
ASPECTE ALE PĂSTORITULUI DIN CENTRELE 
COVASNA ŞI BREŢCU 

CONSTANTIN POPESCU 

Pornind de la o cercetare a colecţiilor Muzeului judeţean Sfîntu 
Gheorghe, efectuată cu prilejul reorganizării expoziţiei de etnografie şi 
artă populară, am remarcat printre altele, penuria numerică şi valorică a 
obiectelor legate de practicarea uneia din ocupaţiile de bază în trecut, 
păstoritul şi creşterea vitelor. 

Şi cum în aria de cercetare a acestui prestigios muzeu intră şi zonele 
Buzaie, Covasna şi Breţcu, în care păstoritul a înregistrat în dezvoltarea 
sa istorică aspecte deosebit de interesante privind relaţiile sociale, ciclul 
pastoral şi tehnicile ele prelucrare a laptelui, voi încerca în cele ce urmea
ză să prezint p e scurt unele aspecte dcfinitorii ale păstoritului din Co
vasna şi Breţcu, în ideia iniţierii din partea muzeului local a unei cam
panii de cercetări şi achi zi ţii în aceste cen lre. 

Breţcu, aşezare cunoscută în epoca romană sub numele de Angustia, 
amintită apoi în anul 1426 ca "villa valachalis" şi "opidum" in anul 1602, 
şi Covasna, atestaU.\ sub acest nume înc{t elin anul 1567\ sînt două din 
satele ce s-au dezvoltat de-a lungul secolelor în cotul carpatic, la poalele 
transilvene ale culmilor Oituzului şi Vrancei. 

Climatul mai aspru şi solul relativ sărăcăcios au făcut ca în cadrul 
agriculturii să preclominc cu ltuiilc mai puţin pretenţioase - orzul, ovă
zul, secara, cmioful, iar extinderea păşunilor şi f1neţclor în zonele de 
subpădurc şi pădure, dar mai ales în regiunile alpinc, să faciliteze o pu
ternică dezvoltare a păstoritului local, satele în discuţie c~evenincl, in 
perioadele secolelor XVIII--XX, unele elin principalele centre mocăneşti 
din Transilvania. 

O serie de informaţii cuprinse in relativ bogata literatură de specia
litatc2 precum şi o investigaţie sumară în sate ne-au inlesnit citeva con
statări asupra tipului ele păstorit practicat aici. Vom aminti astfel unele 
aspecte ce ţin de organizarea ciclului pastoral, trecînd - din motive de 
spaţiu - peste informaţ.iilc ce privesc Construcţiile pastorale ŞÎ im'Cn-
1:arul stinii. 
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Dezvoltarea creşterii animalelor paralel cu agricultura a fost caracte
ristică întregii Transilvanii, pădurile şi păşunile bogate oferind locuito
rilor posibilitatea creşterii unui mare număr de animale mari şi mici3• 

ln aceste condiţii specializarea unor sate în păstorit apare ca firească, 
mai ales că, începînd cu secolul al XV -lea, se constaU\. o sporire crescîndă 
a cererilor ele lînă alH pc piaţa cxterni:l cît şi la expore. 

In cazul satelor de graniţă, acestă stare de lucruri e facilitată, printre 
altele şi ele faptul că populaţia locală se bucura d l' unele libet·tE\ţi econo
mice, relaţiile feudale Iticîndu-sc mai puţin simţite. 

Creşterea masivă a numărului de oi şi puternica stratificare socială 
ce se remarcă în rîndul mocanilor, au pus problema găsirii unor noi locuri 
pentru păşunat. Astfel transhumanţa pastorală, fenomen cunoscut încă din 
feudalismul timpuriu 5, a cuprins treptat şi p2 mocanii elin Covasna şi 
Breţcu, ale căror drumuri, mai vechi decît atcst5rile document" ··e6 , îi 
purtau cu turmele în munţii din Ţara Romfmeasc5 şi Moldova şi în de
presiunile transilvanc7• 

In cadrul economici locale, in care păstoritul a lmhrăcat caracter 
de masă, structurarca sociaW a populaţiei evidenţia următoarele categorii : 

- tîrlaşii mari - mocanii proprietari ai unor tîrle ce numărau cu 
mult peste 1000 de oi ; 

- tîrlaşii, proprietarii obişnuiţi ai unor cîrduri de pînă la 1000 
de capete, şi 

- ciobanii, proprietari mărunţi, care erau de fapt angajaţii cu plata 
în natură ai mocanilor. 

Meseria de cioban, ca şi în alte centre similare din Transilvania, se 
moştenea şi aici din tată în fiu. Chiar dacă primii stăpîni ai ciobanilor 
erau părinţii, retribuirea lor se făcea în natură. Aceştia primeau ca sim
brie pentru un an : mîncare, haine - de obicei o sarică, un suman, două 
perechi de iţari, căciulă şi opiniei - şi 7 oi8. 

Sistemul de plată amintit, foarte des _practicat de mocani, era deosebit 
de avantajos de ambele părţi : crescind averea personală a ciobanilor, 
creştea şi răspunderea acestora faţă de tiria proprietarilor. 

O succintă analiză a ciclului pastoral urmat de mocanii covăsneni 
şi breţcani indică o pendulare între casă şi locurile de păşunat, efectuată 
pe mari distanţe de vetrele lor. Mocanii din Covasna vărau obişnuit în 
munţii Vrancei unde îşi aveau în fiecare an peste 30 de stîne'. O parte 
puteau fi întîlniţi în arcul muntos al Ţării Bîrsei şi în golurile de munte 
din masivele Gurghiului, Ciucului şi Brcţcului, unde urcau primăvara în 
jurul datei de 1 mai. 

Breţcanii, împreună cu vecinii lor din Covasna şi Săcele, populau 
de regulă aceiaşi munţi, aşezîndu-şi stînele pe coarnele ierboase ale 
Penteleului. 

Sistemul practicat de aceştia pentru folosirea păşunilor alpine din 
munţii Vrancei era cel al arendei, plătind anual sau pe perioade mai mari 
aşa-numitul "preţ al muntelui" 10• 

Relaţiile pe care mocanii le aveau cu obştiile satelor proprietare de 
munţi vor căpăta în decursul vremii semnificaţii multiple, prezenţa lor 
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masivă şi repetată pe acelaşi teritoriu constituind mobilul unor puternice 
transformări economice şi sociale 11• Avem astfel în vedere nu numai faptul 
.că mocanii erau promotorii unui sistem economic bine conturat, ci şi rolul 
acestora de continuatori ai legăturilor dintre cele trei ţări româneşti, în
treţinute permanent, " ... pe cărări şi pe poteci ascunse, şi pe drumurile 
oilor ... " 12• 

Perioada văratului pe păşunile din munţi se încheie în jurul lui 1 
-septembrie, dată după care începeau deplasările la mari distanţe pentru 
tomnat şi iernat. Direcţiile principale ale transhumantei covăsnenilor şi 
breţcanilor au fost următoarele : Unul din drumuri îi coboare din munţii 
Vrancei spre Rîmnicul Sărat şi Buzău, continuînd apoi spre Balta Brăilei 
şi Dobrogea, de unde rcveneau primăvara în munţi, iar altul îi ducea 
de pe culmile Oituzului şi Breţcului în stepele din jurul Dorohoilor, Bo
toşanilor şi Iaşilor, zone în care breţcanii aveau drept de păstorit "de 
veci", după cum ne informează un act din anul 175313• Un al treilea drum, 
mai puţin uzitat, îi purta de la Tîrgul Secuilor pe valea Oltului şi apoi 
peste Odorhei şi Tîrnave, spre Tîrgul Murcş şi Gheorgheni. 

Statornicirea şi continuarea unor obiceiuri mocăneşti legate de ciclul 
pastoral şi de drumurile amintite, mai totdeauna aceleaşi, au dat păsto
Titului din aceste centre o fizionomie robustă, relevîndu-1 ca pe o ocu
paţie păstrătoare a unor datini străvechi şi a unor tehnici pastorale bine 
închegate. 

Am văzut mai înainte că, pentru perioadele la care ne referim, 
aproape toţi bărbaţii se ocupau cu ciobănia. Excepţie făceau doar marii 
proprietari de oi care, nefiind angajaţi ca baei la alte tîrle, se ocupau cu 
industrializarea şi comercializarea caşului, brînzei, lînii şi pieilor. Pieţele 
lor de desfacere au fost la început satele lor de origină, tîrgurile şi ora
-şele mai apropiate, apoi centrele mari întîlnite în drumurile ce le făceau 
cu turmele. Transformarea acestora în negustori adevăraţi este mai sesiza
bilă în secolul al XIX-lea cînd, deprinşi şi cu cărăuşia, vor comercializa 
şi alte produse decît cele provenite din oierit. 

Femeile şi fetele, spre deosebire de unele centre mocăneşti din sudul 
Transilvaniei, nu participau la viaţa de stînă. Ele rămîneau tot timpul 
anului în gospodării, practicînd intens unele meşteşuguri casnice : spălau 
lîna în apele pîraielor limpezi ce treceau prin apropierea sau chiar prin 
curţ.ile lor, scărmănau, pieptănau, dărăceau şi torceau lîna, ţeseau textile 
de uz şi decorative şi dimie pentru confecţionarea pieselor de port. 

Necesităţile de prelucrare a unor importante cantităţi de lînă ţigaie 
şi spancă obţinută de la numeroasele turme, au dus la apariţia şi dezvol
tarea în sate a unor instalaţii tehnice specializate cum au fost daracele, 
fabricile de tors, pivele, dîrstele şi vîltorile. Vestita dimie de Covasna 
s e obţinea prin prelucrarea ţesăturilor de lînă în oalele mari ale pivelor 
şi în apele vîltorilor, instalaţii prezente aici în număr mare. La începutul 
-secolului al XX-lea au funcţionat patru fabrici de tors, trei darace, două 
pive şi două dîrste, în afara unui număr considerabil de vîltori 14• !n 
acelaşi timp, localnicii foloseau curent şi instalaţiile similare din Săcele, 
Zărneşti, Oituz, Poiana Sărată şi chiar Căiuţ. 
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Din simpla enumerare a acestora se poate observa răspîndirea şi va
rietatea instalaţiilor de industrie ţărănească. Această stare de fapt explică 
de la sine caracterul de stabilitate şi robusteţe al economiei pastorale. 

* 
Analizînd astfel o serie de elemente ce caracterizează păstoritul mo

canilor din CoVJaJsna şi Breţcu, putem concluziona că tipul de păstorit prac
ticat aici este cel bazat pe păşunea alpină şi iiernatul la cîmpie. Această 
ocupaţie s-a dezvoltat în strînsă legătură cu agricultura, asigurînd astfel 
un echilibru vechii economii ţărăneşti, urmărindu-se satisfacerea ei atît 
cu produse vegetale cît şi cu cele animale. 

Iată de ce se impune de la sine cunoaşterea acestei străvechi înde
letniciri cu implicaţii multiple în diversele probleme fundamentale ale 
istoriei şi etnografiei româneşti. 

KIVONAT 

A szerz6 a megjelent szakirodalom alapjan felvazolja a kovasznai es 
berecki juhaszat sajatos problemait. Foglalkozik a pasztorkodasra specia
lizal6dott kozsegek tarsadalmi retegez6desevel, a pasztorok javadalmazasi 
rendszerevel, utal a juhaszat termekeinek feldolgozasara, valamint a ket
legel6s pasztorkodas reven Moldvaval es Erdely szomszedos reszeivel ki
alakult kapcsolatokra. 
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