cazuri care o iau razna, să duc dracu”1217. Ion Dican,
care a şi operat oi de căpiat, ne descrie simptomele în felul următor: „oaia
începe să să-ntoarcă roată şi rămâne de turmă”1218. De obicei, oaia bolnavă
de căpiat este sacrificată, ciobanul având grijă casă nu mănânce câinii capul
oii, dar sunt şi cazuri în care printr-o trepanaţie ciobanul extrage chistul de
pe creierul oii, aceasta însănătoşindu-se.
În cazul celor trepanate, capul este amănunţit pipăit pentru a se identi‑
fica locul unde este fixat chistul. „Se formeză o beşică pe creier şi să subţie
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218

Simionescu 1974, p. 43.
Nicolaescu-Plpoşor 1933, p. 764–765.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Dican Ioan, n. 1966, Pleşi.
Pavelescu 1971a, p. 292.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Dican Ion, n. 1966, Pleşi.
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osu. La chicăit cu degetu să cunoaşte” ne spune Dican Ion, din Pleşi. Se
tunde lâna bine cu briceagul în locul afectat şi se taie pielea tot cu briceagul
în forma literei V, se îndepărtează pielea de pe craniu care este apoi trepa‑
nat, desprinzându-se o bucăţică de os triunghiulară căci „osu îi moale şi
se frânge uşor”1219. Unii ciobani suflă cu putere aer pe nasul oii pentru ca
„beşica” să iasă afară mai uşor1220, în alte cazuri oaia este răsturnată pe spate
pentru ca să se scurgă vezicula1221. În ceea ce priveşte aspectul acesteia, ea
este descrisă diferit: „îi un fel de băşică cu un lichid alb şi în ea îi ca şi
icrele”1222; sau: „îi o băşică cu nişte viermi pe creier”1223.
După îndepărtarea veziculei, osul este aşezat la loc, pielea cusută cu
grijă, iar capul oii este bandajat pentru a nu se infecta „am ţinut-o legată
să nu se pună musca” ne spune Dican Ion. Operaţia odată terminată, oaia
stă aproximativ o jumătate de oră jos, după care dacă intervenţia a reuşit,
se ridică, fără a prezenta simptomele bolii, însă aceste cazuri sunt rare. „Io
am tăiat patru, da numai una o trăit” ne spune acelaşi Dican Ion, pe când alt
cioban, Roman Constantin, precizează: „io am încercat da nu prea reuşe”.
Trepanaţia veterinară este un fenomen răspândit pe întreg teritoriul
României actuale. Practica aceasta este atestată în zona Munţilor Pindului
şi la aromânii din Grecia, fiind folosită şi de păstorii din Albania şi fosta
Iugoslavie1224. Referindu-se la aceste trepanaţii, Constantin S. NicolaescuPlopşor este de părere că ne găsim în faţa unei practici străvechi răspândite
altădată printre populaţiile preistorice din Europa, care s-a perpetuat şi a
supravieţuit până în zilele noastre1225.
Nicolae Dunăre, fără a nega descendenţa trepanaţiei veterinare din
medicina umană primitivă1226, este de părere că românii practică acest tip
de intervenţie chirurgicală încă din timpul contactelor româno-slave pe
teritoriul carpato–balcanic1227. Această afirmaţie se bazează pe terminolo‑
gia care desemnează maladia şi oaia bolnavă, terminologie exclusiv de ori‑
gine slavă (rom. capie–slav. kapja; rom. oaie neroadă–slav. nerodu, etc.)1228.
În ultima vreme, ciobanii renunţă la trepanaţii, încercând să extragă
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228

Ibidem.
Duvlea Gheorghe, n. 1965, Săsciori.
Pavelescu 1971a, p. 293.
Dican Ioan, n. 1966, Pleşi.
Vlad Vasile, n. 1974, Loman.
Dunăre 1974a, p. 84.
Nicolaescu-Plopşor 1933, p. 766.
Dunăre 1974a, p. 81.
Ibidem, p. 85.
Ibidem, p. 83.
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vezicula cu ajutorul seringilor1229, şi în acest caz, o mare atenţie este acor‑
dată extragerii totale a chistului „că dacă n-o scoţi preveşteala (vezicula)
aceia, iar să face lichidu ”1230.
Altă modalitate de a încerca vindecarea acestei boli este introducerea în
urechea animalului bolnav a unei bucăţi de rădăcină de spânz (helleborus
purpurascens1231). Deşi această plantă este folosită cu succes în tratarea unor
diverse boli, în cazul căpiatului nu dă rezultate. „Spânz […] în urechi să
pune la alea care-s cachii, da nu prea trece”1232; „dacă căpiază atunci şi-i pui
în urechie să trage şi o-ntoarce da grieu, una la sută poate”1233.

12.3.6. Dalacul sau dălacul
Dalacul este denumirea populară dată antraxului. Această boală îşi făcea
simţită prezenţa mai ales toamna şi era considerată foarte rea deoarece oile
trebuiau sacrificate1234. O reţetă pentru această boală provenită din Căpâlna
recomandă pentru dalac „ir de broască”. Acesta se obţine prin fierberea
unei broaşte în unt, folosit după ce se răceşte la unsul bubelor1235.
Folosirea unei broaşte în cazul dalacului, dar în medicina umană şi în
scop „explorator” este amintită de Artur Gorovei, la Banca, în Tutova, unde,
când se presupunea că este vorba de dalac, se alipea de bubă o broască vie,
care dacă murea, după aceea, confirma gravitatea pronosticului1236. Este
atestată şi folosirea rădăcinii de spânz în tratarea dalacului1237.
În Mărginimea Sibiului se punea în jurul bubei aluat de grâu şi se pre‑
săra deasupra praf de puşcă care era apoi aprins, buba arzând până la rădă‑
cină şi vindecându-se1238.

12.3.7. Fire
Fire este denumirea unei boli pe care a descris-o doar un singur cio‑
ban dintre cei intervievaţi, fără a şti însă cauza care o produce. În ceea ce
priveşte simptomele, vasele de sânge din ochii oii bolnave se umflă şi se
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

Vlad Vasile, n. 1974, Loman.
Cernat Vasile, 76 ani, Şugag.
Monah 2001, p. 73, nr. 74.
Radu Nicolae, n. 1933, Pleşi.
Popa Vulcu, n. 1964, Tonea.
Dragomir 1926, p.19.
Pavelescu 1971b, p. 574, nr. 43.
Gorovei 1915, p. 36, apud Brătescu 1973, p. 57.
Brâncuş 1983, p. 114.
Păcală 1915, p. 255.
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înroşesc excesiv, la fel şi vasele de sânge din piele. „Se face pe ochi aşa vinele
aştia aici deasupra la ochi să-ngroaşă. Şi pe piele vezi vinele. Dac-o tai atun‑
cia nu să mai scurge, să-ngroaşă sângele în ele”1239.
Singura boală care seamănă cu cea descrisă mai sus este strongiloza, o boală
parazitară provocată de strongili şi caracterizată prin inflamaţia aparatului
respirator şi a celui digestiv, frecventă mai ales în bălţile Dunării. Strongilii,
nişte viermi roşii de 2–4 cm lungime, se localizează în venele pulmonare1240.
Boala se tratează cu ajutorul unui lichen care creşte sub scoarţa lemnelor de
fag şi care are aspectul unor fire, de unde şi numele dat bolii. Aceste „fire” sunt
tăiate mărunt şi date oii în apă să le înghită. La scurtă vreme după ingerarea
acestui amestec simptomele bolii dispar, iar animalul îşi revine1241.

12.3.8. Fracturile
Sunt frecvente mai ales vara, când animalele sunt duse în zonele muntoase
pe păşunea alpină, unde traversează prin locuri „răle”. În aceste cazuri, ciobanii
aşează osul rupt la loc, iar membrul afectat este strâns legat cu o cârpă. Peste
aceasta se pun nişte atele improvizate din scândurele de brad legate strâns cu
sfoară în trei locuri. Dacă oaia este bătrână, se vindecă mai greu, de asemenea,
vindecarea este lentă dacă fractura s-a produs la „cheotori”1242 (încheieturi).
Pentru ajutarea vindecării, în satul Purcăreţi se rade aramă care se dă oilor în
apă să bea, existând convingerea că astfel „osu să cârchieşte, arama să pune pe
une s-o rupt”1243. Administrarea piliturii de cupru, în cazul fracturilor, indife‑
rent unde s-au produs acestea, este atestată şi în medicina empirică umană1244.

12.3.9. Fulgeratul
Fulgeratul este o boală care apare în urma expunerii alternative a oilor la
ploaie şi soare intens. Pentru a prevenii „fulgerarea” lor, după oprirea ploii
ciobanii pun turma în mişcare pentru ca apa să se scuture1245.
Identificarea bolii se face uşor: „i să umflă capu. Aicia să vede imediat şi
nu mai trăbă să mai cercetezi la ea. Şi urechile i să umflă tare”1246.
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

Popa Vulcu, n. 1964, Tonea.
Bolile oilor 1937, p. 23.
Popa Vulcu, n. 1964, Tonea.
Panţa Ion, n. 1937, Pianu de Sus.
Pavelescu 1971b, p. 572, nr. 9.
Drăgoescu 1974, p. 264.
Pavelescu1971a, p. 295.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
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Cea mai simplă metodă de vindecare a acestei boli este înţeparea beşi‑
cilor de pe bot şi urechi cu un ac, ca să se scurgă lichidul galben acumulat
în băşici1247.
Altă modalitate este să ungi botul animalului bolnav cu pământ din
muşuroi proaspăt, însă despre eficienţa acestui tratament ciobanii din
Mărginimea Sebeşului îşi exprimă îndoiala „da de unde atâta muşuroi
proaspăt? Aia-i principalu în vindecatu bolii, împunsu cu acu”1248.
O metodă de tratament care se folosea în trecut era „afumarea” cu praf
de puşcă. Oaia era ţinută cu capul aplecat deasupra jarului pe care se turna
praf de puşcă, explozia acestuia provocând spargerea beşicilor şi scurgerea
lichidului1249. La vindecare, beşicile sparte se cojesc şi cad.

12.3.10. Gălbinaria
Gălbinaria sau gălbeneala (ichterul) este o boală provocată prin intoxi‑
carea cu diferite ierburi. În general, ciobanii cunosc cauza bolii „gălbinaria
o face din hrană, ceva mâncare, o buruiană cine ştie, ca şi la om că tot din
hrană”1250.
Despre simptomele bolii, Roman Constantin ne spune: „o vezi că mere
tot mai înapoi, tot pare că nu mai e cu sănătatea bine şi începe să facă bătăi
la burtă mai dese din respiraţia ei. Asta face şi din splină, bătăile astea poate
să fie şi din fiară! Nu ştii până nu pui mâna pe ie ce are. No pui mâna pe
ie şi-i întorci oţâră capu, îi rămâne ochiu oţâră plecat, ochiu, şti cum îi
întorci capu. Şi apare în albu acesta la ochi, galben”1251. Pe lângă simptomele
descrise, i se îngălbeneşte şi carnea1252.
Tratamentul constă în efectuarea unei tăieturi cu briceagul la coada
ochiului1253 sau deasupra lui1254. Referindu-se la acest procedeu, ciobanul
Vlad Vasile ne spune: „să zâce că-i pentru şapte feluri de boli”1255. În satul
Răşinari (jud. Sibiu), tratamentul aplicat pentru această boală este ace‑
laşi cu cel descris mai sus, existând în plus indicarea timpului când tre‑
buie să aibă loc această operaţie, indicaţie cu caracter magic. Ea trebuie
1247
1248
1249
1250
1251
1252
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1254
1255
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făcută: „ înainte de asfinţitul soarelui, căci altfel nu mai este mijloc de
tămăduire”1256.
Efectuarea unor incizii în cazul gălbenelii (icterului) este atestată pentru
aceeaşi boală şi în medicina populară umană. În aceste cazuri incizia se
execută între sprâncene, deasupra lor, sau după ureche, şi poartă numele
de tăietură de gălbinare sau de raştiu şi este practicată în satele Răchita şi
Purcăreţi1257, pe Valea Sebeşului, şi la Ighiu, pe Valea Ampoiului.
Altă metodă de vindecare a acestei boli, atât la animale, cât şi la om
este administrarea de rădăcină de ştevie (rumex alpinus), fiartă în lapte
dulce şi pusă la rece 24 de ore. Din acest leac se administrează de trei ori
pe zi câte un pahar1258. Ştevia creşte în jurul stânelor şi pe păşunile grase,
gunoite, din zona alpină şi subalpină (1200–1800m) şi coboară pe văi
până în zona unde iernează oile, de aceea este cunoscută şi sub numele de
„ştevia-stânelor”1259.
Tot pentru această boală, se prepară şi un ceai obţinut din plante. La
întrebarea ce plante se folosesc, cel intervievat a răspuns: „cu un fel de rădă‑
cini de la plante. Noi le cunoaştem, da cum să le dăm denumirea noi nu
ştim. Facem ceai şi-i turnăm pe gât”1260.
Există şi o metodă prin care i se bagă animalului bolnav pe gât anumite
plante medicinale. Macarie Nazarie ne spune:
„la gălbinarie, mai demult, zice că aduna nu ştiu câte feluri de iarbă, nouă
feluri de iarbă să nu fie de acelaşi fel şi i-o băgau pe gât. O băgau cu lână
neagră şi zice că-i trece”1261.

12.3.11. Intoxicaţiile
Intoxicaţiile sunt destul de frecvente, producându-se prin ingerarea de
către animale a unor plante otrăvitoare. Simptomele sunt imediat obser‑
vate, animalul afectat făcând spume la gură, prezentând spasme şi vărsături,
uneori chiar umflându-se. Dacă nu se iau măsuri la timp, animalele mor.
În astfel de cazuri, ciobanii le toarnă pe gât lapte. În zona Sebeşului aceste
intoxicaţii sunt cel mai frecvent provocate de planta numită şteregoaie1262
1256
1257
1258
1259
1260
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Păcală 1915, p. 260.
Pavelescu 1994, p. 495.
Marta-Aron 1990, p. 141.
Monah 2001, p. 76, nr 3.
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(veratrum album1263). Pentru această afecţiune în Mărginimea Sibiului se
foloseşte termenul de „înierbat”1264.

12.3.12. Îmbrumatul
Îmbrumatul este numele dat bolii produse în cazul în care oaia con‑
sumă iarbă pe care s-s depus bruma. Pentru a evita această boală, ciobanul
trebuie sa aibă grijă de dieta animalului, evitând să le scoată la păscut în
dimineţile reci de toamnă, când iarba este acoperită cu brumă şi să evite
locurile „de dos”, adică cu expunere nordică, umbrite, unde bruma persistă.
Oile „îmbrumate” mor, ciobanul dându-şi seama de boala acestora după
culoarea vânătă a intestinelor. Tratamentul este simplu, animalelor dânduli-se să mănânce tărâţe amestecate cu sare1265. Au avut loc şi vindecări acci‑
dentale, un cioban aruncând oaia îmbrumată în apă, pentru ca aceasta să
moară mai repede, dar probabil şocul produs de apa rece a provocat vinde‑
carea acesteia. „Da io n-am dat s-o scăp. Am dat-o să moară. Da cum o dat
de apă, arsura acolo-nuntru s-o tras”1266.

12.3.13. Jigodia
Jigodia, sau boala lui Caree, este o maladie care afectează câinii ciobă‑
neşti. Pentru vindecarea ei, se arde câinele cu un fier înroşit în foc pe mij‑
locul nasului.

12.3.14. Muşcăturile
Muşcăturile sunt intoxicaţii de origine animală provocate, în special, de
viperă şi nevăstuică. În astfel de cazuri, în Mărginimea Sibiului, profesorul
Gheorghe Pavelescu a observat că nu există un tratament special, situaţie
care se datorează rarităţii acestor afecţiuni1267. Deşi sunt rare cazurile în
care se foloseşte pentru animale descântatul, care în esenţă este psihote‑
rapie, în Mărginimea Sebeşului, pentru tratarea muşcăturilor se recurge
la descântece speciale. Din zonă, se cunosc o serie de variante ale acestor
tipuri de descântece. În dorinţa de a ilustra acest gen de tratament, am ales
un descântec din Pianu de Sus.
1263
1264
1265
1266
1267
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Pavelescu 1971a, p. 297.
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Pentru ritual este nevoie de un vrej de viţă-de-vie care trebuie să aibă
nouă noduri. Se descântă de trei ori tăindu-se viţa-de-vie în trei părţi. Este
necesar, de asemenea, un băţ îmbrăcat în piele de şarpe sau nevăstuică care
se înmoaie în lapte şi cu ajutorul căruia se spală muşcătura. Dacă nu există
piele de şarpe sau nevăstuică, se poate folosi şi o cute cu care se ascute
coasa, considerându-se că deoarece taie prin multe buruieni insecte şi ani‑
male mici aceasta „este cu leac”.
În timpul ritualului se rosteşte următorul descântec:
„Nevăstuică brăduică
Pe butură s-aruncă
Butura s-aprinsă
Vine-on povoi mare
Şi-o stinsă
Muşcătură de şerpe
Şi de nevăstuică vindecate
Viţă-de-vie de nouă ori tăiată”1268.
Bineînţeles că în cazul animalelor, nu se poate concepe o vindecare psi‑
hoterapeutică prin sugestie1269, însă acest gen de tratament aplicat acestora
nu face altceva decât să dovedească grija şi atenţia de care ele se bucură.
Descântecului i se asociază leacul real care, în acest caz, este aplicarea pe
locul afectat a unei piei de şarpe sau nevăstuică înmuiate în lapte, aliment
care este folosit pe scară largă ca antidot pentru intoxicaţii. Vindecarea
muşcăturilor veninoase cu ajutorul pieilor de şarpe şi nevăstuică este amin‑
tită şi în alte zone etnografice1270.
Tot pentru vindecarea acestor muşcături, rana este frecată cu o monedă
de argint1271, pe care ciobanii, cunoscând proprietăţile antiseptice ale argin‑
tului, o păstrează la chimir. Timpul necesar intervenţiei este măsurat în
mod inconştient, explicaţia dată de un cioban din Pianu de Sus fiind edi‑
ficatoare: „Era o femeie bătrână, ea ne-o învăţat să zici de trei ori Tatăl
Nostru în timp ce freci”1272. Acest procedeu este folosit şi în cazul muşcătu‑
rilor de câine şi în dezinfectarea tăieturilor superficiale1273.
MMIRSBD, Folclor literar cules din comuna Pianu de către Todoran Ana (1960), nr. inv.
842/D. 209.
1269
Simionescu 1974, p. 71.
1270
Herseni 1941, p. 33.
1271
Pavelescu 1971b, p. 573, nr. 19.
1272
Panţa Ion, n. 1937, Pianu de Sus.
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Drăgoescu 1974, p. 261–263.
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Se foloseşte şi varianta tăierii locului muşcat şi a sugerii şi scuipării
veninului din rană, însă aceasta este eficientă doar dacă intervenţia este
promptă:
„eram cu unu din judeţul Călăraşi, cu un băiat în Retezat. Şi muntele ăla
unde eram (Stâna Mare), îi munte de vipăre. Totdeauna cân mă lăsam să
şed jos, dădeam cu bâta şi căutam. Şi stând cu el de vorbă, văd şarpele că
a prins o oaie de bot. Zâc, mă şarpele! El imediat o prins oaia, o pus-o jos
şi o crestat-o cu briceagu şi-o supt şi-o scuipat veninu şi oaia nimic, nimic
n-o avut”1274.

Muşcături grave le sunt provocate animalelor şi de către gadini (animale
de pradă, în special urs şi lup). În cazul în care rana este mortală, animalul
este imediat sacrificat, folosindu-se pielea şi carnea acestuia. Dacă rana nu
este atât de gravă încât să-i pună viaţa în primejdie, se tratează „le punem
unt ars la rană. Şi le ardem iară cu ceaunu. Îl punem pe foc şi le ardem rana
unde o muşcat”1275. În cazul rănilor provocate de ghiarele ursului, se toarnă
unt sau unsoare topită în găurile lăsate de acestea, „trebuie să-l bagi arzând,
să sfârâie”1276.
Se întâmplă uneori ca un câine să muşte o vită sau o oaie, atunci cio‑
banul ia păr de la câinele respectiv sau de la alt câine şi-l trage în urechea
animalului muşcat1277. Dacă câinele este turbat, se dau vitei „gândaci de
frasin” (cantaridă), în sare sau făină. Gândacii se adună în lunile mai-iunie
şi se păstrează în oţet1278.

12.3.15. Panglica
Panglica, sau teniaza, este denumirea dată unei boli parazitare produse
de un parazit în formă de panglică lată care trăieşte în intestinul animalului.
La această afecţiune sunt predispuşi, în special, mieii în intestinul cărora
„să face o panglică şi îi sparge maţele. Panglica îi lată, îi un fel de vierme în
maţe. Să dă ginsură. O scoteam din pământ şi o băteam cu muchia la topor
şi-o mărunţeam . Şi băgam sare, aşa, doi pumni, lăsam până mâine. Dacă
nu puneam sare nu mâncau”1279.
1274
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12.3.16. Plămânii
Bolile de plămâni (pneumoniile) sunt destul de rare la oi. Cea mai
frecventă afecţiune este lipirea plămânilor cauzată de lovituri acciden‑
tale. Pentru vindecarea acestor afecţiuni, metoda cea mai răspândită este
umflarea oii: „mai sunt dealea bumnite de li să lipesc plămânii. Le umflăm.
Dimineaţa îi pui sare în bot şi-i sufli pe nas”1280. În astfel de cazuri, se mai
pune şi spânz în coada oii1281. Umflarea oii se repetă în trei sau patru dimi‑
neţi la rând, până la vindecare.

12.3.17. Răceala
Deşi, în general, sunt rezistente, oile, dar mai ales mieii, răcesc vara la
munte când vremea este proastă. În cazul mieilor, astfel de afecţiuni se sfâr‑
şesc, de obicei, prin moartea lor:
„boala de plămână, mai mult la miei. Nu ştiu de ce unii zâc că-i prinde
soarele. Aşa după ploaie. Vine o dogoreală, o pricheală de soare şi pe care-i
prinde bine mor”1282.

Răcelile se vindecă, în cazul oilor adulte, cu ajutorul rădăcinii de spânz,
care se pune în coada acestora1283. Dican Petru, cioban din Pleşi, cunoaşte
calităţile terapeutice ale spânzului:
„Spânzu să nu lipsească de la casa omului care să ocupă cu animalele.
Primăvara să pune spânz la animale, că-i aproape ca cel mai bun vaccin
antireumatic. Spânzu să pune la coada oii. Să găure coada cu o sulă şi să
pune rădăcina de spânz acolo. La vite să pune la bărghie”1284.

Spânzul este un derivativ puternic, rolul său putând fi asemănat cu acela
al unui abces de fixaţie1285.
Tot vitelor, când sunt răcite, li se toarnă pe gât rachiu amestecat cu droj‑
1286
die , iar guturaiul se vindecă băgându-le piper în urechi sau untdelemn cu
gălbenuş de ou şi grăsime de vacă pe gât1287. Pentru guturai la cai se folosesc
1280
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fumigaţii cu un amestec de găinaţ şi putregai uscat de nuc sau salcă1288. Tot
pentru răceală, în Mărginimea Sibiului se administrează zeamă de muşeţel,
două ouă şi o lingură de unsoare care se bat bine şi i se dau animalului să
le înghită1289.

12.3.18. Răsfugul
Răsfugul sau răsfulgul este denumirea dată agalaxiei contagioase a oilor,
produsă de un virus care se dezvoltă în glanda mamară şi care produce iri‑
tarea şi inflamarea ţesuturilor1290. Pentru a preveni boala, ciobanii din zona
Sebeşului, dar mai ales băcile şi băciţele acordă atenţie deosebită mulsului,
având grijă să nu strângă tare ugerul. Primul semn al bolii este întărirea
ugerului1291. Laptele se împuţinează şi în faza avansată a bolii „li să scură
laptele din ţâţe”1292. Deşi nu poate fi folosit, laptele trebuie muls ca de obicei,
de aceea ciobanii spun că „laptele cel rău” trebuie muls mereu, târla schim‑
bându-se în fiecare noapte1293.
Pe lângă mulsul laptelui, operaţiune absolut necesară în vindecarea
bolii, există şi indicaţia de mutare a târlei în fiecare noapte, gest cu caracter
magic. Prezenţa unor astfel de sfaturi nu trebuie să mire pe nimeni, întrucât
se poate observa, în cazul bolilor mai grave cu care se confruntă ciobanii, o
tendinţă de a aplica, pe lângă tratamente cu adevărat eficiente, şi o serie de
„precepte” magice, toate în speranţa că eficienţa tratamentului va fi sporită.
Astfel de precepte magice sunt prezente în cazul răsfugului şi în alte zone
etnografice. Traian Herseni descrie un procedeu practicat, ce-i drept, tot de
păstorii transilvăneni care mergeau „la ţară” în Dobrogea, unde ţineau sub
podina comarnicului o broască ţestoasă, pe care o hrăneau, crezând că oile
care merg la muls, şi trecând peste acea broască ţestoasă, se vor vindeca sau
vor fi ferite de răsfug1294.
În tratarea răsfugului este folosită, de asemenea, roua cu care se spală
ugerul oii afectate1295. Toate aceste încercări de tratare nu prea dau rezultate.
„Nu prea ai ce le face, nu se mai vindecă, le tăiem!”, ne spune Vlad Vasile.
Răsfugul este de două feluri: răsfug alb şi răsfug negru. În cazul primului,
1288
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oaia nu moare întotdeauna, însă există riscul să rămână fără lapte. Pentru
răsfug, unii ciobani folosesc deseori denumirea oficială a bolii, mamita.
Necunoscând niciun tratament tradiţional eficient pentru această boală,
recurg la medicamente luate din farmacie:
„mamita, răsfug îi zic ciobanii. Mamita, când o vezi, dacă ai avea atunci să-i
faci o serie de zece ampicilini îi trece la oaie, da cu risc să nu mai aibă lapte
din anu următor”1296.

În Mărginimea Sibiului pentru răsfug se trage în urechea oii rădăcină
de spânz1297. Răsfugul negru este mamita cangrenoasă. Simptomele sunt
clare: „pică ugeru jos. Să face negru să usucă şi cade. Nu ştiu de unde va
veni boala asta”1298. În cazul acestei afecţiuni nu se mai poate face nimic,
oaia moare.

12.3.19. Râia
Râia, sau scabia, este provocată de un parazit şi este o afecţiune destul
de frecventă în zona Văii Sebeşului. „Râia ne topeşte”, ne spune Duvlea
Gheorghe. Pentru vindecare se foloseşte şteregoaia (veratrum album).
Aceeaşi plantă care este principalul vinovat de intoxicaţii, acum este aliatul
ciobanului în combaterea râiei. Rădăcina plantei se fierbe într-un ceaun,
până când apa din el scade la jumătate, cu această fiertură spălându-se
oile1299. Şteregoaia este eficientă în tratare scabiei şi dacă: „o baji aşa de-a
moiu în apă ”1300, iar cu lichidul astfel obţinut speli oaia.
Când nu aveau şteregoaie, ciobanii foloseau frunze de tutun pe care le
fierbeau în apă şi cu zeama astfel obţinută spălau animalele1301. Tutunul se
foloseşte şi contra scabiei la om, în Oltenia fiind atestată utilizarea unei
maceraţii de tutun în urină sau în rachiu1302.
Tot pentru râie, la Răşinari se bagă în leşie un kilogram de unsoare, iar
apoi se pune la fiert până scade leşia şi rămâne numai unsoarea. Această
unsoare se amestecă cu piatră vânătă pisată mărunt, iar apoi cu amestecul
obţinut se unge vita bolnavă1303.
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12.3.20. Scala
Scala este o boală de picioare provocată de noroi şi de apa din rouă.
Apare sub forma unei băşici lungi, ca un capăt de creion, care se formează
în piele între degetele oii1304.
Se vindecă cu ajutorul pietrei vinete pisate mărunt şi amestecate cu
unsoare: „că aia să-mprăştie nu prea stă şi numai chiar ea goală mai că
arde”1305.

12.3.21. Sângeratul
Sângeratul este o boală provocată de oboseală sau de intoxicarea cu
plante1306. În zona Sebeşului, ciobanii nu cunosc cu exactitate originea bolii,
confundând cauzele sângeratului cu cele ale altor boli. Astfel, unii consi‑
deră că: „la oi de să sângeră unii zâc că mai mănâncă câte un paiangen deăla
de iarbă sau să mai dă câte un berbec în ele”1307. Alţii confundă cauzele
bolii cu cele ale fulgeratului: „sângerat? De la soare, dă soarele şi plouă. Şi
vezi că i să umflă urechile, nasu, poate şi muri”1308. O altă credinţă cu pri‑
vire la cauzele sângeratului, consemnată din satul Purcăreţi, spune să nu
umbli cu bâtă de sânger (cornus sanguinea) după oi că se sângerează1309. Cu
toate acestea, simptomele bolii sunt bine percepute, iar tratamentul aplicat
prompt: „gâfâie şi trăbă să-i slobozi sânge”1310; „să-ngroaşă sângele în ie şi
nu mai circulă şi oaia să umflă”1311.
Tratamentul constă în flebotomie (venesecţie). Ciobanul, cu ajutorul
briceagului, le taie fie o venă de la ureche, fie o înţeapă în nas cu ajutorul
unui ac sau a unei sule, esenţial fiind să curgă sânge: „trăbă să curgă sânge,
aşa, să-nceapă a pica”1312, ne spune Vlad Vasile din Tonea. După sângerare,
oile îşi revine imediat.
Sângerarea este una din cele mai vechi practici curative. A fost aplicată
pe scară largă în Antichitate, devenind în Evul Mediu un adevărat panaceu
universal. Sângerarea determină o puternică aspirare a lichidului interstiţial
din ţesuturi, care duce la modificarea compoziţiei chimice şi morfologice a
1304
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sângelui, precum şi la schimbul de substanţe, contribuind la o îndepărtare
parţială a substanţelor nocive din mediul intern1313.
Deşi nu este o afecţiune foarte gravă, ciobanii îi acordă o atenţie deose‑
bită, deoarece sângeratul poate duce la gălbinare1314.

12.3.22. Splina
Splina este numele dat unei afecţiuni provocată de alimentaţie sau de
apă. De multe ori, prin această denumire se înţelege şi indigestia gazoasă
produsă de nutreţuri fragede care fermentează1315.
După observarea simptomelor, ciobanii, pentru a salva oaia, îi înţeapă
splina cu ajutorul unui ac. Referitor la tratamentul acestei boli, ciobanul
Roman Constantin ne spune:
„o-nţăpi în partea stângă a treia coastă înapoi. Da cam greu numeri coas‑
tele. Da iei trei deşte de la spate înapoi şi la mijlocul coastelor împunji cu un
ac. Dacă ai nimerit splina suflă şi acu să mişcă. Dacă nu ai nimerit splina,
acu nu să mişcă de loc”1316.

Boala este prezentă şi la vitele mari. În Pianu de Jos este cunoscută sub
numele de „boala apei” şi se tratează tot prin înţeparea splinei1317.

12.3.23. Şchiopul
Şchiopul este numele dat infecţiei acumulate sub unghia oii (panari‑
ţiu sau necrobaciloză). Afecţiunea este provocată de noroi şi de murdăria
adunată în strungă şi târlă. Este frecventă în special în anii ploioşi. Poate fi
provocat, de asemenea, şi de către rouă1318. Tratamentul constă în efectua‑
rea unei incizii în urma căreie puroiul acumulat se scurge, după care rana
este unsă cu unsoare amestecată cu piatră vânătă1319 sau cu un amestec
format din petrol, piatră vânătă şi vaselină1320. Locul tratat este bine legat
pentru ca leacul aplicat să nu se şteargă de iarbă în timp ce oaia umblă.
După 2–3 zile rana este vindecată complet. Se poate folosi şi rădăcina de
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

Wolski, Codrun 1974, p. 171.
Herseni 1941, p. 30.
Pavelescu 1971a, p. 305.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Marta, Aron 1990, p. 141.
Dican Ion, n. 1966, Pleşi.
Radu Nicolae, n. 1933, Pleşi.
Dican Petru, n. 1932, Pleşi.
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spânz, introdusă între unghiile oii într-o gaură făcută cu ajutorul unui
ac1321.

12.3.24. Vărsatul
Vărsatul (variola) este o boală rară în prezent, dar destul de răspândită
în trecut. Ca simptome, oile fac „un fel de bube pe urechi şi pe piele, numa
pe gură nu”1322.
Pentru a preveni vărsatul, în Loman, oamenii dădeau oilor să mănânce
„căsăluci” (faguri) de viespi1323, însă, în cazul în care boala este contactată,
ciobanii folosesc variolizarea (vaccinarea). Aceasta se realizează de către
ei cu ajutorul unui ac şi a unui fir de mătase. „Mătase nu alt fel de aţă”, ne
spune Roman Constantin. Cu acul se înţeapă urechea unei oi bolnave, iar
apoi, acul împreună cu aţa se trece prin urechile tuturor oilor sănătoase1324.
Vaccinarea se poate face şi la povăiala (subsuara) oilor1325. „Lua de la oaia
bolnavă şi trecea la aia sănătoasă şi ăla era vaccinu”1326. Oile astfel vaccinate
fac o formă mai uşoară a bolii: „iasă aicea la ele mai nimica toată”1327, iar
apoi se vindecă. Odată terminată această formă uşoară a bolii, oaia capătă
imunitate şi nu se mai îmbolnăveşte niciodată de vărsat1328.
O metodă identică era folosită în trecut de către preoţii români care,
pentru portul cerceilor, perforau lobul urechii copiilor cu un ac în care
era introdusă o aţă, trecută mai întâi prin pustula unui bolnav de variolă.
Acelaşi ac şi aţă erau păstrate pentru a fi folosite ori de câte ori era nevoie.
Obiceiul s-a păstrat până la începutul secolului trecut1329.
În Mărginimea Sibiului se practică şi alt sistem de variolizare. Este vorba
de metoda prin altoire. În satul Sibiel, când mor oile de vărsat, bubele se
culeg şi se usucă. Li se crestează apoi coada unde se introduce o coajă din
buba uscată1330. Metoda prin altoire este folosită şi la variolizarea oamenilor
încă din timpuri imemorabile, Griselini, istoriograf al Banatului descriindo în anul 17801331.
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331

Panţa Ion, n. 1937, Pianu de Sus.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Pavelescu 1971b, p. 574, nr. 58.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Nazarie Macarie, n. 1955, Tonea.
Ibidem.
Roman Constantin, n. 1925, Tonea.
Herseni 1941, p. 31.
Bran 1974, p. 297.
Pavelescu 1973, p. 86.
Bran 1974, p. 296.
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Variolizarea se practica şi prin altoirea de la animale la oameni. Francisc
Nyulas, medic clujean de la începutul secolului al XIX-lea, ne descrie un
astfel de procedeu:
„locuitorii din judeţul Someş şi din regiunea Făgăraşului, îndemnaţi
Dumnezeu ştie din ce motive, de câte ori observau pe ugerul vacilor anu‑
mite bube, mulgând vaca, spală ugerul vacii cu lapte şi cu acelaşi lapte
îşi spală şi copiii, la care apar nişte bube nevătămătoare. Observând mai
aproape, vedem că aceste persoane sunt scutite de variolă, cauza însă până
astăzi ei nu o ştiu”1332.

Altoirea putea fi făcută şi invers, de la oameni la animale, metodă
care a fost aplicată de Oeffner Joseph de la Societatea de Agricultură din
Keszthley, care a folosit-o contra vărsatului oilor, mărturisind că a învăţat-o
de la românii din Ardeal1333.
În zona cercetată am reuşit identificarea a nu mai puţin de 23 boli cu tra‑
tamentele specifice fiecăreia dintre ele. Înţelegerea aplicării unui tratament
sau a altuia, trebuie căutată în viziunea ţăranului asupra cauzelor bolii, vizi‑
une care identifică trei cauze: bolile ca pedepsire a păcatului, ca intervenţie
a duhurilor rele şi ca factor echilibrant. În aceste condiţii, vindecarea nu se
putea obţine decât prin trei complexe de mijloace, date de religie, magie şi
ştiinţa empirică1334. În ceea ce priveşte primul aspect, mijloacele de vinde‑
care oferite de biserică, în zona Sebeşului, pe lângă rugăciuni, ciobanii şi
oamenii obişnuiesc să administreze animalelor „produse” oferite de aceasta,
de la apa sfinţită, cu care se stropesc animalele în anumite momente cheie
de peste an, până la sare, adusă în biserici în ziua de Sf. Haralambie, pentru
a fi sfinţită şi dată apoi animalelor în momentele de cumpănă prin care trec
când se îmbolnăvesc, sau când suferă „atacuri” de natură ocultă.
Cel de-al doilea aspect legat de magie este, de asemenea, prezent, dovadă
fiind numeroasele descântece la care se recurge în cazul anumitor boli (ex.
muşcăturile de şarpe şi de nevăstuică), sau respectarea anumitor precepte
magice (agăţarea capului oii căpiate într-un copac la o răscruce unde se
întâlnesc trei drumuri; interdicţia de a umbla „după oi” cu o bâtă din lemn
de sânger, riscând îmbolnăvirea acestora de sângerat; schimbarea târlei în
fiecare noapte, în cazul răsfugului etc.).
Mijloacele empirice de vindecare sunt reprezentate de numeroasele
plante medicinale pe care oamenii din această zonă le cunosc şi le folosesc
1332
1333
1334

Ibidem, p. 297.
Mureşan 1975, p. 216–217.
Băcilă 1973, p. 43.
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în tratarea diferitelor afecţiuni (spânz, şteregoaie, ştevie, ginsura etc.).
Acestora li se adaugă procedeele chirurgicale (trepanaţia, flebotomia şi
variolizarea), metaloterapia (în cazul fracturilor când se dă oilor în apă să
înghită pilitură de aramă pentru a se forma corpul calus şi în cazul muşcă‑
turilor veninoase, când acestea sunt frecate cu un bănuţ de argint), folosi‑
rea produselor minerale şi animale (piatră vânătă, untură de porc, seu de
vacă, gălbenuş de ou, ir de broască etc.).
De cele mai multe ori aceste metode se îmbină şi le găsim asociate câte
două, sau chiar toate trei împreună, ştiut fiind că medicina populară este
ştiinţa găsirii leacului, având valoare medicală şi extramedicală1335.
Un lucru care nu poate decât să bucure este şi constatarea că, făcând o
medie de vârstă a informatorilor intervievaţi până în acest moment, obser‑
văm că aceasta este de 54,3 ani şi ea corespunde vârstei „adultului”. Din lista
informatorilor se poate vedea că, în proporţie de 50%, predomină vârste
cuprinse între 30 şi 47 ani, celălalt procent de 50% având vârste de peste 60
ani, semn că, cel puţin până acum, populaţia tânără a zonei a fost receptivă
la formele de manifestare a vieţii tradiţionale, deşi, în ultimii 50 de ani, a
avut loc un proces de viciere şi de urbanizare a vieţii tradiţionale. Astfel
stând lucrurile, avem convingerea că, totuşi, deşi formele de viaţă tradi‑
ţională trec printr-un proces de aculturaţie, în Mărginimea Sebeşului ele
s-au menţinut în bună măsură (cel puţin din anumite puncte de vedere), în
formele tradiţionale până astăzi.

1335

Ibidem, p. 44.

13.

CREDINŢE, OBICEIURI ŞI
PRACTICI STRĂVECHI. IMPLICAŢII
ALE VIEŢII PASTORALE ÎN
CADRUL PRINCIPALELOR
SĂRBĂTORI DE PESTE AN

13.1. Credinţele, obiceiurile şi practicile străvechi
O serie de astfel de credinţe şi practici de sorginte precreştină au fost şi
sunt şi astăzi prezente în viaţa mărginenilor Sebeşului. Traian Herseni con‑
sidera că agricultura şi păstoritul nu au aceeaşi origine, şi chiar dacă pe alo‑
curi ele se întrepătrund, în formele lor evoluate sunt la fel ca în formele lor
primitive, genuri de viaţă complet diferite. Stâna nu cunoaşte sărbătorile,
praznicele şi petrecerile, la fel cum satul nu cunoaşte răgazul, hoinăreala
şi gândurile libere. În sat viaţa este a obştii, individul fiind doar o fărâmă
din „fiinţa satului”, în opoziţie cu cea de la stână, care este mai liberă, mai
solitară, mai „a fiecăruia”, ciobanul având legături mai strânse cu mediul
înconjurător în care trăieşte, decât cu semenii săi. Din aceste două înde‑
letniciri diferite, agricultura şi păstoritul – spune Herseni – se nasc două
forme originale şi deosebite de viaţă, iar o cercetare mai atentă s-ar putea
să descopere împrejurări mai favorabile producţiei spirituale în viaţa pas‑
torală decât în cea plugărească1336.
Probabil că tocmai această „izolare” a indivizilor şi lupta fizică, la pro‑
priu, cu forţele naturii dezlănţuite, fie sub forma intemperiilor, fie sub forma
primejdiilor constituite de „gadini”, au determinat perpetuarea unor cre‑
dinţe şi practici de sorginte păgână, precreştină. Deşi în ultimii ani au fost
„îmbrăcate” de creştinism, totuşi te trimit cu gândul la perioade ancestrale,
1336

Herseni 1941, p. 174–176.
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în care erau venerate forţele naturii, iar oamenii recurgeau la magie ca la
un panaceu universal.

13.1.1. Amuletele
Până în perioada interbelică, ciobanii de pe Valea Sebeşului obişnuiau
să poarte amulete, obiecte care uneori aveau forma unei cruci, puţin contu‑
rate, sau alte forme, încrâştite în lemn de paltin sau tei. Se credea că le aduc
noroc şi îi feresc de rău, obicei astăzi dispărut; de asemenea, credeau că
există „vânturi rele” care amorţesc încheieturile, fenomene puse în legătură
cu „fetele alea tari” sau „ielele”, cum mai erau numite1337.
De altfel, obişnuiau să poarte pentru noroc şi sănătate şi pentru a se
vindeca în cazul în care unui om i se ia puterea de către „ali tari” (reuma‑
tism poliarticular), Număraşul. Ultima persoană care ştia să confecţioneze
Număraşul a fost pictorul iconar Maria Diac-Poienaru (1923–2015), care,
intervievată în anul 1971 de profesorul Gheorghe Pavelescu cu privire la
acest obicei, îi spune:
„Număraşul cuprinde numele lui Dumnezeu în toate limbile. Se scrie cu
cerneală pe hârtie şi o purtau în săculeţ. Puneai tămâie, busuioc şi grâu de
primăvară. O stropea cu apă sfinţită. Scria pe el numele persoanei şi-l purta
pe partea stângă sub cămeşe, direct pe piele. Şi eu cân am fost mică am pur‑
tat. Vin şi acum mărgineni de la Loman, Pian, de le scriu”1338.

Acest text, indescifrabil astăzi, datorită repetatelor copieri, se pare că
este o versiune slavonă a unei răspândite formule-amuletă care cuprinde
„cele 72 de nume ale lui Hristos”, întâlnită iniţial pe teritoriul românesc în
Rojdanicul copiat în anul 1620 de popa Ion Românul din Sânpetru. Moses
Gaster consideră că această amuletă îşi are originea în vechea literatură
ebraică, după modelul căreia a fost alcătuit şi textul creştin, care cuprinde
numele lui Dumnezeu, mai precis epitetele prin care este desemnat în tex‑
tele biblice. Textul a călătorit din Orient, prin Bizanţ, ajungând la slavi şi
mai apoi la popoarele romanice şi germanice1339.
Existau şi alte tipuri de amulete. Preotul militar Ioan Cărpinişan, de la
garnizoana Sebeş, mi-a relatat faptul că în perioada în care a funcţionat ca
preot-paroh la Răchita (1991–1996), i-a fost solicitat de către un sătean un
1337
MMIRSBD, Ion Raica, File din trecutul satului Răchita, manuscris, f.a., neinventariat,
f. 38.
1338
Pavelescu 1998a, p. 322, nr. 112.
1339
Ibidem, p. 306.
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ciucure din patrafir şi o bucăţică de tămâie care urmau să fie purtate întrun săculeţ de pânză la gât de către fiul său cel mic, ajuns boietar, pentru a fi
ferit de boli şi atacurile gadinilor1340.
Amuletele şi talismanele, precum şi credinţa în puterea lor, constituie la
unele popoare esenţa religiei lor, însă se consideră că fetişismul este „cre‑
dinţa copilăriei”. Pietrele purtate ca amulete, sau anumite alte obiecte ca
panglicile roşii, sunt larg răspândite în practicile diferitelor popoare, con‑
siderându-se că iniţial şi bijuteriile folosite astăzi pe scară largă au avut la
început funcţiile unor talismane1341.

13.1.2. Alte practici cu caracter apotropaic
Se practică încă şi se văd în special în acţiunile care sunt menite să asi‑
gure protecţia animalelor împotriva posibilelor forţe malefice care ar putea
să atenteze la sănătatea sau la produsele animalelor. Profesorul Gheorghe
Pavelescu a cules de pe Valea Sebeşului şi, în special, din satul său natal,
Purcăreţi, între anii 1933 şi 1939, un volum impresionat de astfel de „reţete
magice”. Unele se referă la reproducerea animalelor: „Dacă o vacă nu ia
viţăl, i se schimbă numele şi atunci ia”1342 sau: „Când baji berbecii în oi, îi
bine să le deie o muiere sare, că atunci fată oile tot niele”1343, acest din urmă
aspect fiind legat de magia prin contiguitate.
Alte ritualuri sunt legate de viţelul proaspăt fătat, care are statutul nounăscutului, extrem de sensibil şi căruia îi puteau face rău nu numai vrăji‑
toarele, ci şi oamenii obişnuiţi, deochindu-l. Astfel, se desfăşoară o serie
de ritualuri, care sunt menite să fixeze starea iniţială de sănătate a viţelului
pe toată durata vieţii lui prin „oprirea pe loc” a momentului prielnic şi a
atmosferei de securitate din acel moment1344:
„Când fată vaca să traji viţălu pe vacă în sus că atunci nu o strâcă strigoaia şi
sa zici de nouă ori: cân o număra strigoaia părul de pe vacă înainte şi înapoi
atunci să strice vaca, atunci şi nici atunci”1345.

În aceste practici apotropaice sunt implicate şi substanţe urât mirosi‑
toare: „când fată vaca un ghiţăl să faci cruce cu căcat pe unghii şi să zici
1340
1341
1342
1343
1344
1345

Ioan Cărpinişanan, n. 1965, Sebeş.
Ciauşanu 2001, p. 217–226.
Pavelescu 1998a, p. 316, nr. 5.
Ibidem, p. 316, nr. 1.
Olteanu 1999, p. 392.
Pavelescu 1998a, p. 316, nr. 11.
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când o mânca strigoaia căcatu atunci sa mânce laptele de la vaca mea”1346,
sau substanţe care sunt considerate a avea proprietăţi magice, ca aurul,
tămâia, smirna, elemente care au constituit primele daruri primite de Isus
Hristos la naştere. Acestor elemente creditate cu puteri miraculoase, li se
adaugă ingrediente locale, ca ceara de albine sau grâul de primăvară:
„Aorul să bagă în corn la vacă ca să n-o strâce vrăjitoarele. Se amestecă
aor cu ceară, tămâie, smirnă de la biserică, grâu de primăvară. Se îngăure
cornul cu un sfredel şi se bagă amestecul acolo astupându-se cu un dop de
lemn”1347.

La Sebeşel există şi altă compoziţie folosită pentru introducerea în cor‑
nul vacii: „Găure cornu vacii şi se bagă nişte boscoane cu aiu, tămâie şi
chiper ”1348.
Există o serie de acţiuni puse în legătură cu primul muls al animalelor,
astfel:
„când mulji întâi o vacă s-o mulji cruciş printr-o verigă pentru strigoi şi să
zâci, când roade strigoaia veriga de hier, atunci să strâce vaca, atunci şi nici
atunci”1349.

Însă toate aceste superstiţii îşi găsesc pe deplin expresia în credinţele
legate de capacităţile unor oameni de a fura mana1350 laptelui, precum şi
în practicile legate de această chestiune. Prima menţiune scrisă a manei în
spaţiul românesc, este cea făcută în Pravila Mică de la Govora (1640), unde
se precizează canonul vrăjitorului de mană:
„Cine ia mana grâului, sau altceva dintr-acele acesta iată să ştie lucrul dra‑
cului, ori den vin, ori den pâine, ori dintr-altu, de se va lăsa de acestea, să
aibă pocanie patru ani, metanii câte o sută”1351.

Prezenţa acestui canon denotă faptul că mana cu sens magic era cunos‑
cută de români, iar vrăjitorii de mană erau destul de numeroşi, după cre‑
dinţa populară.
De altfel, la Sebeş, la 78 de ani de la această primă menţiune a manei şi
Ibidem, p. 316, nr. 12.
Ibidem, p. 317, nr. 20.
1348
Ibidem, p. 317, nr. 21.
1349
Ibidem, p. 317, nr. 16.
1350
Pentru detalii privind noţiunea de mană în diversele culturi folclorice inclusiv la
români, vezi Pavelescu 1944, p. 11–32.
1351
Pavelescu 1944, p. 22–23.
1346
1347
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a canonului vrăjitorului de mană, în anul 1718, au debutat o serie de pro‑
cese, în urma cărora au fost arse pe rug mai multe persoane bănuite de a fi
vrăjitoare. Printre acestea, a fost arsă pe rug şi Ioana Dan, o româncă din
suburbiile oraşului, care a fost acuzată, printre altele, şi de faptul că fura
laptele animalelor, un martor declarând chiar sub jurământ că a văzut-o pe
Ioana „mulgând lapte dintr-o stinghie a gardului”1352; deci iată că la începu‑
tul secolului al XVIII-lea la Sebeş pentru astfel de fapte se plătea cu viaţa.

13.1.3. Vrăjitorii de mană
Aceştia sunt cunoscuţi, în general, sub denumirea de strigoi sau strigoaie, cuvânt derivat din latinescul strix, termen folosit cu precădere în
Transilvania1353. Strigoii pot fi de ambele sexe, dar în majoritatea cazurilor
sunt femei, putând fi recunoscute după mai multe semne, însă cel mai bine
le cunoaşte preotul, pentru că cei care sunt strigoi nu se duc la spovedit1354.
Strigoiul-vrăjitor, în opoziţie cu strigoiul-vampir, este un personaj care
ţine de lumea celor vii, însă este un viu anormal care are capacitatea de a
despărţi sufletul de trup, pe care-l abandonează, pentru a pleca într-o călă‑
torie în care uneori împrumută o formă animală1355.
În Mărginimea Sebeşului, oamenii cred că duhurile acestor strigoaie vin
acasă seara, odată cu ciurda de vaci, călărind pe taurii satului, iar oamenii
nu le pot vedea decât dacă stau ascunşi sub o grapă. O altă posibilitate de a
le vedea constă în prinderea unui şarpe în ziua de 40 Sfinţi Mucenici, căruia
să-i tai capul cu un ban de argint. În gura şarpelui se pune un căţel de aiu
(usturoi), pe care să-l îngropi în pământ, iar în ziua de Sf. Gheorghe sau
Rusalii să iei planta crescută şi să o pui pană la pălărie astfel că la venirea în
sat a ciurdei de vaci, vei vedea cine-s strigoaiele1356.
Există şi anumite semne care confirmă faptul că o persoană este strigoi:
„Muierea care îi strâgoaie are un pic de coadă la fund, aşa-i vorba da io
n-am văst”1357, sau pot fi cunoscuţi după moarte crezându-se că: „femeia
care murea de era cu faţa faină zice că o fost strâgoaie şi la aia îi băgau
piroane”1358. În zonă se crede că această calitate de a fi strigoi se dobândeşte
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358

Kootz 1883, p. 14; Lemenyi 2009, p. 45.
Pavelescu 1944, p. 78.
Pavelescu 1998b, p. 57.
Mensil, Popova 1997, p. 130.
Bena 1925, p. 85–86.
Afrapt Elena, n. 1909, Sebeşel.
Vasiu Gheorghe, n. 1930, Sebeşel.
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prin naştere: „strâgoii îs din naştere. Dumnezău le-o dăruit că n-au fost
părinţii cum o trebuit şi o băgat în ei pe necuratu”1359.
Aceste credinţe, mult mai răspândite în trecut, subzistă încă şi astăzi,
una dintre persoanele chestionate relatându-mi o întâmplare petrecută în
tinereţe:
„mai tot păţeşti câte ceva când ai câte-o ghită păţeşti […], am păţit cân am
fost de 14–15 ani, nu puteam închega laptele. O venit mătuşa şi mi-o adus
sare sfinţită, în timpu acela cam am făcut, făceam urdă şi jintiţă, era zăru pe
foc şi cân am pus zăru pe foc ce ieşau? Numai nişte fluturi şi erau negrii! Nu
erau albi cum or trebui să fie jintiţa sau urda ce or trebui să fie şi atuncea-m
pus nişte sare sfinţită în zăr, şi atunci or căzut de pe cui meştecău şi cuţâtu,
amândouă or picat jos şi mi-o fost frică că eram numai singură. Da am făcut
jintiţa albă, şi am putut face şi urdă şi jintiţă”1360.

Un alt interlocutor mi-a relatat un caz petrecut în Pianu de Jos a cărui
victimă a fost chiar preotul satului:
„avea popa o vacă pe care i-o grija cineva şi vaca o fost stricată. S-ar zâce
că o femeie din sat i-o strâcat-o şi popa s-o dus la ea şi i-o zâs să-şi vadă de
treabă că-o trânteşte la pământ. După tri zâle şi-o revenit vaca. Da femeia o
zâs că nu ştie nimic şi că n-o făcut nimic”1361.

Pentru luarea manei laptelui sau chiar a laptelui, vrăjitoarele recurg la
anumite ritualuri care implică folosirea apei:
„pentru a lua laptele vacii strâgoaia ia cu cana apă în cursul velii (adică în
sensul de curgere al părăului), şi cu aia mere în grajd pe furiş şi strocheşte
vitele şi vaca înţarcă. A lui Niculae Duvlea, bătrânu o prins pe una de pe
Coţă1362 că o luat apă de pe vale şi s-o băgat la el în grajd, da o sâmţât. O
prins-o şi i-o zâs: «Să dezlegi ce ai făcut că de nu de aici nu mai ieşi!». Şi ce
ştiu ce-o făcut de-o adus laptele înapoi. Sunt şi strâgoaie care deoache boii
de nu mai mereau, cădeau jos”1363.

Într-o altă versiune, se foloseşte un băţ încrâştit cu nişte semne care în
prealabil a fost descântat:
„îmi tot poveştea muma bătrână de o bunică, care o fost multe veri bace, o
1359
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avut 35 de veri amunte. Şi-o luat-o slujnică, cân era copil, o vecină. Şi o zâs
către ea, te duci la cutare cu bâta asta, o bâtulică atâta-aşa şi avea crestături
pe bâtă. Te duci la vecina cutare şi pui pe o gaură între lemne la grajd, da
numai pân la crestătura aia. Şi copilu merge încole şi zâce mă ce o fi dacă
bag toată bâta. Şi cân o venit stăpâna la vacă, o fost moartă! O trimis copilu
ca să nu să prindă blestm, că zâce că dacă-i face vreo-un blestem, de copil
nu să prinde ca de un om mare”1364.

Oamenii cred că există şi vrăjitori de mană atât de puternici încât pot
fura laptele animalelor de la distanţă, prin simplul contact vizual cu turma
de oi. În Mărginimea Sebeşului această putere este un apanaj exclusiv mas‑
culin, toate relatările din prezent ale unor astfel de cazuri având ca prota‑
gonişti ciobani. Astfel de relatări susţin că:
„mai spunea unu că prin munte, prin Custură o fost un ciopor de oi şi-o
crest că-s mânzări. Şi o zis ortacu lui că ce-ar fi să mâncăm lapte acum?
Cum să mâncăm mă că noi suntem la şterpe. De unie? Nici n-o terminat
vorba şi-o-mplântat cuţâtu-n brad, şi-o pus căldarea sub prăselele cuţâtului
şi-onceput a mulge, da o vint sânje nu lapte că erau sterpe”1365.

În altă variantă, strigoiul mulgea lapte din plăselele cuţitului înfipt în
ruda carului:
„povesteau nişte ciobani că o zâs unu, mă crezi că fac să cură lapte de la oile
din turma aia? Ce ştiu ce-o făcut la ruda carului de săreau oile şi cura laptele
de la oi. Ciobanu care păza oile o aruncat cojucu jos şi o dat cu bâta în el şi
ăsta care o făcut să cură laptele aşe sărea cum dădea ăla cu bâta în cojoc”1366.

Pentru îndreptarea situaţiei şi vindecarea animalului, la fel ca în cazul
ritualurilor apotropaice menite să ţină animalele departe de influenţa male‑
fică a acestor personaje, se folosesc anumite elemente considerate ca având
puteri miraculoase:
„le tot dăm sare. La Bobotează, în 10 februarie, la Haralambie, atunci anume
pentru vite. Altele, când vezi că nu-i bine dai apă sfinţită cu sare şi dacă ai
noroc să-ntoarnă. Dacă nu, […] trăbă s-o dai şi-i gata. Nu ştiu cum fac tre‑
burile ăştea că io aşa ceva nu mi-o trebuit, nici laptele de la nimeni. Cân îi
luat nu poţi face untu, nu să-nchiagă”1367.
1364
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Însă cel mai sigur mod de a aduce înapoi laptele este să determini stri‑
goaia să dezlege farmecele făcute: „ca să aduci laptele înapoi, dacă bănuieşti
că strâgoaia o fost, o chemi să dezlege ce-o făcut”1368.
Există încă o variantă, independentă de voinţa vrăjitoarei, care implică o
contra-vrajă exprimată prin descântece şi anumite acţiuni performate însă
de persoane calificate în acest sens. Unul dintre interlocutori, îmi spunea
că „mai sunt de-ăia de descântă, da nu-i povestesc io! Mai sunt da nu-i de
povestit treaba asta!”1369.
Un alt interlocutor relata:
„descântece să folosau da alea-s de mult. Eram cochil cân am văzut o femeie
descântând, da ca să vă spui cuvintele nu ştiu. Că de zâs, o zâs femeia! Am
avut aicea o vecină, că să mă înveţe să descânt. Şi io am zâs că aşa ceva
nu-mi place că zâce că-i păcat tare. Da pe-o parte. Că pe-o parte zice că n-ar
fi păcat că scapi vita de la rău. Că venea şi descânta şi nu mai avea nimic”1370.

Se observă o influenţă şi o pătrundere în zona Văii Sebeşului a unor per‑
formeri de magie veniţi de peste Mureş, din zona Munţilor Apuseni, cum
a fost cazul unui personaj misterios al cărui nume real, nu am reuşit să îl
aflăm, dar căruia toţi locuitorii de aici îi spuneau „Mocanu”, făcând desigur
aluzie la zona lui de origine. S-a stabilit în cătunul Tonea, în mijlocul cres‑
cătorilor de animale, care recurgeau frecvent la serviciile lui:
„o fost de pin Munţii Apuseni pe-aicea un bătrân, şi descânta mult. Mocanu.
Descânta mult la treburile eştia trăzni-m-ar! Şi era vecin cu soru-mea. Deci
el n-o avut copii şi-o murit. Şi-o avut o carte de descânta el din ea. Şi fiindcă
n-o avut pe nimeni, sora asta l-o mai îngrijit pe acolo la bătrâneaţă. Şi-o
apucat cartea, o găsât-o pe acolo. Şi după ce-o luat-o ia, la două-tri zile am
nimerit pe-acolo. Ce carte-i asta tu? De la Mocanu de descânta din ie. Dapă
nu era, ie ui cât hârtiuţa asta şi vre-o zece foi. Şi io am aruncat-o-n foc! Că
ce scrié acolo-n ie era numai minciuni. Era un om acolo şi o femeie cu-o
oală de pământ şi-o lingură-n ea şi meşteca acolo şi ce ştiu ce boscorodea
acolo. Ce să fac cu ia la oile mele?”1371.

În prezent, oamenii au devenit mai sceptici în ceea ce priveşte credinţa
în existenţa şi acţiunile strigoilor: „Cu furatu laptelui. Io nu cred în dea‑
lea. Mie nu m-i s-o întâmplat aşa ceva să ia laptele la vacă sau la oaie. Am
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auzât că s-ar fi întâmplat, da io nici n-am văzut şi nici nu cred în lucruri
dealea”1372.
Cei care nu cred în existenţa strigoilor argumentează şi pun abundenţa
sau cantitatea mică de lapte dat de animale pe modul cum acestea sunt
întreţinute:
„Să aude de strigoi, da io nu cred în aşa ceva. Pentru mine nu există. Să aude
că altu-i ia laptele sau ce ştiu io. Da nu există aşa ceva, părerea mea! Adică
ăsta-i adevăru! N-are cum! Că-ţi lua altu laptele de la animale. Cum? Cum
să-l ieie? Dacă io îi dau de mâncare şi altu de acolo cum să mi-l ieie. Nu să
poate domne. Io dacă nu-i dau de mâncare cum să aibă lapte? De la dracu!
Sau dacă mie-mi place să grijesc animalele şi-s deia care nu le place, să culcă
şi le dă numai la opt sau la zăce de mâncare şi io le dau de la şasă, sigur că ale
mele-s mai faine! Şi-apă ăia zice că ieşti strigoi, dracu baje, poveşti. Sau în
loc să le dea o jumătate de kil de porumb le dă o sută de grame sau cine ştie
cât, sau nu le dă deloc. Pă cum să fie ca al tău? Nu poate să fie. Animalu cum
îl vezi aşa te vede şi el. Ochii stăpânului îngraşă totdeauna animalul. Ieşti cu
ochii pe el şi-l vezi ce-l doare şi-i dai de mâncare, atunci îi bun. Dacă ieşti
numai cam aşa atunci nu ieşti de nimic. Animalu dacă stai cu faţa la el stă cu
faţa la tine. Îţi faci păreri că sunt strigoi. Dracu să să baje-n iei. Nu există aşa
ceva. Nu poate. Nu cred că or existat. Părerea mea asta-i. Io aşa cred. Io cu
animalu am crescut la tata, la ai noşti am avut şi io de-o fost slabe, da io mi
le-am strâcat! Or n-am avut bani să le dau porumb, ori fân, ori o fost iarnă
grea, ori cine ştie, o fost vara secetă, ori n-o fost iarbă, ori cine ştie ce. Asta
n-o fost strâgoi o fost dracu strâgoi!”1373.

Alt interlocutor neagă existenţa strigoilor:
„mai zâc oamenii de strâgoi, da io-n deştea nu cred. Şi vă spun, că cân
oile mele or fo strâcate, nu le-o strâcat niciun strigoi sau strigoaie. Io le-am
strâcat. Dice? Ori că m-am zgârcit să le dau cât trăbă să mânce, ori că n-am
avut atenţia să-mi dau sama cât trăbă. Deci io-am fost strâgoiu, nu altci‑
neva”. Însă revenind asupra problematicii strigoilor, îmi spune despre un
vecin de-al său pe care îl vizitasem anterior: „Şi Vasilică ăsta unde-ai fost îi
strâgoi. Păi tată-so era renumit de strâgoi! 1374.

O imagine plastică asupra strigoiului ne este oferită de cel bănuit că ar fi
strigoi, „Vasilică strigoiu”, îmi spune:
„să povesteşte de strigoi. Da, în primu rând, ca să fii strigoi, trăbă să ai
1372
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coada lungă la furcă să le dai bine de mâncare, să le dai cucuruz. Şi acela
care are coada scurtă la furcoi să prepune pe ălalalt cu coada lungă că i-o
luat din lapte. Da io nu ştiu, o fi fost pe timpuri. Astea-s lucruri şi bisericeşti,
să fac slujbe pentru estea. Ala care face treburi deştea îl calcă. Să crede că
umblă cu dracu”1375.

În mentalitatea tradiţională, viaţa şi moartea constituie două stadii
ontologice care ocupă poziţii extreme, iar strigoiul este o fiinţă care, tre‑
când de la stadiul de viu la cel de mort, refuză, sau este împiedicat, să ope‑
reze separarea sufletului de trup şi să ocupe locul firesc în linia descendentă
a strămoşilor săi, instalându-se într-un stadiu intermediar. Starea de des‑
compunere a trupului este semnul clar al desprinderii sufletului de trup şi
al orientării sufletului către lumea de dincolo, lipsa descompunerii fiind o
dovadă de transformare vampirică1376.
Despre vrăjitorii de mană se crede că, după moarte, devin spirite rele
care omoară oameni şi animale. Colectivităţi întregi erau stăpânite uneori
de aceste temeri, în special în perioadele unor epidemii sau epizootii, când,
pentru a împiedica efectele strigoilor, oamenii săvârşeau anumite ritua‑
luri, care constau în legarea cadavrului sau străpungerea inimii acestuia. În
cazul în care aceste practici au fost neglijate la înmormântare, se recurgea la
dezgroparea cadavrului şi săvârşirea ritualurilor de destrigoire, atunci când
oamenii observau efectele puse pe seama strigoiului1377.
Aceste practici erau prezente şi în Mărginimea Sebeşului şi sunt con‑
semnate în satul Pianu de Jos, unde, mortului bănuit de a fi strigoi, i se
introduceau în gură cuie. Dacă acest lucru nu a fost făcut şi s-a întâmplat
ceva care este pus pe seama celui decedat, cadavrul este deshumat şi dez‑
membrat1378 sau „îi bagă un piron în inimă ca să nu mai ieşe să facă rele”1379.
Deşi aceste practici macabre au dispărut astăzi aproape în totalitate,
totuşi în subconştientul oamenilor rezidă anumite credinţe în puterile
unor astfel de personaje, cel mai adesea acestea ieşind din subconştientul
lor în momentul în care respectă anumite reguli devenite tabu cu prilejul
unor sărbători creştine, dar care suprapun anumite „opăceli” neînscrise în
calendarul oficial al bisericii, dar pe care oamenii le respectă şi astăzi „cu
sfinţenie”, după cum vom vedea în capitolul următor.
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13.2. Implicaţii ale vieţii pastorale în cadrul principalelor
sărbători de peste an
Datorită faptului că este una dintre activităţile economice tradiţionale
importante practicate de poporul român, păstoritul şi-a pus amprenta,
printr-o serie de nuanţe specifice, inclusiv asupra principalelor sărbători
din decursul unui an calendaristic. Grija oierilor pentru turmele lor trece
dincolo de aspectul strict fizic al îngrijirii animalelor, impunându-se anu‑
mite tabuuri care au fost, şi sunt încă şi astăzi, respectate de către ciobani şi
de proprietarii de animale, în general.
Începutul sezonului pastoral este marcat de o sărbătoare foarte impor‑
tantă, Sângeorzul (Sf. Gheorghe, 23 aprilie). Încă din ajun se poate sesiza
importanţa acestei sărbători, calendarul popular înregistrând în 22 aprilie
Ajunul Sf. Gheorghe sau Sângeorzul vacilor. Sărbătoarea este revendicată
atât de calendarul pastoral, cât şi de cel agricol, din acest moment con‑
siderându-se că are loc revenirea naturii la viaţă, element indispensabil
celor două ocupaţii. Acest moment este întâmpinat cu numeroase ritua‑
luri de împodobire a gospodăriei cu verdeaţă, care capătă acum valenţe
magice apotropaice, sărbătoarea marcând deschiderea jumătăţii calde a
anului, închis prin analogie la Sumedru (Sf. Dumitru 26 octombrie). În
această noapte, a ajunului sărbătorii Sfântului Gheorghe, se înregistrează
prima mare desfăşurare de forţe malefice, acum fiind momentul prielnic
în care vrăjitoarele pot lua mana laptelui sau a recoltelor, de aceea acesta
este momentul pentru desfăşurarea unor practici magice cu caracter apo‑
tropaic1380. Acum, în unele zone etnografice, are loc „Alesul”, sărbătoare
a ciobanilor în care se aleg oile de miei, se stabileşte locul pentru stână şi
strungă, se pregătesc oile pentru primul muls şi se face primul caş1381.
Există şi o serie de ritualuri în legătură directă cu primul muls. În
Mehedinţi, se cocea un colac mare din pâine nedospită, căreia i se făceau
cruci de iarbă în patru părţi. Se confecţiona şi o coroniţă din lăstari de sal‑
cie şi busuioc, care trebuia să conţină neapărat şi un fir roşu menit să apere
de deochi. Animalul era muls mai întâi peste colac, iar apoi peste coroniţă.
Colacul se atârna la poartă pe o ramură verde de stejar, salcie sau fag, par‑
ticipanţii la muls trăgând apoi de el. Se considera că cel care rupea o bucată
mai mare va avea spor la animale. În căldarea de muls se punea şi un ban,
iar ugerul animalului era uns cu osânză de porc pentru a nu fi spurcat de
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rele. În final, coroniţa era aruncată pe apă, ca să nu sece laptele, aşa cum nu
seacă apa din izvor1382.
Referitor la primul muls la stână, în Mărginimea Sebeşului este menţio‑
nată o practică menită, probabil, să asigure un preţ bun brânzei, căci „până
nu încep oile a ieşi pe strungă, e obiceiul ca fiecare să ţâpe câte-un ban la
băciţă în găleată ”1383. Pentru ca animalele să fie sănătoase şi să dea mult
lapte, există şi obiceiul ca oamenii să rămână două nopţi cu ele pe câmp1384.
În acelaşi fel ca la Bobotează (6 ianuarie) sau la Sânziene (24 iunie), şi la Sf.
Gheorghe (23 aprilie), după noaptea ajunului, în care s-au dezlănţuit forţele
răului, se impunea scăldatul sau stropitul ritual al oamenilor, animalelor şi
obiectelor din gospodărie, în scopul purificării şi asigurării unei stări optime
de sănătate şi pentru prosperitate în anul care vine, acum fiind şi momentul
prielnic pentru obţinerea unor instrumente magice indispensabile practici‑
lor de propiţiere sau apotropaice care se desfăşurau în cursul anului1385.
Tot atunci au loc şi o serie de ritualuri menite să asigure sănătatea şi
invulnerabilitatea animalelor la atacurile vrăjitorilor, în acest sens dânduli-se să mănânce „crucea paştei”1386, adică agneţul prescurii.
Un alt obicei, cu vădită tentă apotropaică menit să împiedice luarea
manei laptelui, este „Cucu-Răscucu”. În cadrul acestuia, fiecare familie
făcea nişte colaci din pâine nedospită, pentru a nu se infecta pulpa ani‑
malului. Găleata folosită la muls era împodobită cu o cunună de salcie, iar
colacul era stropit cu lapte la mulsoare, până când acesta se îmbiba bine.
Mulgătorul, împreună cu un ortac de-al său, apucă, pe sub burta oii sau
vacii, colacul. Unul spune „cucu”, iar celălalt răspunde „răscucu”. După
repetarea formulei de trei ori, colacul se rupe, cel care rămâne cu bucata cea
mai mare, va fi mai longeviv1387. Deci, pe lângă momentul prielnic săvârşirii
unor ritualuri cu caracter apotropaic, acum este şi momentul prielnic pen‑
tru practici cu caracter oracular.
O altă modalitate de a proteja animalul de atacurile vrăjitorilor de mană
era şi presărarea în jurul acestuia a unor seminţe de mac, gest însoţit de
formula: „numai atunci să poată fura vrăjitoarea laptele când va reuşi să
adune toate seminţele de mac”1388.
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În satele de pe Valea Sebeşului, în acelaşi scop se pune la poartă o
creangă de măceş sau spini1389, iar dacă se dorea ca nimeni să nu poată lua
mana unei vaci, când aceasta se naşte trebuie trecută prin toarta unei căl‑
dări de aramă şi trebuie bătut un cui în pământ acolo unde i-a picat capul,
după care doi copii trebuie să treacă peste ea. La Purcăreţi, înainte ca viţica
să facă primii paşi, i se făcea cruce cu usturoi, sau cu alte substanţe urât
mirositoare (excremente), la fiecare picior, apoi i se dădea să mănânce două
gălbenuşuri de ou amestecate cu sare şi usturoi1390. În mâncarea animalelor
se mai puneau şi alte ingrediente magice, menite să le asigure imunitatea,
cum sunt tămâia, apa sfinţită1391 sau sarea, care a fost binecuvântată la bise‑
rică de Sf. Haralambie (10 februarie).
În judeţul Alba se credea că există două feluri de strigoaie: „Morandele”,
care iau laptele cu totul animalului, rămânând complet fără lapte şi
„Strigoaiele”, care lasă laptele luându-i doar mana1392.
Se obişnuieşte încă să se respecte nişte tabuuri care împiedică pierderea
laptelui animalului în mod accidental, astfel, la Pianu de Jos şi nu numai,
este răspândită practica conform căreia atunci când fată vaca nu este per‑
mis să dai sau să împrumuţi nimica din casă, pentru că, împreună cu acel
obiect, se putea da da şi laptele vacii1393. O altă modalitate de a împiedica
strigoaia să fure mana laptelui este ca, în momentul fătatului, să tragi viţelul
pe vacă în sus (adică de la coadă spre cap, pe spate) şi să zici: „Cân o număra
strigoaia părul de pe vacă înainte şi înapoi, atunci să strice vaca, atunci şi
nici atunci”1394.
Dacă însă totuşi se întâmplă ca vrăjitorul să fure mana laptelui, se cunosc
şi unele modalităţi de aducere înapoi a acestuia. În manuscrisul lui Nicolae
Filimon, redactat între 1873–1883 sub titlul generic Leacuri se păstrează o
reţetă pentru a recăpăta laptele:
„Marţi la amiazi de la 11 ceasuri să începi a bate vaca legată cu ştreang de
uşia tinzii şi coperită cu un ţol sau zeche neagră să o baţi cu două beţe de
alun până va veni strigoaia, vorba bună să nu-i dai”1395.

Astfel de practici, menite să păzească animalele de acţiunea malefică a
1389
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strigoilor, dar şi pentru spor, sunt specifice tuturor zonelor pastorale şi erau
frecvente şi în alte momente cheie ale anului. La Bobotează (6 ianuarie) se
coceau două pâini, una mare şi una mică, Prima pentru preot, iar cea de-a
doua pentru animale1396, după ce, în ajunul sărbătorii, se presăra pe masă
şi sub faţa de masă tărâţe, care apoi erau date animalelor să le mănânce1397.
În ajunul sărbătorii de Sf. Andrei (30 noiembrie), moment cunoscut şi
sub denumirea de „noaptea strigoilor”, la fel ca în ajunul Sf. Gheorghe, când
se dezlănţuie forţele malefice, se folosesc seminţe de mac presărate în jurul
animalelor pentru a fi ferite de atacurile vrăjitoarelor1398.
Alt moment foarte important consacrat naturii renăscute şi care
cuprinde numeroase practici apotropaice îndreptate, în principal, asupra
vrăjitorilor de mană, atât a animalelor, cât şi a recoltelor, este data de 30
aprilie, ajunul Armindenului1399.
Acum, în Bihor, are loc ritualul denumit „Alungarea Strigoilor”. Acesta
constă într-un dialog care se desfăşoară de la o casă la alta: „Auzi mă! – Aud
mă! – Cine-i strigă! /Dracu-l frigă/ Pe frigare/ De cea mare!” Replica este
preluată din casă în casă, crezându-se că aşa se alungă strigoii1400.
Deşi destul de numeroase, aceste practici nu se compară ca frecveţă cu
cele menite să asigure paza animalelor contra prădătorilor.
În ziua de Sf. Gheorghe, la ieşirea oilor, se punea un lanţ la poarta fiecă‑
rei gospodării, iar la staul se aşezau o secure şi doi piepteni pentru cânepă,
încleştaţi, ca să se încleşteze gura lupului şi să nu poată mânca animalele1401.
Acest tip de practici îşi găsesc expresia deplină în cadrul ciclurilor de
sărbători dedicate Filipilor. Aceştia sunt consideraţi de către popor a fi un
fel de sfinţi însărcinaţi de Dumnezeu cu îngrijirea vitelor1402, nişte apostoli
care în timpul prigoanei contra creştinilor au fost aruncaţi într-o groapă
cu lupi, de unde au scăpat nevătămaţi1403. Tot despre ei se spune că erau
trei fraţi, dintre care unul era şchiop1404. Există şi convingerea că numă‑
rul Filipilor este o tradiţie de familie, după moştenirea stăpânei casei, care
atunci când îşi mărita fata, îi dădea şi ei câte un Filip, lucru care, dacă avea
1396
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mai multe fete, ducea la rămânerea fără Filip1405.Un motiv frecvent întâl‑
nit în tradiţiile consacrate Filipilor, sau păstorilor lupilor, cum mai sunt
numiţi, este acela al pedepsirii omului necredincios1406.
Există mai multe rânduri de Filipi, de toamnă şi de iarnă. Primii Filipi
de toamnă se sărbătoresc în perioada 26–28 septembrie, cunoscuţi şi sub
numele de Berbecari. În această perioadă nu se coase, nu se împunge cu
acul în piele, nu se dă împrumut nimic şi nu se lucrează, în general, nimic,
crezându-se că, în acest fel, turmele de oi sunt păzite de lupi1407.
O altă etapă, în calendarul Filipilor de toamnă, este perioada 12–14
noiembrie, având ca punct culminant ziua de 13 noiembrie, cunoscută sub
denumirea de Ziua Lupului, sau Gădinetele, ţinută pentru ca vitele să fie
ferite de muşcătură de şarpe sau de lup1408. În ziua următoare, 14 noiem‑
brie, se sărbătoreşte alt Filip, exact în ziua în care calendarul ortodox îl
celebrează pe Sf. Apostol Filip, nefiind exclus ca acesta să fi fost punctul de
plecare al acestor ceremonii specifice lunii noiembrie1409.
Dintre Filipii de toamnă, cei mai importanţi sunt cei din acest din
urmă ciclu, care se ţin la lăsatul de sec al postului Crăciunului, trei zile
înainte şi alte trei după începerea postului. Mai există un Filip la 7 zile
după lăsarea postului, Filip Şchiopul, a cărui zi cade de Ovidenie, în 21
noiembrie. Acesta este considerat a fi cel mai rău dintre cei trei fraţi,
care a dovedit faţă de lupi o cruzime ieşită din comun, ucigându-i fără
milă de câte ori îi întâlnea. În această situaţie, lupii s-au plâns stăpânului
lor, Sf. Petru, cerându-i să intervină în favoarea lor. Coborând sfântul
pe pământ, lupii cer răzbunare şi îl roagă, totodată, să le ursească ce să
mănânce fiecare, lucru pe caresfântul l-a făcut. Un lup şchiop, ajuns mai
târziu din cauza handicapului său, rămas fără pradă, strigă în urma sfân‑
tului care plecase deja, cerându-i să-i sorocească şi lui ceva să mănânce.
Sfântul Petru, interesându-se de starea lui, află că a fost schilodit de Filip
Şchiopul, atunci sfântul îi urseşte să-l mănânce pe însuşi Filip Şchiopul,
lucru pe care lupul l-a făcut1410, pentru că nimeni nu poate scăpa de ceea
ce i-a fost hărăzit.
O altă variantă narează despre acest personaj că a fost un om simplu
care, încolţit de o haită de lupi, s-a rugat Sfântului Petru care le-a încleştat
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gurile1411. În general, în aceste zile ale Filipilor, se impun unele interdicţii
legate de activităţile casnice. Acum se lipeşte gura sobei ca să se lege gura
lupului. Gospodinele nu mătură prin casă şi nici nu scot gunoiul afara. În
unele părţi se mătură, dar numai noaptea, iar gunoiul este ţinut după uşă
trei zile, după care se presară peste el ardei iute şi se aruncă afară. Se proce‑
dează astfel existînd convingerea că lupoaicele scormonesc în el în căutare
de cărbune, pentru că există credinţa că lupii nu se pot prăsi până când nu
mănâncă un cărbune din vatră, în zilele Filipilor de toamnă. Tot în această
perioadă, femeile nu au voie să coase, să împungă în piele, să umble cu
acul sau alt obiect ascuţit, nu torc, nu macină şi nu dau nimic cu împru‑
mut1412. Tot pentru a preveni ca lupii să atace animalele, se încleştau doi
piepteni spunând „aşa să se încleşteze gura lupilor, să nu poată mânca vita
cutare”1413.
Filipii de iarnă încep în 25 ianuarie şi se întind, cu date variabile, până la
3 februarie. Prima zi din Filipii de iarnă (25 ianuarie) este cea mai impor‑
tantă sărbătoare din anotimpul rece consacrată lupilor, în care se respec‑
tau cu stricteţe multe tabuuri, această zi indicând şi sfârşitul unei perioade
de împerechere a acestora, începută cu 80 de zile în urmă la Filipii de
toamnă1414. O altă zi din ciclul Filipilor de iarnă este 30 ianuarie, sărbătoare
cunoscută şi sub numele de Trisfetiţele. Se consideră că acum este Filipul
cel mai periculos, căci există credinţa că cine va lucra în această zi, atunci
când va pleca la drum va fi atacat de lupi1415.
Perioada 1–3 februarie este marcată de alt ciclu de zile dedicate lupu‑
lui, acestea fiind ţinute pentru a fi ferite vitele, şi mai ales oile, de atacu‑
rile animalelor de pradă1416. Acest ultim ciclu de Filipi de iarnă avea ca
punct culminant ziua de 2 februarie, când calendarul ortodox celebrează
Întâmpinarea Domnului. Sărbătoarea creştină are ca personaj principal pe
Maica Domnului care-l duce în această zi pe pruncul Iisus la templu, însă,
în tradiţiile populare, în aceeaşi zi apare un personaj feminin enigmatic,
Stretania, o femeie deosebit de rea şi periculoasă, ofensată de un bărbat
pe care-l pedepseşte, hărăzindu-i acestuia ca turmele să-i fie mâncate de
lupi1417.
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În tot timpul acestor sărbători dedicate lupilor, se evită pronunţarea
cuvântului „lup”, crezându-se că simpla lui pronunţare duce la venirea aces‑
tuia la oi1418.
Alte sărbători care au ca obiect prevenirea atacării turmelor de către ani‑
malele de pradă, în speţă lupii, sunt Circovii. La fel ca şi Filipii, şi aceştia
sunt activi în mai multe perioade. Despre Circovi se crede că sunt păzitorii
şi îngrijitorii de hrană ai animalelor sălbatice1419. Aceştia se sărbătoresc între
16 şi 18 iulie, cel mai însemnat fiind în data de 17, când calendarul creştin o
celebrează pe Sf. Muceniţă Marina, considerată de popor a fi sora Sfântului
Ilie. Ca şi în cazul Filipilor, există interdicţii privind munca, în aceste zile se
putea totuşi lucra câte ceva, dar numai până la prânz, rămânând în vigoare
toate celelalte interdicţii specifice Filipilor, de a nu se coase, mătura sau
umbla cu piepteni1420. Aşa cum am mai afirmat, cel mai important moment
sărbătorilor dedicate Circovilor era ziua de 17 iulie, Sf. Muceniţă Marina, zi
respectată cu stricteţe, deoarece aceasta la mânie are o putere devastatoare,
putând incendia recoltele sau atrage lupii asupra turmelor1421.
Un alt ciclu de Circovi cade între 19 şi 21 iulie, în ajunul şi a doua zi după
Sf. Ilie, cunoscuţi sub denumirea de Circovul Sf. Ilie ăl dintâi (19 iulie) şi,
respectiv, Circovul Sf. Ilie ăl de pe urmă1422. Pe aceeaşi linie ca şi „Filipii”
sau „Circovii” se înscriu şi „Martinii”, sau zilele ursului, care debutează la
1 august, zi cunoscută şi sub denumirea de Macaveiul ursului, Împuiatul
urşilor sau Paştele viţeilor. Această primă zi a ursului este în strânsă legă‑
tură cu declanşarea perioadei de împerechere. Ca practici specifice, se scot
fagurii de miere din stupi şi cei prezenţi trebuie să guste din aceştia, pentru
a fi feriţi de lupi şi de urşi1423. În unele zone, în această zi, se obişnuia să se
arunce afară o bucată de carne, în timp ce se rostea „Na ursule!”1424.
Ca şi în cazul Filipilor, în zilele ursului nu se lucrează nimic, nici măcar
nu se mulg vacile, acum lăsându-se viţeii să sugă, de la acest obicei venind
denumirea de „Paştele viţeilor”1425. Alte zile ale ursului sunt 2 august,
13 august1426 şi 13 septembrie, cea din urmă fiind data la care se încheie
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sărbătorile consacrate acestui animal, când, la fel ca şi la 1 august, există
interdicţii legate de muncă, inclusiv mulsul vacilor1427.
Există şi un ciclu de Martini de iarnă, trei la număr, care sunt sărbătoriţi
întotdeauna la 40 de zile după Crăciun, cel mai important, al doilea, numit
şi Mărtinul cel mare, cade întotdeauna la Întâmpinarea Domnului1428.
Altă sărbătoare importantă ţinută pentru a fi păzite animalele de pră‑
dători este Sf. Petru de iarnă (Cel Şchiop), ţinută în 16 ianuarie, dată
pe care unii o consideră drept cea mai importantă zi din anul lupului.
Patron al lupilor, Sf. Petru cel Şchiop este o făptură foarte puternică
care reglează comportamentul distructiv al animalelor de pradă, soro‑
cind acestora ce să mănânce, sancţionându-i astfel pe oamenii care nu
au grijă, cum se cuvine, de animalele lor. Exista convingerea că dacă
vita nu este mulţumită de modul cum este tratată, atunci sfântul o ia. În
această ipostază, câinii lui Sâmpetru, adică lupii, apar ca un instrument
al destinului1429.
Şi în satele din zona Sebeşului sunt răspândite toate aceste practici. Un
cioban bătrân îmi spunea: „Oile-s ca albinele, toate opăcelile ăstea trăbă să
le ţâi”1430. Filipii sunt prezenţi şi respectaţi, acum legându-se foarfecile cu
lână şi agăţându-se în cui, pentru a nu lucra cu ele1431. Pe Valea Sebeşului nu
se legau cu prilejul Filipilor doar foarfecile, ci şi cleştii, pentru a se încleşta
gura lupilor1432. „Să nu lucrezi cu foarfecele tri zâle-n dulce şi tri zâle-n
post”1433, mă avertizează un bătrân cioban din Săsciori, referindu-se la peri‑
oada Filipilor de toamnă.
Şi Sânpetru de iarnă este respectat pentru ca lupul să nu-ţi ia din oi1434,
sărbătoarea fiind cunoscută pe Valea Sebeşului şi sub denumirea de Lanţul
Sf. Petru, moment în care sfântul împarte gadinelor animalele pe care tre‑
buie să le mănânce în anul în curs1435.
Dintre celelalte sărbători de iarnă, se vorbeşte de „Tretania”, adică
Stretania (2 februarie), când ursul iese din bârlog. Dacă-şi vede umbra se
bagă la loc, pentru că iarna nu dă semne de retragere1436.
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Primăvara, la „Sânţi 40 de mucenici” (9 martie), nu ai voie să bagi lemne
în colibă, că ai de lucru cu „ăla lung” (şarpele) care-ţi muşcă vitele1437.
Macaveiul (1 august) este strict respectat, mai ales de ciobanii de la munte,
care acum ţin post negru toată ziua pentru ca „ăla mic” (lupul) şi „ăla
mare” (ursul) să nu le atace oile1438. Pe lângă ziua de 1 august, în acelaşi
scop, se respectă şi ziua de 7 august, nelucrându-se deloc cu lână sau cu
instrumente folosite la prelucrarea acesteia1439.
Tot în rândul ciobanilor la munte, în perioada văratului, se impun anu‑
mite restricţii de natură sexuală, existând convingerea că „ciobanul care
mere la băciţe, cam are val cu gadina, cam vine la turmă să şti. Dacă tot
umblă, cam vine la el, ăla are pagubă”1440.
Alte „opăceli” mai sunt la Precup (8 iulie) şi Pantelimon (27 iulie), zile
care se ţin pentru gadini1441. Se pomeneşte şi o „opăceală” mai deosebită,
numită Cachia, care are loc în ziua de 7 mai, când se leagă foarfecele şi
se atârnă în cui, crezându-se că dacă tai cu foarfeca în această zi, căpiază
oile1442. Evident este vorba despre o contaminare a acestei opăceli cu inter‑
dicţii specifice „Filipilor”.
În general, astfel de „opăceli” sunt cunoscute şi în alte zone etnografice.
Ele au ca obiect protejarea vitelor de animalele sălbatice şi sunt ţinute la 14
iunie (Sf. Elisei), pentru lupi şi urşi1443, la 29 iunie Sâmpetru de vară1444 sau
la 8 iulie, de Sf. Procopie1445, zi în care lupul capătă şi valenţele unui instru‑
ment punitiv, crezându-se că acesta le răpeşte copiii celor care lucrează în
decursul zilelor respective1446. Acestora li se adaugă ziua de 23 august, în
care se sărbătoreşte Sf. Martir Lupu, numele acestuia neputând fi trecut
cu vederea fără a fi asociat cu ferocele prădător1447, 4 septembrie ziua Sf.
Mare Mucenic Vovila, despre care se spune că şi-a petrecut întreaga viaţă
în pădure, trupul său fiind acoperit cu păr, ca al animalelor1448, sau ziua de
17 octombrie Sf. Osie, când, la fel ca în timpul Filipilor, se încleştau dinţii
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pieptenilor cu care se scărmăna lâna, interzicându-se orice activitate legată
de prelucrarea lânii, părului şi pieilor1449.
O importantă sărbătoare pastorală este şi ziua de Sumedru sau Sumetru,
suprapusă peste ziua Sfântului Dumitru, la 26 octombrie. Sumetru este
considerat a fi una dintre divinităţile Panteonului românesc, patron al ier‑
nii pastorale, care, împreună cu Sângeorgiul, împarte anul pastoral în două
anotimpuri simetrice, cel cald între 23 aprilie şi 26 octombrie, cu centru al
timpului la Sf Ilie (20 iulie), şi cel rece, 26 octombrie–23 aprilie, cu centru
al timpului la Sânpetru de iarnă (16 ianuarie). În opoziţie cu Sângeorgiul,
care încuie iarna şi trezeşte natura la viaţă, Sumedrul încuie vara şi este
asociat cu moartea naturii1450. Originea pastorală a sărbătorii este dovedită
atât de durata de şase luni a înţelegerilor, perioadă suprapusă peste sezonul
cald, prielnic păstoritului, cât şi de zicala: „La Sângeorz se încaieră câinii, la
Sumedru se bat stăpânii”, adică primăvara, la formarea turmelor, se încaieră
câinii între ei pentru că nu se cunosc, iar la Sumedru se bat stăpânii, pentru
că nu se respectă contractele încheiate la Sângeorz1451.
De altfel, credinţele populare referitoare la Sf. Dumitru susţin că acesta
a fost un cioban care vieţuia, împreună cu turma sa, într-un codru mare,
unde nu făcea altceva decât să se roage şi să-şi îngrijească oile. Într-o
noapte visează că mai sunt şi alţi oameni ca el şi porneşte în căutarea lor,
mergând de-a dreptul peste râpe şi pâraie, fără a se afunda în ele şi fără să
se ude. Ajuns într-un sat, intră într-o biserică unde vede preotul slujind
Sf. Liturghie, oamenii vorbind între ei şi un drac însemnându-le păcatele.
Văzând dracul că ciobanul nu face nimic şi nu are ce păcat să-i însem‑
neze, trage un vânt. Sf. Dumitru l-a auzit şi a început să râdă, iar dracul i-a
însemnat păcatul de a fi râs în biserică. Întors înapoi, când a trecut peste
ape s-a udat şi s-a cufundat în râpe până la genunchi. Dându-şi seama că
a greşit în faţa lui Dumnezeu, a hotărât să nu mai meargă niciodată între
oameni şi a rămas singur, cu turma sa, în pădure. După ani, a murit, iar
oamenii l-au găsit mort în stână, însă fără să fi putrezit, l-au îngropat, pe
locul stânei au zidit o biserică şi pe el l-au cinstit ca pe un sfânt1452.
Acum, în pragul iernii, este momentul săvârşirii unor practici cu carac‑
ter oracular, făcându-se preziceri despre starea vremii. În acest scop, cio‑
banii îşi aşează cojoacele în mijlocul oilor şi urmăresc ce fel de oaie se va
aşeza pe el. Dacă oaia e neagră, este semn că iarna va fi blândă, dacă se
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aşează o oaie albă, iarna va fi aspră1453. O altă variantă a acestei practici este
cea în care ciobanii pândesc toată noaptea oile ca să vadă care dintre ele
se va ridica prima. Dacă se ridică o oaie albă şi va pleca în jos, iarna va fi
grea, dacă se ridică una neagră şi va pleca în sus, iarna va fi uşoară1454. Alte
sărbători în care se fac simţite influenţe ale vieţii pastorale sunt ajunul şi
ziua Sf. Andrei.
Ajunul Sf. Andrei (29 noiembrie) este considerat unul dintre cele mai
mari ajunuri ale calendarului popular, un moment în care se dezlănţuie
forţe malefice şi duşmanii tradiţionali ai păstorilor, fie că sunt oameni (stri‑
goii), fie că sunt animale (lupii). Şi despre Sf. Andrei se crede că ar fi stăpân
al fiarelor sălbatice, care în acea zi le dă voie să umble şi să mănânce vitele
celor ce nu au respectat sărbătoarea1455.
Interdicţiile sunt la fel ca cele din cazul „Filipilor”1456, iar ca o practică
specială, acum se făcea drobul de sare al vitelor. Era descântat şi îngropat,
într-un stomac, sub pragul staulului, pentru a fi dezgropat la Sângeorz şi
dat animalelor să-l mănânce, amestecat cu tărâţe sau mălai, în scopul de a
fi ferite de acţiunea vrăjitorilor de mană1457.
În ziua următoare, Sf. Andrei (30 noiembrie), este momentul în care,
conform credinţelor populare, se formează haitele de lupi, care rămân con‑
stituite până în ziua de bobotează (6 ianuarie)1458. Se crede că în această zi
lupii capătă puterea de a-şi răsuci gâtul, iar când îi aud urlând, oamenii cred
că-l roagă pe Sf. Petru să le hărăzească prada1459. Ziua Sf. Andrei este con‑
siderată mare sărbătoare, în care nu se lucrează pentru a nu fi atacate vitele
sau chiar oamenii care pornesc acum la drum1460.
Altă sărbătoare importantă, din punctul de vedere al practicilor apo‑
tropaice, menite să înlăture pericolul ca animalele să fie atacate de prădă‑
tori, este Crăciunul (25 decembrie). Atunci are loc începutul unei practici
magice, ce va fi terminată la Sf. Vasile (31 decembrie), numită Legatul fia‑
relor. În seara de Crăciun, pe masă se aşează o pâine, numită stolnic. Masa
este înconjurată cu un lanţ de fier, iar după opt zile, la Anul Nou, pâinea
este tăiată în felii şi mâncată de copii şi animale, iar lanţul cu care a fost
1453
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legată masa se aşează în faţa grajdului, pentru ca animalele să treacă peste
el, crezându-se că astfel ele vor fi ferite de lupi1461.
Există şi o serie de sărbători în care se înfăptuiesc ritualuri menite să
păstreze sănătatea animalelor. O astfel de sărbătoare are loc la 11 iunie,
în ziua Sf. Apostol Vartolomeu. După cum o arată şi rădăcina numelui
sfântului, cuvântul cheie al sărbătorii este învârtirea, întoarcerea, de aceea
oamenii evită acum mişcările de învârtire, cum ar fi torsul, pentru a nu
produce efecte nedorite (ameţeli, întoarceri ale bolilor acolo unde au mai
fost). În sens pozitiv, acum este momentul în care învârtirea poate fi folosită
în magia întoarcerilor, trimiţând înapoi vrăjile. Printre altele, această zi este
ţinută pentru a nu căpia oile1462.
Tot acum ciobanii stau la pândă în timpul nopţii pentru a surprinde
luceafărul de zi răsărind, crezând că astfel oile se vor îngrăşa şi înmulţi1463.
Această prescripţie cu caracter magic, prezentă şi pe Velea Sebeşului la
Purcăreţi, în forma: „ciobanul care vede Găinuşa (Pleiada) în noaptea cân
răsare mai întâi, la Vârtolomeie, i se fac oile grase”, se poate transcrie în
felul următor: „Ciobanul care vrea să aibă oile grase, să le pască primă‑
vara şi noaptea”1464. Altă sărbătoare, menită să apere sănătatea animalelor,
este Sf. Teodosie (11 ianuarie), ţinută ca să nu înnebunească viţeii proaspăt
fătaţi1465, sau ziua Sf. Modest (18 decembrie)1466.
Toate aceste practici nu sunt un aliment tradiţional al fanteziei colective,
ci un rezultat al experienţei trăite mistic, ele ţinând sufletul omenesc într-o
continuă atenţie şi emoţie, care determină, la rândul ei, iluzii şi experienţe
mistice1467.
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CONCLUZII

Abordarea problematicilor legate de păstorit în zona Sebeşului, încă din
timpurile preistorice, se loveşte, în primul rând, de situaţia de facto exis‑
tentă şi anume de cercetarea arheologică insuficientă a zonei. Cu toate aces‑
tea, se poate schiţa o imagine a evoluţiei acestei ocupaţii încă din perioade
de timp îndepărtate, folosindu-ne de informaţiile oferite de arheologie, atâ‑
tea câte există.
Începând cu perioada neolitică, zona montană a fost angrenată în acti‑
vităţile comunităţilor existente în acest spaţiu, astfel dacă până nu demult
descoperirea situată cel mai în amonte, fiind considerată cea de la Şugag,
unde, fără alte detalii, se afirmă că s-a găsit „o piatră cu tăişul puţin arcuit”,
datată la sfârşitul neoliticului, fără a se face alte precizări. Prezenţa la Loman
a unor fragmente ceramice turdăşene provenite din grădina casei-muzeu
din localitate sau descoperirea unui topor de piatră mai sus, La Cărări,
sugerează includerea zonei montane în sfera activităţilor umane.
Odată cu perioada de tranziţie către epoca bronzului, purtătorii culturii
Coţofeni, extind spaţiul ocupat de comunităţile umane, aşezări importante
fiind acum întemeiate la Răchita-Vârful Zăpozii şi la Loman-Bordeie, ocu‑
pând o zonă înaltă, sau în amonte, pe Valea Sebeşului la Căpâlna-Muchia
Ştezii. Apariţia recentă a unei piese inedite, descoperită la Oaşa, la peste
1200 m altitudine, pledează pentru includerea zonei montane înalte în
sfera de activitate umană începând cu această perioadă. De altfel, topogra‑
fia zonei oferea posibilitatea comunităţilor preistorice să practice o econo‑
mie mixtă bazată pe agricultură, practicată probabil pe terasele existente
de-a lungul râului, şi pe creşterea animalelor, având la dispoziţie zonele
înalte din imediata apropiere.
Situaţia se schimbă începând cu epoca bronzului, observându-se de-a
lungul celor trei faze ale acesteia, o tendinţă de locuire în special a zonelor
de terase joase. Acest fenomen se amplifică în special în a doua fază a bron‑
zului timpuriu, când purtătorii grupului cultural Şoimuş, alături de „tradi‑
ţionalul” habitat al predecesorilor Coţofeni din zonele înalte, se stabilesc în
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imediata apropiere a unor cursuri de apă, indiciu care poate sugera faptul
că agricultura devine tot mai importantă, existând acum locuiri pe terase
ca cele de la Petreşti-Groapa Galbenă şi Ţiglărie sau Sebeş-Malul Râului.
Procesul de coborâre a acestor comunităţi se manifestă şi pe parcursul fazei
a treia a bronzului timpuriu, perioadă din care, în zonă, sunt cunoscute
locuiri pe terase ceva mai înalte (Sebeş-Valea Janului) sau joase (LancrămPodul Lancrămului).
Pe parcursul epocii bronzului, prezenţa în număr mare a oaselor de
bovine în aşezările de tip Noua sugerează predilecţia acestor comunităţi
pentru vitele mari, fapt care constituie un indiciu pentru o mobilitate rela‑
tiv redusă a acestor triburi.
Apariţia, începând cu bronzul mijlociu, a unor categorii de obiecte cunos‑
cute în literatura de specialitate sub denumirea generică de „patine din os”,
discutate pe parcursul acestei lucrări şi analizate inclusiv cu metodele speci‑
fice etnoarheologiei, au relevat faptul că cel puţin unele dintre ele ar putea
fi tălpi de săniuţe, similare celor răspândite în secolul al XVIII-lea în Alpii
Elveţieni şi folosite în cadrul proceselor de cultivare a fânaţelor, pentru cobo‑
rârea fânului din zonele montane înalte, nelocuibile în sezonul rece.
Tot analiza din perspectiva etnoarheologiei ne-a dat prilejul şi ne-a ofe‑
rit argumentele demontării teoriilor susţinute de Constantin Daicoviciu şi
continuate de John Nandriş, cu privire la funcţionalitatea unor construcţii
aşezate în zona înaltă a Masivului Şureanu, pe munţii Rudele, Tâmpu şi
Meleia, greşit interpretate ca stâne, şi folosite de autori pentru a construi
chiar şi un model al vieţii pastorale la daci! Evident că dacii care „trăiau
nedezlipiţi de munţi”, cum afirma un autor antic, practicau păstoritul, însă
cel mult un păstorit de pendulare simplă sau dublă, aşa cum l-a definit
Nicolae Dunăre şi aşa cum se practică şi astăzi în aceste zone, orice suges‑
tie a plasării originii păstoritului transhumant în preistorie, cum sugerează
unii autori, fiind nefondată şi bazată pe înţelegerea greşită a fenomenului
transhumanţei. De altfel, transhumanţa a fost temeinic analizată de profe‑
sorul Corneliu Bucur care lămureşte, încă din anul 1978, aspectele legate
de aceasta şi consideră că apariţia transhumanţei pe teritoriul actual al
României a fost posibilă numai începând cu secolul al XIV-lea, când, dato‑
rită promovării de către dinastia angevină a unor noi politici economice
şi comerciale, creşterea animalelor în întregul regat maghiar cunoaşte o
dezvoltare fără precedent. Acelaşi cercetător identifică şi cauzele apariţiei
transhumanţei, naturale şi economice, precum şi condiţiile politice favo‑
rizante, care, toate împreună, au dus la apariţia şi la dezvoltarea acestui
fenomen.
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Odată cu venirea coloniştilor saşi, într-o perioadă în care poporul român
era deja format, sunt menţionate în documente şi comunităţile româneşti
de aici, menţiunile fiind legate de tulburările din perioada cuprinsă între
anul 1277, când a avut loc atacarea de către saşi a oraşului şi catedralei
romano-catolice de la Alba Iulia, şi al doi-lea atac al saşilor, din anul 1308,
sub conducerea decanului Berthold din Câlnic, aceasta fiind perioada în
care se cristalizează Scaunul Sebeşului.
Existenţa acestei unităţi administrative aduce şi menţionarea populaţiei
româneşti din această zonă în documentele vremii, împreună cu obligaţi‑
ile care îi revin. Comunităţile din Mărginimea Sebeşului arendau, încă din
secolul al XVII-lea, munţi aflaţi în proprietatea domeniului Hunedoara.
Dintre cei 61 care aparţineau domeniului, rezervaţi păşunatului de vară,
majoritatea erau arendaţi de păstori din Scaunul Sebeşului, ulterior aceştia
ajungând în proprietatea lor, prin cumpărare, începând cu a doua jumătate
a secolului al XIX-lea şi în urma reformei agrare din anul 1921.
Începând cu secolul al XVI-lea, se declanşează o serie de procese pen‑
tru terenuri între Scaunul Sebeş şi unele sate componente, ce s-au întins
frecvent de-a lungul a câteva secole, prezentarea acestora neavând alt scop
decât acela de a scoate în evidenţă stricta necesitate a dobândirii teritoriului
necesar practicării îndeletnicirilor legate de creşterea animalelor, teritoriu
care, şi în prezent, cu mici excepţii, îndeplineşte aceeaşi funcţie ca în seco‑
lele XVI-XIX, aceea de păşune.
În condiţiile dominaţiei otomane de la sfârşitul secolului al XVI-lea, se
constată un regres al creşterii oilor datorită preţului de monopol la care
cumpăra Poarta animalele. Cu toate acestea, se pare că furnizarea de „vite
mărunte” Porţii era totuşi o afacere profitabilă, altfel nu ne putem explica
implicarea directă în aceste tranzacţii a principilor Transilvaniei. Gabriel
Bethlen (1613–1629) şi Gheorghe Rákoczi I (1630 –1648) erau direct impli‑
caţi în furnizarea de oi pentru „culina turcească”. Nu doar principii vindeau
oi şi berbeci, ci şi oierii transilvăneni. Sagii, cum erau numiţi cumpărătorii
de oi ai turcilor, creau frecvent neplăceri ciobanilor, luându-le uneori ani‑
malele „cu sila”, astfel că aceşti oieri se grupau în tovărăşii pentru a-şi apăra
interesele. Într-o astfel de tovărăşie, sunt amintiţi Toma şi Oprea Tatu din
Sebeşul Săsesc, încheind la 25 aprilie 1794, la Bucureşti, o „învoială” cu
Nicolae sagiul, în prezenţa unui trimis al Consulatului Austriac şi un altul
al domnului român.
În ceea ce priveşte taxele şi impozitele pe care Mărginenii Sebeşului le
plăteau, prima care ar trebui amintită este quinquagesima ovium, taxă pe
care nu ar fi trebuit să o plătească deoarece nu erau iobagi, dar care a fost
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ilegal percepută de către scaunele săseşti. Forma iniţială a dării s-a modi‑
ficat crescător, din quinquagesima ajungând vigesima apoi decima (dijma).
Darea nu s-a perceput exclusiv în oi, ci şi în porci, capre sau stupi, iniţial
în natură, ea ajungând să fie răscumpărată în bani, la fel cum s-a întâm‑
plat şi cu taxa în brânză, percepută pe teritoriul Scaunului de Sebeş. O altă
taxă este „alcâmul oilor”, percepută pentru păşunatul de iarnă pe miriştile
din preajma oraşului. Iniţial această taxă a fost donată de către proprietarii
terenurilor bisericii româneşti pentru a susţine şcoala confesională de la
Sebeş, dar, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ea va face
obiectul unor dispute între proprietarii de terenuri şi Magistratul oraşului,
pe de o parte, şi între proprietarii terenurilor şi Biserica Ortodoxă pe de
altă parte.
Momentul de maximă amploare a transhumanţei practicate de cioba‑
nii din zona Sebeşului are loc în secolele XVIII-XIX. La graniţă, evidenţa
vitelor transhumante era trecută în „reghii” care se eliberau de către vame‑
şul de la punctul de frontieră pe unde treceau oierii în baza „biletului de
oi”, o adeverinţă de la primăria de care ţinea oierul. Astfel de „bilete de
oi” cunoaştem din zona Sebeşului, de la Pianu de Sus, emise crescătoru‑
lui de animale Gheorghe Gavrilă, pentru vitele gospodărite în Valahia, în
anul 1849, timp de opt săptămâni, existând şi situaţii în care unii oieri din
Răchita şi Loman mergeau la „iernatic” în Ţara Românească „cu soroc de
şase luni”, din noiembrie până în mai. În primăvara lui 1831, prin plaiul
Novaci, se întorceau spre Transilvania turme din Loman şi Răchita, care
aveau ca destinaţie stânele din munţii Prisaca, Clăbucet şi Gruişor, după ce
stătuseră toată iarna în Ţara Românească, iar cinci ani mai târziu, în 1836,
prin acelaşi plai, se întorceau spre vărat în munţii din Transilvania, alături
de turme din satele deja amintite, şi oieri şi animale din Sebeş şi Lancrăm.
Locuitorii din satul Pianu trimiteau, prin plaiul Vâlcan, cel mai mare
număr de oi, în comparaţie cu celelalte sate, iar stăpânii de turme din acest
centru pastoral sunt prezenţi, în 1831, cu ciobani angajaţi din satele Loman,
Romos, Sibişel, Poieni şi Mihăileşti. Lomănarii tocmeau, la rândul lor, cio‑
bani din Boşorod şi Pianu. Toate aceste date sunt o dovadă a dimensiunilor
şi a caracterului comercial al transhumanţei practicată de aceste comunităţi.
Pe tot parcursul secolului al XIX-lea, oierii din Şugag şi Căpâlna tre‑
ceau în Ţara Românească, peste muntele Şureanu, prin trecătoarea Câineni.
Destinaţia turmelor era Bărăganul şi bălţile Dunării, bogate în vegetaţie.
Din zona Sebeşului sunt semnalate târle ale lomănarilor în judeţele Gorj şi
Dolj, aşezate, cu precădere, în plasele Bălţii.
Pe o listă a satelor ardelene din care plecau oierii cu turmele la iernat
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în Ţara Românească şi Dobrogea, întocmită pe baza unor documente din
arhiva vechii Vistierii, în perioada 1831–1855, din zona Sebeşului sunt
prezente satele Cacova, Căpâlna, Deal, Lancrăm, Loman, Pianu, Răchita,
Săsciori, Şebeşel şi Şugag, păstorii din acest ultim centru pastoral trecând
cu turmele lor până în Dobrogea. Din această perioadă cunoaştem şi o serie
de evenimente nefericite, în periplul lor pastoral ciobanii confruntându-se
cu numeroase dificultăţi. Aveau de înfruntat abuzuri la graniţe, de multe
ori ierni cu vânturi violente, molime şi de foarte multe ori cădeau pradă tâl‑
harilor, aşa cum s-a întâmplat în iarna anului 1809. Tâlharii, rămaşi necu‑
noscuţi, au trecut din Ţara Românească, peste Dunăre, în Bulgaria, 9.303
oi cu 198 miei, 51 cai şi un măgar, din turma câtorva sate ale scaunului
Sebeşului Săsesc.
Transhumanţa a continuat să fie practicată până în zilele noastre datorită
numărului mare de animale pe care aceste comunităţi îl deţin. La jumătatea
secolului trecut, Şugagul avea circa 14–15.000 oi, care, înainte de cooperati‑
vizarea impusă de regimul comunist, erau grupate în 30 de ciopoare. După
Şugag, urma Lomanul, cu aproximativ 13.000 oi, apoi Căpâlna, Sebeşelul,
Răchita, Strungariul şi Purcăreţii care, toate împreună, aveau cam cât
Şugagul, însă nu trebuie omis faptul că în registrele primăriilor niciodată
nu vom găsi numărul exact de animale, deoarece oamenii nu le declarau pe
toate pentru a nu fi impozitaţi şi pentru a nu li se impune cote. Această situ‑
aţie s-a perpetuat până în ultimii 10 ani, când, datorită subvenţiilor venite
de la Uniunea Europeană, oamenii au început să declare numărul real al
animalelor pe care le deţin.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se observă un început de
modernizare a societăţii rurale din zona Sebeşului care, secole de-a rândul
a perpetuat numai acelaşi mod de funcţionare, venit dintr-un trecut înde‑
părtat, manifestat prin aceleaşi practici agricole sau aceleaşi datini şi obice‑
iuri legate de desfăşurarea vieţii individului sau a colectivităţii. Apar acum
Însoţirile de credit, în mai multe localităţi de pe Valea Sebeşului, instituţii
financiare menite să sprijine ţăranii de aici în micile lor întreprinderi şi în
eforturile de a cumpăra terenuri necesare activităţilor pe care le desfăşoară.
La începutul secolului al XX-lea, în 1908 se înfiinţează la Sebeş Tovărăşia
pentru asigurarea vitelor din Sassebeş, al cărei obiect este asigurarea morta‑
lităţii vitelor, una dintre primele instituţii cu acest profil din Transilvania.
Perioada interbelică este marcată de activitatea desfăşurată de învăţăto‑
rul Nicolae Munteanu din Poiana Sibiului, părintele fondator al Reuniunilor
de Oieri, în jurul lui şi a revistei Stâna, pe care Munteanu o editează la
Poiana Sibiului, strângând rândurile şi mărginenii Sebeşului, pentru a trece
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peste dificultăţile generate de Primul Război Mondial, reorganizarea statu‑
lui după Unirea din 1918, instabilitatea politică, specula, industrializarea
societăţii şi diminuarea importanţei economice şi sociale a oierilor.
După instaurarea regimului comunist în România, mărginenii Sebeşului
se trezesc deposedaţi de munţii şi păşunile pe care cu atâta greutate îi obşi‑
nuseră, trebuind iarăşi să se acomodeze cu un sistem care a provocat schim‑
bări importante în structura societăţii. Îi întâlnim adaptându-se iarăşi vre‑
murilor, contractelor la fondul de stat, abuzurilor la care au fost supuşi dar
supravieţuind şi acestei etape grele, şi generând fenomene sociale noi, cum
este cel al „localizărilor”, cum ei înşişi îl numesc.
Cu toate acestea, etapele ciclului pastoral se desfăşoară de-a lungul unui
an calendaristic, respectându-se date precise în ceea ce priveşte urcatul
pe păşunea alpină şi coborâtul de la munte, exact ca acum sute de ani. În
prezent, în toate satele din Mărginimea Sebeşului se practică un păstorit
de pendulare periodică. Primăvara, până la Sf. Gheorghe cel vechi (până în
jurul datei de 1 mai), oile pasc pe proprietăţile din zona satelor. Urcă apoi în
partea a doua a satelor în zona „colibelor”, la fânaţele de acolo, unde rămân
până la Sânziene (24 iunie) când trec în zona alpină, de unde coboară după
Sf. Maria Mică (8 septembrie) şi, cel mai târziu, până la Ziua Crucii (14 sep‑
tembrie). La coborâre se opresc iarăşi în zona fânaţelor, unde rămân până
la Sf. Dumitru (26 octombrie), când se reîntorc în sat. De la Sf. Nicolae (6
decembrie), turmele pleacă la iernat, „la câmp” sau în transhumanţă.
Pentru vărat, fiecare sat are stâne proprii pe care le păstrează prin tradi‑
ţie. Astfel Şugagul are stâne în Comanu, Stânişoara, Balele, Presaca, Fetiţa,
Slimoiul de jos, Pârva, Gura Potecului, Smida Mare, Smida Mică, Sălane
şi Diudiu; Lazul are stână în muntele Fata; Lomanul în Cârpa, Clăbucet,
Măgura Haţegană, Auşel şi Canciu; Căpâlna în muntele Puru; Săscioriul
în Dosul lui Brad şi Purcăreţul în Titiana, Gruişor, Gropşoara şi Canciu.
Plecatul la munte se face în jurul datei de 24 iunie (Sânziene) sau chiar
mai devreme dacă timpul este bun. Mai demult, la fel ca şi în Mărginimea
Sibiului, plecatul la munte era prilej de sărbătoare.
Nu în toate cazurile oile sunt vărate la munte. În ultimii ani, a început să
prindă contur obiceiul ca oamenii să ducă oile primăvara din partea a doua
a satului „la ţară”, adică în împrejurimile Sebeşului, la Daia, Cut, Gârbova
sau chiar la Petreşti. Am întâlnit, de asemenea, şi un caz mai aparte al unui
întreprinzător şugăjean, care şi-a aşezat o stână permanentă în hotarul
Sebeşului la Trişca, şi care, pe lângă oile sale adună şi oile câtorva consăteni
care pasc din mai până în decembrie pe dealurile din preajma Sebeşului şi
după recoltarea produselor agricole pe mirişti.
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Acestor cazuri, încă izolate, li se adaugă forma de păstorit local agri‑
col practicată în prezent în Petreşti, Sebeş şi Lancrăm, unde proprietarii
oilor (în general 3–10 capete), le duc începând din luna mai şi până în
decembrie, la stânele aflate în apropierea localităţilor, pe dealul Alunei şi
la Pădurea Mare în cazul Petreştiului, la Râpele Roşii, Valea Janului, Rebeş
şi Coasta Cutului, în cazul Sebeşului şi în hotarul Lancrămului cu Oarda
de Jos, într-un larg teritoriu marcat de două braţe fosile ale râului Sebeş în
cazul Lancrămului. Lăncrănjenii, îşi pasc cornutele mari pe un izlaz larg
aflat la vest de sat, către Viile Lăncrănjenilor, unde am întâlnit un alt între‑
prinzător din Şugag care a cumpărat mai multe hectare de teren pe care
şi-a aşezat o stână cu circa 300 oi. Din luna decembrie, la Sf. Nicolae, oile
se reîntorc în gospodăriile proprietarilor care le iernează prin mijloace pro‑
prii, putând fi întâlniţi adeseori în zilele de iarnă mai blânde şi pe miriştile
din împrejurimi. Iernatul se face şi „la colibi” de către proprietarii care au
animale mai puţine şi suficient nutreţ. Aceştia duc animalele în partea a
doua a satului de unde coboară doar în preajma fătatului, deoarece s-a con‑
statat că mieii mici se îmbolnăvesc dacă sunt ţinuţi la o altitudine mai mare
de 600 m.
Practicarea unui păstorit de pendulare dublă, cu iernatul la sălaşele din
zona fâneţelor de pădure a constituit o soluţie care-i scutea de o transhu‑
manţă obositoare, acest tip de păstorit practicându-se însă şi în prezent,
în paralel cu celelalte tipuri, în plus, mai mult decât oricare altă formă de
viaţă pastorală caracterizată prin mişcarea turmelor, păstoritul de pendu‑
lare dublă a implicat numeroase procese economice prin care satele care
l-au practicat s-au legat tot mai durabil de zonele vecine.
O altă formă de iernat este cel „la câmp”, în apropierea satelor, începând
prin licitarea terenului pe care oierul urma să petreacă iarna. Turmele se
constituiau atât din oile proprii, cât şi din cele ale unor vecini. Plata terenului
se făcea în două tranşe, una pe loc, la încheierea contractului între comună
şi oier, iar cealaltă jumătate, primăvara. Satele de pe Valea Sebeşului, Pian,
Loman, Purcăreţi, Răchita, Strungari etc. preferau zona Pianului, ducând
oile „la ghindă”, dar şi zona Sebeşului, unde îi găsim în număr mare încă
din secolul al XVIII-lea.
Aceste forme de iernat au fost practicate însă paralel cu iernatul trans‑
humant. Cei care aveau un număr mai mare de oi cărora nu le puteau asi‑
gura furajarea în timpul sezonului rece, recurgeau la transhumanţă.
În prezent, satele din Valea Sebeşului practică transhumanţa în vestul
Transilvaniei, pe lângă Timişoara, Arad, Oradea, aceste rute fiind frecven‑
tate în mod regulat abia începând din deceniul trei al secolului al XX-lea.

342

R a d u To t o i a n u

Ca o reminiscenţă a obişnuinţei ciobanilor din această zonă de a merge
la iernat în Bărăgan, unii îşi amintesc că între anii 1950 şi 1980 încă mai
exista tendinţa de a merge în acele părţi. Astăzi, ciobanii din zona Sebeşului
frecventează doar Câmpia de Vest. Începând de la jumătatea lunii noiem‑
brie, rând pe rând, turmele care nu rămân să ierneze în vecinătatea satelor
pornesc spre Banat. Se aşează în toată Câmpia de Vest, pe lângă Timişoara,
Salonta, Oradea, Satu Mare, Carei, Arad, Sânnicolau Mare etc.
În ceea ce priveşte modul de organizare a asociaţiei pastorale, din cele
trei tipuri identificate de Traian Hersenii, Mărginimii Sebeşului îi este spe‑
cific al doilea tip, cel al asociaţiei păstoreşti. Locuitorii de aici se asociază
pe criterii de rudenie, prietenie şi vecinătăţi, alegându-se un responsabil
de munte numit arendaş, care repartizează cheltuielile proprietarilor după
numărul oilor deţinute şi tot astfel împarte şi veniturile.
O ierarhie pastorală extrem de riguroasă şi strict specializată se menţine
până în zilele noastre, în special în zonele unde s-a practicat transhumanţa,
cum este şi cazul Mărginimii Sebeşului, care cunoaşte o serie de funcţii
pastorale. Cel mai important era arendaşul, şi el proprietar de oi, care par‑
ticipă la cheltuieli la fel ca toţi ceilalţi din asociaţia păstorească. El ia deci‑
ziile la stână, autoritatea lui fiind atât de mare, încât poate chiar concedia
ciobanii care nu-şi văd de treabă. Pe lângă arendaş există ciobanii cărora le
revine paza oilor. Specializarea în această profesie este atât de mare încât
s-au creat funcţii denumite după categoriile de animale îngrijite. Astfel, cei
care păzesc oile cu lapte, numite în zonă mânzări sau mulzări, se numesc
mânzărari. Şi în cadrul acestei categorii există o ierarhie. Dintre ei cel mai
important este vătaful ajutat, în cazul în care sunt multe oi, de încă unul sau
doi ciobani, simpli mânzărari şi un boietar, gradul cel mai mic al ciobăniei
la mărginenii Sebeşului. Cârdurile de sterpe şi berbeci sunt păzite de sterpari şi berbecari. Pe lângă aceste categorii de păstori, la o stână există şi un
văcariu, care păzeşte vacile, ghiţălariu, care păzeşte viţeii şi stăvariu, care
păzeşte caii.
În ceea ce priveşte viaţa socială, în aceste zone cu sate, de multe ori risi‑
pite pe feţele dealurilor şi munţilor, se poate observa că nu se manifestă
coeziunea socială specifică satelor adunate din zona de câmpie, oamenii
fiind mai individualişti. Cu toate acestea, anumite forme de manifestare a
vieţii sociale se observau în special în trecut, în cadrul şezătorilor, al clă‑
cilor, al zilelor de muncă prestate în folosul comunităţii şi a unui obicei
întâlnit numai în Şugag, „statul la vase”, care se practică şi astăzi.
Un aspect important, în abordarea problematicii legată de viaţa socială
a stânelor, este participarea diferenţiată a celor două sexe, existând stâne la
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care este prezent păstorul cu întreaga lui familie, altele cu personal exclusiv
bărbătesc sau chiar exclusiv femeiesc.
În cazul zonei aflate în atenţia noastră, la activităţile stânei participă
ambele sexe, lucru subliniat încă de la începutul secolului XX de către
Emmanuel de Martonne, care atrăgea atenţia că în această zonă stânele
sunt adevărate centre sociale, unde trăiesc familii întregi, bărbaţi, femei
şi copii, întrebându-se, totodată, care formă a organizării vieţii pastorale
este mai veche, aceasta sau cea în care femeile lipsesc de la stână. Un răs‑
puns concret nu a putut fi dat nici până în prezent. Însă şi în Mărginimea
Sebeşului, în rândul ciobanilor la munte, în perioada văratului se impun
anumite restricţii de natură sexuală, existând convingerea că „ciobanul care
mere la băciţe, cam are val cu gadina”. Să fie oare această credinţă o reminis‑
cenţă dintr-o perioadă în care prezenţa femeilor la stână în timpul văratului
era considerată nefastă, deşi una din trăsăturile specifice păstoritului măr‑
ginenilor Sebeşului şi ai Sibiului, este tocmai prezenţa acestora la stână, şi
deci forma de organizare a stânei fără participarea femeii să fie anterioară?
Am încercat să răspundem inclusiv la această întrebare, arătând cum
tabuurile specifice comunităţilor pastorale s-au modificat în timp, sub
influenţa directă a păstoritului transhumant, care a determinat ca o necesi‑
tate acceptarea prezenţei femeii la stână. Ba mai mult, femeia capătă un rol
important, revendicându-şi şi monopolizând una dintre cele mai impor‑
tante funcţii pastorale, aceea de baci în varianta feminină, bace sau băciţă,
o evoluţie care indică, în cazul acestor comunităţi pastorale, un adevărat
fenomen de emancipare a femeii prin schimbarea statutului ei, cu mult
timp înainte să apară în spaţiul public însăşi ideea de emancipare feminină!
Oricum ar fi fost, în prezent femeile participă la activităţile stânei, la fel
ca în Mărginimea Sibiului, dobândind un loc bine determinat, de primă
importanţă.
În timpul văratului se mai organizează încă nedei, de Sf. Ilie, la cabană la
Şureanu, însă acest fenomen este în pragul dispariţiei, neavând amploarea
şi caracterul celor de odinioară, când erau mult mai numeroase. Nedeia
era o manifestare complexă cu caracter pastoral care se desfăşura pe înălţi‑
mile munţilor, o ocazie de petrecere pentru tineret care făcea cu acest prilej
cunoştinţe noi, cu vădite intenţii matrimoniale. Nedeia era şi târg, ocazie
de desfacere a unor produse artizanale necesare omului la munte, dar se
făceau şi vânzări de alimente, fructe şi băuturi. Ea îndeplinea şi un rol de
instituţie socială, căci atunci se rezolvau şi litigii personale şi sentimentale
sau economice şi de încălcare a păşunatului.
Strânsa legătură cu mediul înconjurător a dus la cunoaşterea amănunţită
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a acestuia, oamenii învăţând să facă şi prognoze meteorologice, abso‑
lut necesare desfăşurării activităţilor pastorale în condiţii optime, ţinând
seama de ceea ce simţeau şi percepeau, din observarea comportamentului
animalelor domestice sau uneori sălbatice, precum şi printr-o observare
atentă a semnelor cerului.
Influenţa vieţii pastorale se face puternic simţită şi în ceea ce priveşte
practicile legate de medicina populară, care este o adevărată ştiinţă elabo‑
rată de-a lungul veacurilor, în condiţiile cunoaşterii amănunţite a nume‑
roase specii de plante folositoare sau nefolositoare şi toxice, care puteau fi
diferenţiate corespunzător după îndelungate practici. Bogăţia Văii Sebeşului
în folclor medical este recunoscută, profesorul Gheorghe Pavelescu găsind
aici nu mai puţin de trei manuscrise cu caracter medical.
Desfăşurându-şi activitatea în condiţii de izolare, în cazul unor boli care
îi afectează fie pe ei, fie turmele lor, ciobanii au învăţat să se descurce sin‑
guri, apelând la plantele medicinale pe care le găsesc în jur şi la puţinele
lucruri pe care le pot duce cu ei în periplul pastoral. Metodele de vindecare
la care apelează pe cât sunt de spectaculoase, pe atât sunt de eficiente. În
ceea ce priveşte medicina pastorală, am reuşit să identificăm în urma cer‑
cetărilor efectuate pe teren nu mai puţin de 24 boli pentru care ei aplică
tratamente specifice, cu ajutorul cărora reuşesc să vindece oile, cu excepţia
câtorva maladii în urma cărora animalul afectat moare. Grija ciobanului
pentru turma sa poate fi observată şi în aceste situaţii, căci deşi cunoaşte
gravitatea acestor boli, el nu sacrifică animalele pur şi simplu, fără a încerca
mai întâi să le vindece, să le salveze.
Probabil că tocmai această „izolare” a indivizilor şi lupta fizică, la pro‑
priu, cu forţele naturii dezlănţuite, fie sub forma intemperiilor, fie sub
forma primejdiilor constituite de „gadini” au determinat perpetuarea unor
credinţe şi practici de sorginte păgână, precreştină, care, deşi în ultimii ani
au fost „îmbrăcate” de creştinism, totuşi te trimit cu gândul la perioade
ancestrale, în care erau venerate forţele naturii, iar oamenii recurgeau la
magie ca la un panaceu universal, fiind încă prezente credinţa în strigoi
şi în alte fiinţe cu puteri supranaturale. Aceste credinţe arhaice îşi găsesc
pe deplin expresia în influenţa pe care a exercitat-o viaţa pastorală de aici
în cadrul sărbătorilor de peste an, evidenţiată prin numeroase practici cu
caracter apotropaic.
În ceea ce priveşte produsele obţinute în urma activităţilor pastorale,
o caracteristică specifică Văii Sebeşului este amestecarea laptelui de oaie
cu cel de vacă şi producerea brânzei din lapte smântânit. Laptele nu se
măsoară şi nici nu s-a măsurat vreodată, brânza se împarte în funcţie de
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numărul de oi avut de fiecare membru al asociaţiei pastorale, făcându-se
o medie generală care se împarte pe numărul de oi. Cântăritul brânzei se
face la Tăiere (29 august), oile rămânând pe păşunile alpine până cel mult
la Ziua Crucii (14 septembrie).
În desfacerea produselor, un loc important l-au jucat şi îl joacă satele
Poiana şi Jina din Mărginimea Sibiului, unde se deplasează negustori care
cumpără cantităţi mari de brânză produsă pe Valea Sebeşului.
Se observă o puternică influenţă a acestor sate din Mărginimea Sibiului,
inclusiv în ceea ce priveşte sortimentele de brânză preparate, telemeaua
pătrunzând pe Valea Sebeşului târziu, după al Doilea Război Mondial, prin
intermediul oierilor din Jina şi Poiana, generalizându-se, ca sortiment de
brânză produs în Mărginimea Sebeşului, abia în deceniul opt al secolului
trecut. Toate aceste date coroborate oferă imaginea unor comunităţi umane
distincte, care au practicat şi practică încă un păstorit intens, deşi nu la
scara celui din secolele XVIII-XIX. Mărginimea Sebeşului a suferit de-a
lungul timpului influenţe puternice venite dinspre Mărginimea Sibiului,
creând însă forme specifice acestei zone, care conservă şi astăzi elemente
arhaice.
Şi nu în ultimul rând, în abordarea subiectului de faţă am încercat să
umplem un gol bibliografic existent, cercetătorii, la fel cum afirmam în
introducere, ocolind parcă intenţionat zona Mărginimii Sebeşului. Cu
excepţia profesorului Gheorghe Pavelescu şi a sporadicelor menţiuni
făcute de Nicolae Dunăre, Romulus Vuia şi Constantin Popa (acesta din
urmă publicând un singur articol exclusiv asupra păstoritului şugăjenilor),
bibliografia de specialitate lipseşte pentru zona cercetată. Din fericire însă,
documentele nu sunt puţine şi studiul arhivelor coroborat cu cercetările de
teren, ne-au permis să umplem acest gol şi să creionăm o imagine cât mai
exactă a acestei îndeletniciri tradiţionale în Mărgimimea Sebeşului, acti‑
vitate pe care secole întregi s-a bazat existenţa populaţiei româneşti din
această zonă a ţării şi care a fost bine primită şi de către coloniştii saşi aşe‑
zaţi aici, pentru că ea a contribuit implicit şi la prosperitatea Sebeşului şi a
zonei Unterwald-ului.

GRAZING IN THE MĂRGINIMEA
SEBEŞULUI
ABSTRACT

The importance of shepherding for the Romanian people was under‑
lined in the past by numerous researchers of various fields of study: eth‑
nography, history, geography, social studies and archaeology. Even though
this traditional economical field was intensely studied in Romania, for
the Sebeş area the data was scarce, seemingly an area that was on purpose
avoided by specialists, most of them concentrating on Mărginimea Sibiului,
seen as a true Mecca of Romanian shepherding. Even the brief mentioning
of several shepherds from the Sebeş area, in monographic works dedicated
to transhumance shepherding, brought into light the need for such a study
and gave us the necessary impulse for this endeavor. During our research
we have started from available specialist literature on which we also added
our own research into documents belonging to Alba and Hunedoara coun‑
ties archives, together with those in the archives of the Şugag commune
administration and the valuable documents found within the collections of
the Sebeş Municipal Museum.
Of significant help were also the cartographical sources, especially the
Josephinian Maps (created between 1763 and 1785), maps that allowed us
a unique comparison between the current situation and that existent in
this second half of the 18th Century, both in terms of placenames and on
the evolution of settlements and the stages of humanization of these moun‑
tains. Three segments of these maps were included as study annexes within
our illustration.
Our study was also completed by extensive field research for the entire
area discussed, stretched between the year 200 and the year 2009. As part
of this survey we had the opportunity to record an important number of
material sources, regarding the ways in which shepherding and pastoral
life is performed within the Sebeş area. On this survey we have researched
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the means of organizing this pastoral life and also the aspects of material
life linked to this practice, such as sheepfolds and other pastoral annexes.
All o these material aspects were analyzed and drawn to scale in the field,
together with a photographic record of objects used by shepherds.
Also, the spiritual aspects (like beliefs, customs and practices), were
approached as part of the interviews taken from a number of over 30 infor‑
mants, thus completing the picture of the traditional shepherding in the
area. The structure of our thesis includes 13 chapters, each with their own
subchapters, in accordance with their specific problematic.
The first chapter presents the main theoretical currents, the approaches
used by the auxiliary sciences of history as well as the research methods
implied by these, especially those used in the current body of work. The
description of the natural environment (the geography) of the researched
area, a space contained between Sebeş river to the east and Pian Valley to
the west, was performed in agreement with its specificity in terms of land
formations (mountains, piedmont hills, depressions), each determining a
particular climate, vegetation and fauna. This area that was researched was
named Mărginimea Sebeşului and overlaps almost the entire hydrographic
basin of the Sebeş River.
The historical environment of the researched area was defined using the
earliest proofs of human existence in these mountains and piedmountain
hills, as revealed by excavations and covering the entire pre- and protohistory, from Neolithic to the Roman conquest. Following this we have
sketched a historical and judicial framework in which the communities
function, starting with the colonization of the Saxons, the creation of a
Sebeş Saxon Chair as an administrative unit. As a result of this Saxon Chair,
part of this land belongs to fundus regius, while the others continue to be a
part of the comitatens territories. In this historical approach of the area we
followed also the emergence of some of the villages that can still be seen
nowadays, also considering medieval documents, where some of them
are mentioned. These medieval documents also revealed, next to valuable
clues of the evolution of villages some special aspects from the activities of
shepherding, together with their obligations (like the land taxation paid in
cheese). An important aspect that was revealed by us are that the land own‑
ership disputes between the Sebeş township, as an administrative center,
and the communities of Lancrăm, Pianu de Sus and Pianu de Jos, disputes
that have yielded, starting with the 15th Century, long term trials for pas‑
tures, hayfields and forests. We have also brought forward the role played
by the communities of Mărginimea Sebeşului as part of the transhumant
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shepherding, with concrete proofs of this practice identified as early of the
18th Century and growing in number in the 19th. The evolution of this
phenomenon was followed throughout the thesis, all the way to nowadays.
As it follows, we have observed the beginnings of modernization for the
villages in the area and the emergence of several institutions meant to help
the communities in their economic strife as well as the beginnings of some
forms of community organization meant to protect their rights in their
activities of animal grazing. With the second half of the 19th Century, we
have identified an increase in the efforts of these communities to become
the owners of the pasture mountains that were previously rented, an effort
that culminates with the Agrarian Reform of 1921, when most of them
actually become owners of these territories.
We have approached the issues of pastoralism also during the Communist
times, when the community looses the ownership over the mountains they
strived so hard for, a period marked by overwhelming contracts with the
state. This is the genesis of a re-location phenomenon that would be accel‑
erated after the year 1989, when most of them actually leave these areas in
order to settle lower regions like Banat.
Starting with chapter 5 we have looked into the issues related to the way
animal grazing and shepherding was organized, with specific subjects that
include the relationship between calendar dates and the spatial distribution
of activities, with different stages relating to the seasons, including win‑
ter grazing and transhumance. We have revealed these facts with the use
of detailed maps of areas and roads in the Sebeş Mountains, reaching far
towards Parâng and Retezat Mountains when activities of transhumance
were identified.
The sheepfold and annexes are approached as part of chapter 7, as we
developed a typology of these structures for the region of Sebeş Mountains,
also revealing their use and internal organization. The image is completed
by the description of traditional technologies used in the making of spe‑
cific products and the way in which they were later on valued, a subject
debated as part of chapters 8 and 9. The specific pastoral ways and means
of transportation are approached during chapter 10. With chapter 11, we
revealed the specificity of this particular way of life, with various testimo‑
nies of its manifestations, seen both at the origin villages and higher up in
the hayfields and alpine grazing areas, all throughout their pastoral travels
over the year.
Aspects of professionally related place names, elements of pastoral
weather prediction and specific medical practices are revealed by chapter
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12 and with chapter 13 we approach the issue of the ancient and heteroge‑
neous beliefs, customs and practice, some still practiced in the Mărginimea
Sebeşului, together with the involvements of this pastoral life in the organi‑
zation and particular approaches and practices observed in the treatment
of the main yearly holy days.
In our concluding remarks we revealed the specific traits of shepherding
in the Mărginimea Sebeşului communities through time. The references
are spilt in two main categories, novel source and published papers and
articles, a list of abbreviations, a list of informants used, a glossary of spe‑
cific terms and expressions used here and a representative illustration of
aspects treated within these pages.
The approach of specific problems related to shepherding in the Sebeş
area as early as the prehistoric times is encumbered by the current state of
research, revealing a poor systematic archaeological research being per‑
formed in the area. Even if this is the case for most areas some insights were
possible for certain researched areas, giving us a glimpse into the evolution
of this form of occupation from very early on in history.
Starting with the Neolithic the mountain area seems to have been
involved in the economical activities performed by the communities that
inhabited the area, until recently the highest point of discovery being a find
at Şugag, described in the literature only as a “cutting stone with a slightly
curved blade” and dated in the Neolithic, with no further information.
The presence of Turdaş pottery as high up as Loman, in the garden of
the local museum and the recovery of a stone axe higher up at Cărări sug‑
gests that the mountain areas were included in the sphere of interest by
these early communities.
With the transitional period towards the Bronze Age the Coţofeni cul‑
ture communities area extending the space occupied by human commu‑
nities, with important settlements being identified in higher places such
as Răchita – Vârful Zăpozii and Loman-Bordeie, with clear implications
with higher areas going further up within the Sebeş valley, like CăpâlnaMuchia Ştezii settlement. The recent discovery of an artifact as high up as
Oaşa lake, at over 1200 m in altitude reveals that this area was included too
in the economy of this period. The topography of this area seems to have
made possible a mixed economy based on localized agricultural practices
in the low river-side terraces along with animal grazing over the higher
areas nearby.
This situation evolves with the Bronze Age, during its three stages of
evolution we can observe an increase in the tendency of settling especially
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the lower terraces, a phenomenon that amplifies especially in the second
stage of the Early Bronze Age, when the bearers of Şoimuş cultural group
inhabit also the traditional high areas of the Coţofeni culture and mainly
the terraces of the main courses of water, an indication that agriculture is
prevalent in these times. This is revealed by the existence of terrace set‑
tlements such as those at Petreşti-Groapa Galbenă and Ţiglărie or that of
Sebeş-Malul Râului. The lowering of these communities is also observed
during the third phase of the Early Bronze Age, with a bit higher settle‑
ments at Sebeş-Valea Janului or lower ones, like that of Lancrăm-Podul
Lancrămului.
Throughout the Bronze Age a higher percentage of bovine bones in
settlements belonging to the Noua culture suggest a predilection in these
communities for large cattle, a clue that these tribes have a relatively dimin‑
ished spatial mobility. The emergence of a few categories of objects with
the Middle Bronze Age, like that of the artifacts known as “bone skates” is
approached throughout our writings, the analysis of these artifacts includ‑
ing specific methods belonging to etnoarchaeology. We have revealed that
at least some of them could be considered as being actual sledge skates,
similar to those recorded for the 18th Century in regions of the Swiss Alps
and mainly used in grazing areas for the transportation of hay from the
high meadows to the lowlands, especially before the cold season that made
these placed impossible to inhabit.
The perspective offered by etnoarchaeology has also helped towards
debunking the theories made by Constantin Daicoviciu and carried on by
John Nandriş, in regards to the functionality of several constructions found
in the higher areas of Şureanu Massif, the mountains of Rudele, Tâmpu and
Meleia, wrongfully interpreted as sheepfolds and used to further sustain
a model of pastoral life for the Dacian communities. It is obvious that the
Dacians were intimately linked to the mountains, as it is also revealed by
ancient writings, most likely practicing a simple or double balanced small
scale pendulatory grazing.
This system was defined by Nicolae Dunăre and it is still practiced in
the area nowadays, therefore placing the origins of a large scale transhu‑
mance this far back in time being unfounded and it is based in a mistaken
understanding of the phenomenon as a whole by some authors. The trans‑
humance phenomenon and related aspects were thoroughly analyzed by
professor Corneliu Bucur since 1978, who considered that the emergence
of this practice on the nowadays territory of Romania could have been pos‑
sible only since the 14th Century, with the promotion of new commercial
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and economical practices by the Magyar Kingdom, a period that has seen
an important and unmatched development in animal grazing practices.
The researcher identifies also the natural and economic causes that led to
the emergence and development of this practice, now favored also by the
political circumstances.
The arrival of the Saxon settlers happens in a period in which the
Romanian people have already formed, as they are mentioned in docu‑
ments as already being present in the area. The social upheavals of 1277,
with the attacks performed by the Saxons towards the township and
Roman-Catholic Cathedral of Alba Iulia followed by a similar incident in
1308, under the command of dean Berthold of Câlnic, describe a period
that saw the emergence of the Sebeş Saxon Chair as a form of organization.
The existence of this administrative unit also brings forward the men‑
tioning of Romanian communities in the documents, together with their
obligations. The communities of Mărginimea Sebeşului rented, as early as
the 17th Century, several mountains found in the property of Hunedoara
realm. Of the existent 61 mountains used for summer grazing most of them
were rented by shepherds of the Sebeş Saxon Chair, later on being pur‑
chased starting with the second half of the 19th Century and the Agrarian
reforms of 1921.
The beginning of the 16th Century is witness to a series of land tri‑
als between the Chair and some of its component villages, trials that have
lingered over several centuries. Their presentation in our work is deemed
necessary in order to reveal the acute need to own essential territories to
allow for all the animal grazing practices, with the observation that these
lands are used for exactly the same grazing practices between the 16th and
19th Century.
With the Ottoman domination that followed at the end of the 16th
Century we can notice a regress in sheep grazing most likely due to the
monopoly imposed by the High Porte on animal trading. With all these
considered, it seems that supplying “small cattle” to the High Porte was a
profitable business, as we cannot otherwise explain the direct involvement
of the Transylvanian princes Gabriel Bethlen (1613 – 1629) and Gheorghe
Rákoczi I (1630 – 1648) in supplying sheep to the Turkish cuisine. Not only
these princes were selling sheep and rams but also the Transylvanian shep‑
herds. The Turkish “sagi” – the people responsible for acquiring the sheep
often made life harder for the shepherds, sometimes commandeering the
sheep by force; in response the shepherds formed so called brotherhoods to
protect their interest and businesses. In such a brotherhood we find Toma
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and Oprea Tatu of the Saxon Sebeş, finalizing a deal with Nicolae, the sagi,
on April 25, 1794, witnessed by an emissary of the Austrian Consulate and
one for the Romanian ruler.
We have also approached the topic of the taxation incurred by the shep‑
herds of Mărginimea Sibiului, starting with the quinquagesima ovium, a tax
that should not have been paid as they were not bondsmen and therefore
it was an illegal tax imposed by the Saxon Chairs, also noticing how the
initial form increased in value, reaching the state of vigesima and then decima (dijma). The taxation was not perceived exclusively in sheep but also
in pigs, goats or beehives, initially in kind and later on becoming a value
expressed as money, in a similar manner to what happened in the taxation
of cheese, perceived on the territory of the Saxon Seat of Sebeş. Another
tax was the sheep’s “alcâm” perceived for the winter grazing on the lower
pastures near the town. This tax was originally donated by the landown‑
ers to the Romanian church to aid the confessional school from Sebeş, but
form the second half of the 19th Century it will become the object of dispute
between the landowners and the City Magistrate on one side and the land‑
owners and the Orthodox Church on the other.
The apogee moment for this transhumance phenomenon in the Sebeş
area is represented by the 18th and 19th Centuries. At border crossings, the
accounts of tranhumant cattle was written in registers (“reghii”) released
by the customs officer; these were written to shepherds also on the basis of
the existent sheep ticketing (“biletul de oi”), issued by the shepherd’s origin
Town Hall. Such sheep tickets we have documented, for the Sebeş area, at
Pianu de Sus, issued to Gheorghe Gavrilă, cattle herder, for the cattle grazed
in Valahia in the year 1849, for a period of eight weeks; there are also situ‑
ations where some herders from Răchita and Loman went for the winter in
the lands of Ţara Românească with a six month pardon, from November
till May. Following the Novaci pass we see the return to Transylvania, in the
winter of 1831, of several herds from Loman and Răchita, with a final des‑
tination in the sheepfolds of the Prisaca, Clăbucet and Gruişor mountains,
after spending the entire winter in Ţara Românească; five years later, in 1836,
we have documented similar returns for the summer in the Transylvanian
mountains of sheep and cattle herds from Sebeş and Lancrăm.
The inhabitants of Pianu village were the ones sending most sheep
towards Vâlcan domains as compared to the other villages, the sheep own‑
ers of this pastoral center being mentioned in 1831 as having hired shep‑
herds from the neighboring villages of Loman, Romos, Sibişel, Poieni and
Mihăileşti. The owners from Loman hired also shepherds from Boşorod
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and Pianu. All the clues state the dimensions and the commercial char‑
acteristics of transhumance practiced by these communities. Throughout
the 19th Century, the shepherds of Şugag and Căpâlna were passing over
the Şureanu Mountain, through Câineni pass into Ţara Românească. Their
destination was the Bărăgan plains and the Danube lakes, very rich in
grass. From the Sebeş area we have mentioned sheep fields (”târle”) belong‑
ing to Loman in the counties of Gorj and Dolj and further on towards the
Danube.
On a list of Transylvaian villages that sent over shepherds and livestock
for the winter, in Ţara Românească and Dobrogea, based on archival docu‑
ments from the Old State Treasury (Visteria veche), between 1831–1855
and from the Sebeş area, we have the villages of Cacova, Căpâlna, Deal,
Lancrăm, Loman, Pianu, Răchita, Săsciori, Şebeşel and Şugag, the latter
sending their herds all the way to Dobrogea. From this period, we have
unfortunate accounts that witness the hardships of these pastoral travels,
from border issues to hard winters and harsh winds, diseases and loot‑
ing, like those from the winter of 1809. The unknown looters passed from
Ţara Românească, over the Danube into Bulgaria with 9.303 sheep and 198
lambs, 51 horses and 1 donkey, taken from a herd belonging to several vil‑
lages of the Saxon Chair of Sebeş. Transhumance continued to be practiced
to these days due to the high number of sheep that these communities still
hold.
In the mid 1950s, Şugag counted, before the Communist imposed
Coop, about14–15.000 sheep, grouped in 30 smaller flocks. Second place
we have Loman, with about 13.000 sheep and then Căpâlna, Sebeşel,
Răchita, Strungari and Purcăreţi, all together with a number similar to that
of Şugag; wed must not forget the fact that in these official records we will
not find the exact numbers, as people did not declare true numbers to avoid
taxations and mandatory quotas. This situation was perpetuated to recent
times, only in the last 10 years and as a result of EU subventions, the real
number is being reported by owners.
Beginning with the second half of the 19th Century we can observe a
movement towards modernity within the rural society of Sebeş area, end‑
ing a centuries long hold on the archaic functioning practices, transposed
into agricultural practices, customs and beliefs relating to individual and
community life. The interwar period is marked by the activity of teacher
Nicolae Munteanu of Poiana Sibiului, the founding father of the Shepherds
Reunions (Reuniunile de Oieri), and the issuer of a journal titled The
Sheepfold (Stâna), edited at Poiana Sibiului. These measures were needed
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also for the communities of Mărginimea Sebeşului, in order to overcome
the difficulties generated by the First World War, the reorganization of the
state following the Union of 1918, the political instability, the industrializa‑
tion and the diminishing role of the sheep owners, both economically and
socially.
Following the instauration of the Communist regime in Romania, the
communities of Mărginimea Sebeşului see themselves deposed of the
mountains and pastures that they acquired with such difficulty and forced
to adapt themselves again to a system that causes major changes in the
structure of the society. We see them adapting to the ages by signing con‑
tracts with the State Fund, taking all sorts of abuses but somehow surviving
this hard stage and managing to generate new social phenomena, like that
of “localization” (localizări), as they called it themselves.
All these considered, the stages of the pastoral cycle still follows the cal‑
endar year, with full respect for the precise dates of taking the herds up to
alpine pastures and their descent from the mountain, just like hundreds of
years ago. Nowadays all the villages from the Mărginimea Sebeşului prac‑
tice a periodical pendulating grazing. In spring, just until the date of May
1st (Sf. Gheorghe cel vechi), the sheep are grazing the lands surrounding the
villages; after this date they ascend over to the upper parts, in the area of
the grazing huts (“colibi”), just until June 24 (Sânziene) after which they
move further up to the alpine regions; they only descend after September
8th (Sf. Maria Mică), at the latest by September 14th (Day of the Cross, Ziua
Crucii). On this descent they again stop over to the grazing huts, spending
time there until October 26th (Sf. Dumitru), when they finally return to the
village. From December 6th (Sf. Nicolae), the herds go, for the entire winter,
in the lower plains (“la câmp”) or on transhumance.
For the summer time each village has its own sheepfolds that they hold
through tradition. In this respect, Şugag has sheepfolds on the mountains
named Comanu, Stânişoara, Balele, Presaca, Fetiţa, Slimoiul de Jos, Pârva,
Gura Potecului, Smida Mare, Smida Mică, Sălane and Diudiu; Laz village
has a sheepfold on the Fata mountain; Loman village at Cârpa, Clăbucet,
Măgura Haţegană, Auşel and Canciu mountains; Căpâlna at Puru moun‑
tain; Săsciori at Dosul lui Brad and Purcăreţi at Titiana, Gruişor, Gropşoara
and Canciu mountains. Going up the mountain happens around the date of
June 24 (Sânziene) or even earlier if the weather allows. In the older days,
same as in the Mărginimea Sibiului, going up the mountain was celebrated.
Not in all the cases the sheep are taken up in the mountains for the
summer. More recently, the habit of taking sheep to the lower villages – the
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countryside („la țară”), in the spring, nearby Sebeş, at Daia, Cut, Gârbova
and even Petreşti. We have also encountered a more particular case, an
owner from Şugag who established a permanent sheepfold in the limits of
Sebeş townshp, at Trişca, gathering next to his flock also the sheep of other
villagers, keeping them grazing from May to December in the nearby hills
and fields, even after the harvest.
To these isolated case we can add the local practice of agricultural graz‑
ing, found nowadays within the villages of Petreşti, Sebeş and Lancrăm,
where several owners (of 3 up to 10 heads of sheep) take them to the sheep‑
folds nearby Alunei Hill and at Pădurea Mare for Petreşti, at the Red Ravine
(Râpele Roşii), Valea Janului, Rebeş and Coasta Cutului for Sebeş and in the
limits of Lancrăm and Oarda de Jos, in a wide area bordered by two fossil
valleys of the river Sebeş, for Lancrăm. The villagers of Lancrăm are grazing
their cattle on a wide pasture west of the village, towards Viile Lăncrănjenilor,
where another owner from Şugag purchased several hectares of land that
now sustains a 300 heads sheepfold. From the month of December, from
St. Nicholas, the sheep return to their owners, passing the winter on their
own households, often seen in the nearby pastures in the warmer days of
winter. Winter grazing is also done at the huts (“la colibi”) by the owners
with fewer heads and enough fodder. They are taking the sheep to the lower
grounds only in the foaling season, as they noticed higher sickness in small
lambs at an altitude of over 600 m.
Practicing a double pendulatory grazing and passing the winter in the
area of the forest pastures huts was a solution that spared the shepherd
from an exhausting transhumance, a situation often met today in combina‑
tion with the other types of grazing. More than any other form of pastoral
life that involve movement of the herds, the double pendulatory grazing
implies numerous economical processes that have linked these villages to
their surrounding areas even more.
Another form of winter grazing involves spending the season in the
nearby fields, involving auctions for the land use with the owners. Payment
was done in two stages, on the spot, when the deal between the village and
the shepherd was agreed upon with a second payment in the springtime.
The herds were gathered from their own sheep and those of their neigh‑
bors. The villages of the Sebeş Valley, like Pian, Loman, Purcăreţi, Răchita,
Strungari and so on preferred the Pian region, taking the sheep to acorns
(“la ghindă”) and also nearby Sebeş, where we find them in high numbers
since the 18th Century.
These winter practices were co-existing with winter transhumance,
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especially for those shepherds with large number of sheep, that could not
sustain them with fodder over the cold season.
In the present days the villages of Sebeş Valley still practice trans‑
humance in Western Transylvania, nearby Timişoara, Arad, Oradea,
these routes being regularly frequented with the third decade of the 20th
Century. There are still some remembrances of the days when they used
to go wintering over in the Bărăgan plains, with some still recounting
the tendency to go to those parts during the 1950’s and until 1980’s while
nowadays they only frequent the Western Plains. Starting with the second
half of November, rows and rows of herds that do not spend the winter
nearby their villages leave for Banat, settling the entire Western plains,
nearby Timişoara, Salonta, Oradea, Satu Mare, Carei, Arad, Sânnicolau
Mare etc.
On the organization of the pastoral association, among the three types
identified by Traian Herseni, we see Mărginimea Sebeşului belonging to
the second group, that of the pastoral association. The settlers in this area
associate themselves on criteria of relationships, friendship and neighbor‑
hood, choosing a representative (renter) that establishes the costs for each
owner, based on the number of sheep, while also dividing the income on
the same basis.
A rigorous and specialized pastoral hierarchy is maintained to this day
especially in the areas where transhumance was practiced, as it is the case
in Mărginimea Sebeşului, with specific series of pastoral functions.
The most important was the land lender (“arendaşul”), also a sheep
owner, participating in equal share to the others in the shepherds asso‑
ciation. He is the one in charge with in the sheepfold, with such a high
authority that he can even fire the shepherds that do not pull their share
of the chores. Next we have the shepherds that are in charge with the herd,
in highly specialized functions, named after the categories of animals
grazed. For example, those that are herding the milking sheep (“mânzări”
or “mulzări”), are called “mânzărari”. There is another hierarchy within,
of which the most important is the foreman (“vătaful”), helped by one or
two shepherds (“mânzărari”) in the case of large herds and also by the low‑
est rank from this area, the “boietar”. The herds made of barren sheep and
rams are guarded by sterpari and berbecari respectively. Among these cat‑
egories we also have other types of herdsmen, those in charge of the large
cattle (“văcariu”), calfs (“ghiţălariu”) and horses (“stăvariu”).
The manifestations of social life, in rural areas that are in most cases
scattered on the faces of the mountains and hills indicate that we are dealing
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with individualist people, without a social cohesion, unlike the people in
the plains area.
Nevertheless some forms of manifestation of social life could have been
witnessed in the past, with the opportunities offered by village sittings,
group work (corvee), community work and also in a particular social cus‑
tom, observed in the village of Şugag and still practiced today, the sitting by
the dishes (“statul la vase”).
An important aspect, approached in discussing the problematic of the
sheepfold’s social life, is the sexed participation in specific works, with
encountered situations in which the shepherd either works with its entire
family or sheepfolds in which the workers are either all male of all female.
For the area under our scrutiny, both sexes participate in the sheep‑
fold activities, observed as early as the beginning of the 20th Century by
Emmanuel de Martonne, who pointed out that in this area the sheepfolds
are social centers with entire families, men, women and children. He won‑
ders if this form of pastoral life is newer than that in which women were
not present in the sheepfold, a question that remains unanswered to this
day. Mărginimea Sebeşului also has some sex related restrictions during the
summer, with a belief that “[...] the shepherd who goes to women will have
trouble with the wild animals (“ciobanul care mere la băciţe, cam are val cu
gadina”). If we see nowadays that one of the defining traits of shepherding
in this area is their actual presence at the sheepfold, can we consider this
expression an indication that, once upon a time, the presence of women
during the summer time was considered baneful, testimony of an earlier
type of relationships that excluded them?
We have tried to answer this question by showing how specific pastoral
community taboos have shifted with time, under the influence of trans‑
humant grazing that introduced, as a necessity, the acceptance of women
within the sheepfolds. Women will also claim an important role by monop‑
olizing one of the most important pastoral functions, that of “baci” (fem.
bace or băciţă), an evolution that indicates a true phenomenon of emanci‑
pation, long before its time in the rest of the society. The reality is that even
today, in the sheepfolds of Mărginimea Sibiului and Mărginimea Sebeşului,
women play an important and well determined role.
During the summer grazing we still have gatherings (“nedei“) on the
Sebeş Valley on July 20th (Sf. Ilie), around the Şureanu chalet, a phenom‑
enon that is fading, with no way near the magnitude and character of older,
more numerous gatherings. These gatherings were a complex manifesta‑
tion of pastoral practices that took place on the mountain, an opportunity
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for the youth to start relationships, with clear marital intentions, while also
being a trading opportunity, for general necessities as well as for food and
drinks; it also held a social importance as it solved personal and economi‑
cal grievances, especially regarding grazing trespassing issues.
The strong connections with the elements has resulted in a close knowl‑
edge of their environment, with the shepherds making weather predic‑
tions, an essential task in their activities, based on their senses and also
in noticing the behavior of animals, both domestic and wild, while also
carefully observing the signs in the skies. The influence of pastoral life is
strongly present in the popular medicine practices, a true science that has
evolved during the centuries and based on intimate knowledge of numer‑
ous plant species that were deemed useful or those that were toxic, based
on long term practice. The particular richness of Sebeş Valley in medical
folklore is well known, as Professor Gheorghe Pavelescu recovered here
no less than three manuscripts with texts on medical practices. It is most
likely that this isolation of individuals and the physical struggle with the
forces of nature unleashed, manifested either as weather or as wild ani‑
mals (“gadini”) sees the perpetuation of beliefs and practices of pagan ori‑
gin, pre-dating Christianity. Even though in the past years these practices
have seen a translation into Christian beliefs they are still strongly rooted
in ancestral periods that saw the revering of the forces of nature in healing
practices of magic, while still keeping with the beliefs in ghosts and other
supernatural powers. These archaic beliefs of pastoral life have strongly
influenced the perception of yearly holy days, as many of these apotropaic
practices have emerged in their celebration.
Concerning the products obtained as a result of pastoral activities, a
characteristic trait of Sebeş Valley is the mixing of sheep and cow milk and
also the making of cheese out of skimmed milk. The milk was not and still
is not measured; the cheese is divided based on the number of sheep that
each member of a pastoral community owns, with an overall sum divided
by the number of sheep; weighting the cheese is performed at the Cutting
(Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul) on August 29, the sheep being left on
the alpine pastures as late as the Cross’s Day, Spetember 14th.
We see a strong influence of these villages of Mărginimea Sibiului, includ‑
ing in the assortments of cheese prepared. White cheese (“telemea”) is mak‑
ing an entrance only later on, after the Second World War, influenced by
those from Jina and Poiana and widespread in Mărginimea Sebeşului only
after the 1980s. All this data provide us with an image of a distinct human
community that practiced and still practice intense grazing, although at a
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lesser scale than that of the 18th and 19th Centuries. Mărginimea Sebeşului
suffered, in time, strong influences from Mărginimea Sibiului, also keep‑
ing a local specificity that preserves to this day several valuable archaic
elements.
While approaching this complex subject we have tried to fill a gap in
the existing literature, as researchers seem to have gone round this area
of Mărginimea Sebeşului in their studies. With the notable exception
of Professor Gheorghe Pavelescu and of sporadic mentions by Nicolae
Dunăre, Romulus Vuia and Constantin Popa (the later publishing only one
article dedicated solely on the shepherding at Șugag) we have no scientific
literature on this topic for the area researched. It was fortunate that the
documents were not scarce, the study of archives corroborated with field
surveys allowing us to fill some of this gap and to put forward an image
of these traditional activities in Mărginimea Sebeşului, an image that is as
accurate as possible. These activities have relied for centuries on the exis‑
tence of Romanian population in the area, a situation that was also well
received by the Saxon settlers that arrived here, contributing implicitly to
the prosperity of Sebeş and of the Unterwald area.
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GLOSAR CU TERMENI
SPECIFICI ZONEI

Acriş – lapte acru, iaurt.
Arendaş – mai marele peste ciobani şi
peste întreaga organizaţie pas‑
torală dintr-un munte. Se mai
numea si „patul” stânei, pentru
că i se rezerva un pat la stână.
Mai este numit şi şef de munte.
Aruncuşul – cheltuielile văratului.
Ăla lung – şarpele.
Ăla mare – ursul.
Ăla mic – lupul.
Bâdâi – vas folosit în procesul de fabri‑
care al untului.
Bădic – fontă.
Berbecari – ciobani care păzesc turmele
de berbeci.
Boghilarăş – portofel.
Boietar – gradul cel mai mic al ciobă‑
niei, de obicei un copil de 12–13
ani.
Botă – bâtă.
Botuş – scrot.
Budâi – bâdâi.
Budău – bâdâi.
Buhă – bufniţă.
Burduşi – burdufi.
Cahale – cahle.
Cârd – grup de 20–50 oi.
Călbează – boală parazitară.
Celar – încăpere la stână în care se păs‑
trează produsele.

Cheotori – încheieturi.
Ciopor – grup mai mare de 50 oi.
Ciută – capră sălbatică.
Cleţău – grup de 10–15 oi.
Cobelc – răsucit, un berbec cobelc are
coarnele cât mai apropiate, iar
vârfurile formează un inel în
dreptul ochilor.
Codină – lâna din jurul ugerului şi a
cozii.
Codinit – acţiune prin care se tunde
lâna din jurul ugerului şi a cozii.
Colastră – corastă.
Comarnic – parte componentă a strun‑
gii, locul unde sunt mulse oile.
Coperiş – o prochoghiţă ţesută mai
„bătut”, folosită de ciobani pen‑
tru a se acoperi atunci când
plouă sau ninge.
Corastă – lapte deosebit de bogat calo‑
ric secretat de glandele mamare
ale animalelor în primele zile
după fătat.
Corlat – parte componentă a strungii.
Cotroană – adăpost primitiv, de cele
mai multe ori construit din bolo‑
vani, folosit de sterpari şi berbe‑
cari.
Crestău – obiect din lemn folosit în
procesul fabricării brânzei de
burduf.
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Crintă – dispozitiv folosit la stoarcerea
brânzei.
Culastră – corastă.
Curte de oi – staul.
Félie – unitate de măsură a lichidelor
reprezentând ½ litri.
Fierbătoare – încăpere la stână în care
se prepară derivatele laptelui.
Fumar – deschidere în acoperişul stânei
prin care iese fumul.
Gadină – animal de pradă.
Ghiţălariu – persoană care păzeşte
viţeii, de obicei un copil.
Ginsură – plantă medicinală (gentiana
lutea).
Hârbeică – vas cu trei picioare, confec‑
ţionat din fontă, care se aşează
direct pe vatră.
Hâşcău – obiect confecţionat din nuiele,
cu aspectul unui măturoi, folosit
în principal la „urdit”, dar şi în
cadrul procesului de închegare a
laptelui sau chiar la opăritul căl‑
dărilor şi al celorlalte vase de la
stână.
Hăbuc – frunze uscate.
Iebâncă – bucată de material textil sau
piele de oaie cu blană, de obicei
de culoare neagră, care se aşază
pe spatele calului şi măgarului
înainte de a i se pune tarniţa.
Încrâştit – încrestat.
Jinsură, – sau ginsura este o plantă
medicinală (gentiana lutea).
Jug – dispozitiv pentru transportul
poverilor pe umeri.
Lăutoare – scăldătoare.
Lepedeu – cearşaf, pătură.
Litră – unitate de măsură a lichidelor
reprezentând ½ litri.
Mânzărari – ciobani care păzesc mân‑
zările.

Mânzări – oi ajunse la maturitate care
produc lapte.
Marhe – cornute mari (vaci, boi, viţei).
Măgăreaţă – măgar.
Meştecău – bucată de lemn cu care se
amestecă în mămăligă.
Mioare – oi tinere, ne ajunse la maturi‑
tate sexuală.
Miţuit – tunsul mieilor.
Mulzări – mânzări.
Năclad – butuc folosit pentru întreţine‑
rea timp mai îndelungat a focu‑
lui din vatră.
Noatini – berbeci tineri.
Obloc – orificiu prin care se aruncă
afară din grajd balega.
Orliţă – porţiune de teren arată în zona
fânaţelor („la colibi”).
Patul caşilor – poliţă din lemn sau masă
pe care se aşază caşii la maturat.
Paturi – unităţi de organizare a oilor la
o stână.
Plocad – vezi iebâncă.
Popoiş – obiect din lemn cu ajutorul
căruia se desprinde mămăliga de
pe pereţii ceaunului.
Povăială – zona inghinală şi axilară a
oilor.
Privar – pridvor.
Procoghiţă – pătură din lână.
Punţi – termenul vine din germanul
pfund care este o unitate de
măsură echivalentă cu 0,453592
kg.
Rânză – stomac.
Sănuni – lespezi de piatră pe care se dă
oilor sare.
Scleme – loc înalt, la stână sclemea este
grinda de care se agaţă cârligul
pentru căldare sau ceaun.
Sclociob – bârlog sau vizuină de ani‑
mal.

Păstoritul în Mărginimea Sebeşului

Scloi – sloi, mâncare specific ciobă‑
nească.
Snidă (smidă) – loc defrişat, pădure
tânără.
Spânz – plantă toxică (helleborus purpurascens) folosită pentru vin‑
decarea anumitor afecţiuni ale
animalelor.
Staul – construcţie în care sunt ţinute
oile noaptea în perioada iernii.
Staur, staor – staul.
Stăvariu – persoană care păzeşte caii.
Sterpar – cioban care păzeşte oile
sterpe.
Sterpe – oi fără lapte.
Straiţă – traistă.
Străghiaţă – coagulul de lapte încă
nestors de zer.
Străjac – saltea umplută cu fân, paie sau
foi de porumb.
Strămioară – mioară de doi ani sau mai
mult.
Strungă – construcţie destinată mulge‑
rii oilor.
Suci – cojocari.
Şise – şindrilă.
Şiştar – găleată în care se adună laptele
muls, şuştar.
Şteand – vas din lemn folosit pentru
păstratul untului şi a altor pro‑
duse lactate.
Şteregoaie – plantă toxică (veratrum
album).
Şuştar – şiştar.
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Tarniţă – şa confecţionată din lemn.
Tărhăt – povară, bagaje.
Tebeleu – vas din lemn folosit la păstra‑
rea untului.
Tileagă – car cu două roţi.
Timar – tăbăcar.
Tindă – camera din faţă.
Tîrş – dispozitiv compus din crengi de
arbori, folosit pentru transportul
fânului sau hăbuc-ului.
Troacă – vas confecţionat din esenţe
lemnoase fără răşină, folosit în
procesul preparării produselor
lactate.
Turişte – resturi de nutreţ rămase după
ce oile au mâncat.
Ţol – pătură din lână bătută în pivă.
Ţoţă – adăpost de mici dimensiuni,
mobil, folosit de ciobani atunci
când dorm lângă perdeaua oilor.
Urdăreaţă – strecurătoare confecţionată
din lemn folosită pentru colecta‑
rea urdei în cadrul „urditului”.
Urdit – proces prin care se prepară
urda.
Văcariu – persoană care păzeşte vacile.
Vătaf – mai marele peste ciobani.
Zară – lichid de culoare gălbuie obţinut
după stoarcerea brânzei.
Zascuri – suporturi pentru trocile puse
cu lapte la smântânit.
Zăr – zară.
Zer – zară.
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Planşa I: 1–3 – Tip de colibă-stână din zona fânaţelor la Cărări – Hurdubeu”.
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Planşa II: 1–3 – Staul (curte rotundă de oi) din
zona fânaţelor la Cărări – „Hurdubeu”.
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Planşa III: 1–2 – Staul (curte de oi) din zona fânaţelor pe muntele Ţeţu.
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Planşa IV: 1–3 – Tipuri de grajduri pentru vite.
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Planşa V: 1–3 -Tip de colibă-stână din zona fânaţelor Cărări – „Faţa Muncelului”.
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Planşa VI: – Repartizarea în spaţiu a unei gospodării din zona fânaţelor.

Planşa VII: – Repartizarea în spaţiu a stânelor şi anexelor acestora de la „Măgura Pianului”.
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Planşa VIII: 1 – Tip de celar arhaic din zona fânaţelor Cărări – „Faţa Muncelului”; 2–3 – stâna veche din „Măgura Pianului”.
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Planşa IX:1–2 – Stâna nouă din „Măgura Pianului”.
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Planşa X: 1–2 – Stâna din muntele „Auşel” (secţiune şi plan).
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Planşa XI: 1 – Vechea stână cu două încăperi din muntele „Puru” (secţiune şi
plan, apud Popa 1984); 2 – Stâna din muntele „Clăbucet” (secţiune şi plan).
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Planşa XII: 1 – Dispunerea în spaţiu a stânei din „Măgura Haţegană” şi
a anexelor ei; 2 – Stâna din „Măgura Haţegană” (secţiune şi plan).

Planşa XIII: 1–3 – Staul patrulater din zona fânaţelor Căpâlna – „Dealul Cornetului”.
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FIGURI
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Fig. 1. Capăt de măciucă preistoric descoperit pe Valea Sebeşului la Oaşa

Fig. 2. Patine din os preistorice: 1. Sebeş jud. Alba; 2. Ulmu jud. Ialomiţa;
3. Gârbovăţ jud. Galaţi; 4. Cavadineşti jud. Galaţi (apud Florescu 1991)
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Fig. 3. Patină din os de la Alba Iulia (sec. X)

Fig. 4. Săniuţă cu talpa de os (1740) din Alpii elveţieni (apud Greishofer 2004)

Fig. 5. Transportul fânului cu ajutorul săniuţei
(apud Greishofer 2004)
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Fig. 6. Stâna nr. 3 de pe platoul muntelui Meleia (apud Daicoviciu et alii 1962)

Fig. 7. Stâna nr. 5 de pe platoul muntelui Meleia (apud Daicoviciu et alii 1962)
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Fig. 8. Protocol cu locurile şi perioada în care este permis
păşunatul pe hotarele oraşului Sebeş în 1878–1879
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Fig. 9. Chitanţă din anul 1856 pentru plata iernatului oilor lui
Gheorghe Gavrilă din Pianu de Sus în Ţara Românească

Fig. 10. Chitanţă din anul 1849 pentru plata iernatului oilor lui
Gheorghe Gavrilă din Pianu de Sus în Ţara Românească
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Fig. 11. Port vechi de pe Valea Sebeşului (înainte de Primul
Război Mondial). Familia Mitioi din Șugag

Fig. 12. Port de pe Valea Sebeşului în perioada interbelică. Familia Căta din Arți
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Fig. 13. Şugăjeni înainte de Primul Război Mondial

Fig. 14. Portul ciobanilor şi băcilor din Mărginimea Sebeşului la
jumătatea sec. XX, la stâna din Gura Potecului
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Fig. 15. Port vechi bătrânesc
de pe Valea Sebeşului

Fig. 17. Cioban cu cojoc
din piele de oaie

Fig. 16. Port bărbătesc de
pe Valea Sebeşului

Fig. 18. Cioban de pe Valea Sebeşului
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Fig. 19. Şugăjeni la începutul secolului XX

Fig. 20. Cuţit ciobănesc de pe
Valea Sebeşului (sec. XIX)

Fig. 21. Urmele unei răni
provocate de urs
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Fig. 22. Urmele ghearelor unui urs pe un buştean

Fig. 23. Boietar la stâna din Măgura Haţegană
(Ilie Nazarie)
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Fig. 24. Cu oile la iernat (Gheorghe Stancu la Şag, jud. Arad, 1999)

Fig. 25. „Cleţău” de oi la Purcăreţi
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Fig. 26. Iernatul oilor în gospodărie în zona fânaţelor

Fig. 27. Cai la păscut
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Fig. 28. Porci la păscut în jurul gospodăriei

Fig. 29. Stână (colibă) la Dosul Muncelului
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Fig. 30. Strungă

Fig. 31. Ţoţa (coliba oilor)
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Fig. 32. Curte de oi (staul)

Fig. 33. Curte de oi (staul) cu plan pentagonal la Tău
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Fig. 34. Curte de oi (staul) cu plan pentagonal La Tău

Fig. 35. Staulul lui Ion Moga din Căpâlna – Dealul Cornetului
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Fig. 36. Staulul lui Ioan Moga din Căpâlna – Dealul Cornetului

Fig. 37. Declaraţie de dragoste ciobănească (1957)
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Fig. 38. Graffiti ciobăneşti (1948)

Fig. 39. Graffiti ciobăneşti

Fig. 40. Graffiti ciobăneşti (1952)
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Fig. 41. Grajd pentru vite

Fig. 42. Stâna veche din Măgura Pianului
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Fig. 43. Stâna din muntele Auşel

Fig. 44. Personalul stânei Auşel

Fig. 45. Detaliu cu modul de
îmbinare al grinzilor la stână
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Fig. 46. Cioban cu oi la stâna din Măgura Haţegană (Macarie Nazarie)

Fig. 47. Dispunerea în spaţiu a stânei Clăbucet
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Fig. 48. Stâna Clăbucet

Fig. 49. Interior (fierbătoare) de stână (Măgura Haţegană)
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Fig. 50. Interiorul stânei Cărbunele din Munţii Parâng (apud Martonne 1904)

Fig. 51. Găleţi pentru muls

Fig. 52. Troacă pentru smântânit laptele
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Fig. 53. Lingură de smântânit

Fig. 54. Bâdâi (budâi) sau budău

Fig. 55. Jug pentru cărat
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Fig. 56. Hâşcău

Fig. 57. Tebeleu

Fig. 58. Herbcea

Fig. 59. Ceaun
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Fig. 62. Mestecău

Fig. 60. Cârlig pentru
agăţat căldarea la stână

Fig. 61. Crestău pentru
sfărâmat caşul

Fig. 63. Scăunel pentru muls

Fig. 64. Popoiş
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Fig. 65. Troace pe zascuri, cu lapte la smântânit

Fig. 66. Copil smântânind laptele
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Fig. 67. Băci cu bâdâie la stână

Fig. 68. Băci bătând untul în bâdâi
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Fig. 69. Caşi atârnaţi la scurs în celar

Fig. 70. Caşi la dospit
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Fig. 71. Bace închegând laptele

Fig. 73. Scoaterea untului din
bâdâi (stâna Slimoiu)

Fig. 72. Stoarcerea brânzei
telemea în crintă

Fig. 74. Umplutul „burduşilor”
(stâna Măgura Haţegană, 1960)
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Fig. 75. Sacrificarea unui miel

Fig. 76. Modul de jupuire a unui
miel (Măgura Haţegană)

Fig. 77. Buitul oilor pe şele
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Fig. 78. Datul oilor în strungă

Fig. 79. Mulsul oilor în strungă (Măgura Haţegană)
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Fig. 80. Mulsul oilor în strungă (perioada interbelică)

Fig. 81. Cu oile pe Vârful lui Pătru
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Fig. 82. „La sterpe” în Retezat

Fig. 83. Fotografie aeriană cu o porţiune din „Plaiul Lomanului”
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Fig. 84. Fotografie aeriană cu zona cătunelor Şugagului

Fig. 85. Fotografie aeriană cu „Ocolul” (castrul roman de la Vf. Lui Pătru)
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Fig. 86. „Momâie” pe vârful Auşel

Fig. 87. Purtatul găleţilor cu jugul
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Fig. 88. Purtatul găleţilor cu jugul

Fig. 89. Modul de înşeuare a calului
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Fig. 90. Modul de înşeuare al măgarului

Fig. 91. Urcatul „amunte”
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Fig. 92. Urcatul „amunte” (fotografie din Poarta Raiului)

Fig. 93. Deplasarea călare şi transportul poverilor
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Fig. 94. Transportul fânului cu sania

Fig. 95. Transportul cu sania trasă de cal
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Fig. 96. Car arhaic cu două roţi (apud Stancu 2000, p.127)

Fig. 97. Car folosit la transportul fânului la Loman

Fig. 98. Ciobani pe motociclete (1953)
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Fig. 99. „Statul la vase” în Şugag (jumătatea secolului XX)

Fig. 100. „Statul la vase” în Şugag (2009)
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Fig. 101. „Statul la vase” în Şugag (2009)

Fig. 102. „Statul la vase” în Şugag (2009)
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Fig. 103. La una dintre nedeile Şugăjenilor

Fig. 104. Cap de oaie căpiată agăţat la o răscruce
de drumuri în Curmătura Greşilor

