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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. 




