
Consideraţii privind păstoritul pe teritoriul 

României de Ia sf ârsitu1 secolului al JII...,.fea 

pînă către sf ârşitu1 secolului al Xiii-lea 

dr. MARIA COMŞA 

Păstorilui la români este una din ocupaţiile tradiţionale. 
Pe baz l datelor etnografice1 pe teritoriul României au fost 
ct2osebite trei tipuri de păstorit : 

1. Păstoritul local, care se petrece în teritoriul din preaj
fficl a şezări!or. 

2. Păstoritul pendulatoriu, între aşezarea ,din vale şi 
munte. 

3. Păs~oritul transhumant cu vărat într-o zonă de mun
te şi iernat în altă zonă de câmpie. 

Fiecare din a.ceste trei tipuri de păstori prezintă mai 
multe variante şi subvariante în funcţie de relief şi de re
sursele locale În general. 

1. Păstoritul local se practică în toate aşezările din câm
pie (silvo-stepă), în zonele de deal, precum şi în unele zone 
de munte. Păstoritul local se efectua pe imaşul din apropie
r~a satelor (in cazul satelor adunate) sau din preajma gos
podăriilor (in cazul .satelor risipite). 

In toate cazurile păstoritul local este strâns leqat de 
· .agricultură. Acest păstorit se practka pentru a satisface 
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necesităţile de transport ale produselor agricole, prncum şi 
necesităţile de hrană (lapte şi produse lactate, carne), ale 
familiilor din aşezări. 

2. Păstoritul pendulatoriu sau zonal, se pr.actica, în ge
: neral, în zone;. de munte sau în saţele din depresiunile intra

montane. 
In ultimul timp au fost deosebi te două variante ale aces

tui tip de păstorit : cu pendulare simplă şi cu pendulare 
dublă. 

ln primul caz vitele de pe terenul din preajma aşezări
lor erau duse pe timpul verii pe păşunile înalte de unde 
coborau pe la 1 septembrie sau curând după a.ceastă dată. 
In al doilea caz de pe terenul din preajma satelor. la înce
putul primăverii vit,1<1le staţionau 2-3 săptămâni pe fâneţele 
din jur şi apoi urcau spre păşunile alpine. De asemenea, la 
coborâre, oare avea loc după 15 august, înainte de a intra 
pe păşunea satului, mai zăboveau 2-3 săptămâni pe fânaţe, 
într-o zonă intermediară. 

Păstoritui pendulatoriu era legat de cele mai multe ori 
de agricultură. Trebuie să menţionăm fa..ptul că până în pri
mele decenii ale secolului nostru în majoritaitea regiunilor 
de deal şi munte din România, pe versantele sudke mai în
sorite se practica agricultura în .chip obişnuit .până la 1 OOO 
m, iar în unele zone (Apuseni, Parâng, Rodna), chiar până 
la 1 200-1 300 m. Turmele de oi uneori având şi ca.pre. cor
nute mari, porci, măgari etc. erau scoase la .păscut pe pă
mânturile Uisate să se „odihnească" pentru a fi gunoite, iar 
după un an intrau din nou în circuHul agricol. Astfel, tere
nurile erau folosite prin rotaţie : ogor (semănături) - iarbă 
- ogor sau (semănături) - iarbă pădure - ogor. 

In zone;i: de deal păstoritul se practiica alături de viti
cultură şi pomicultură predominând una sau alta din ocupaţii 
în funcţie de condiţiile naturale. De asemenea în zonele pie
monta.ne pâstoritul se practica adeseori alături de pomicul
tură. ln cazurile enumerate mai sus numai o parte a comu
nităţii săteşti erau păstori, restul se ocupau cu agricultura 
grădinăritul primi tiv, pomicultura, viticultura etc. 

3. Păstoritul transhumant reprezintă de asemenea mai 
multe variante, cele mai răspândite pe teritoriul României 
fiind : trctnshumanţa simplă şi transhumanta la distante mari. 
Transhumanta simplă era practicată la distanţe mai miici, de 
obicei, drmr. de 1-3 zile (circa 40-50 km) cu turma pe jos. 
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In acest caz avem în vedere deplasări din Mărginimea Si; 
biului ,până pe versantul sudic al Carpaţilor din nordul Ol
teniei, din Tara Bârsei în zona de dealuri înalte ale Munte
niei, din Breţcu în Munţii Rodnei, din nordul Moldovei pe 
ni.un ţii Călimani ş.a. 

Păstoritul transhumant la distante mari era practicat în 
anumite zone de pe versantul nordic (transilvănean) al Car
p:.:iţilor Meridiona!li (Mărginimea Sibiului. Ţara Haţegului, 
Ţara Făgăraşului, Ţara Oltului, Bran, Ţara Bârsei) şi Ia vest 
de Munţii Vrancei (Covasna. Breţcu), într-o anumită mă
sură şi <le unii păstori maramureşeni. Deiplasările cele mai 
numeroase se făceau din zonele amintite de pe versantul 
nordic al Carpaţilor Meridionali spre bălţile din stânga Du
nării, din Oltenia şi Muntenia, în Balta Ialomiţei şi a Bră
ilei, .în bălţile din sud-vestul şi nord-vestul Dobrogei până 
în preajma Mării Negre, in Delta Dunării, precum şi Ia sud 
de Dunăre, locurile de trecere în su~duJ Dunării fiind la Zim
nicea, Giurgiu, Oltenita şi' Călăraşi2 • Mărginenii Sibiului în 
secolul al XIX-lea treceau şi spre nord în Bucovina, Sătmar. 
Ţara Lăpuşului sau valea Mureşului de unde porneau s.pre 
vest până în şesul Banatului şi chiar în Tîngaria până' în zo
nele Nyir, Debreţin, Hortobagy ş.a.3 Alţii treceau Cafl)aţii 
în zona <lintre Prut şi Nistru şi chiar mult mai departe spre 
Bug (Bal~fl.), pe Nipru (Zarporojie) în Crimeea şi în Caucaz 
{Baltat. 

De ase1t;enea, păstorii români din părţile de nord ale ţă~ 
rii (M3.ramureş. Rodna) au pătruns în Carpaţii Păduroşi, în 
Munţii Tatra (din Slovacia şi Polonia), precum şi în Munţii 
I\forav!ei3• 

In cazul păstoritului transhumant uneori se deplasau 
numai bărbaţii (Mărginimea Sibiului) în alte cazuri se de
plasau şi femeile (Poiana Sibiului - Poienarii)6. 

Păc;toritul transhumant .a fost practicat în .cazul când 
animalele s.:"au înmulţit foarte mult, iar păşu~ea (şi aceea de 
obicei mai slabă) a devenit insuficientă, cu alte cuvinte ne
voia de păşuni mai bune a generat atât transhumanta re
dusă la distanţe mai mici ·cât şi transhumanţa la distanţe 
mari. 

Cu toale că numai zone relativ restrânse practicau 
transhum1nţa şi doar un număr redus de persoane se depla
sau cu turmele, acest tip de păstorit, din cauza mobilităţii 
sale pe distanţe mai lungi,, a devenit mai cunoscut'. 



Numeroase drumuri de: transhumanţă brăzdau zona din· 
tre Car;rn~ii Meridionali Şi Dunăre. 

Principalele zone de trecere a-le păstorilor din Transil- · 
vania în Oltt:mia erau prin Plaiul Cloşani, de unde turmele 
se îndreptau spre Dunăre, urma apoi Plaiul Vâlcani şi în 
sfârşit Plaiul Novaci, care era cel mai umblat. Prin Plaiul 
Cloşani şi Vâkani pătrundeau oierii din Banat, Alba, Haţeg. 
Hunedo::ira. rar Mărginenii Sibiului, în timp ce prin Plaiul 
Novaci veneau în special oierii din Mărginimea Sibiului, 
dar şi din ţinuturile Haţegului şi Hunedoarei. 

Cei care treceau prin plaiul Vâkanilor mergeau cu tur
mele spre Târgu-Jiu, iar de acolo porneau către sud-vest 
până în zona pârâului Drincea şi a lacurilor de lângă Du-
năre. · 

Dintre cei care treceau prin plaiul Novacilor, o parte 
coborau pe Jiu în jos până la Craiova, iar de aici plecau în 
zona Băileştilor şi în preajma lacului Nedeia. O altă parte 
o apucau sµre est, trecând prin Horezu, până la Râmnicu
Vâkea, de unde coborau pe malul drept al Oltului spre Ca
racal şi Brastavăţu pâHă în zona lacului Potelu. Un alt drum 
de transhumanţă care străbătea Oltenia venea de la Drăguş 
;prin Sirnea, Câmpulung, Piteşti, Prooroci (aflat pe malul 
stâng al Oltului), Craiova şi continua până în Câmpia Băi
leştilor (lacul Nedeia şi bălţile din zona Ciupercenii Noi 

·Rast). 
Zone de trncere ale păstorilor ardeleni au existat prin 

toate trncătorile · rriai accesibile ale CaiipaţilOr Meridionali 
·şi de curbură (până în Vrancea inclusiv). De la punctele de 
trecere continuau drumuri de transhumanţă către Dunăre 
şi Mare asupra cărora nu ne putem opri a·cum8

• 

Trebuie însă să subliniem faptul că prin păstorii trans
humanţi de pe versantul nordic al Carpaţilor se efectua o 
legătură permanentă cu zona extracarpatică a ţării, a1ceşli 
păstori fiind nu numai crescători de animale şi producători, 
ci şi ră,spânclitori de cultură, căci adeseori în trai.stele ciobă
neşti erau adu.se cărţi. 

Trebuie să menţionăm încă faptul că prin cewetările 
mai recente s-a putut stabili cd. în anumite zone, alături de 
păstoritul transhumant, unele familii practicau 'şi alte tipuri 
de păstorit (local sau ,pendulatoriu) 9

• • 

In perioada care ne interesează păstoritul local pe ten~ 
toriul Romaniei avea deja o străveche tradiţie. începuturile 
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sale treliuic căuta,te încă în epoca neolitică, el continuând 
să persiste ptmă în secolul nostru. In mileniul I şi în pri
mele secole ale mileniului al Ii-lea al e.n. pă1storitu1 local 
era practicat în toate aşezările din zona ele câmpie (silvo 
stepă) după cum dovedesc talăngile (Celei, Sucidava, Boto
şana, Bucov, Garvăn-Dinogetia), şi oasele d€) animale desco
perite ,în diferitele complexe arheologice10. 

In zoneie: de deal şi munte păstoritul local a început în 
perioada ele tranziţie de Ia epoc" ·<?olitică la epoca bronzu-
lui şi chiar mai devreme în neoliticul final • 

Pentru perioada cere ne interesează (anul 275 c.n. -
sfârşitul sec. XIII} deocamdată nu avem date arheologke 
care să ilustreze concret acest tip de păstorit în zonele de 
de-al şi de' munte. Considerăm că a·cest fapt constituie pe de 
o parte. o carenţă a cercetărilor. pc ele altă parte credem că 
se reflectă şi o situaţie reală, deosebită de cea de câmpie. 
In aceste zone clin timpuri străve1chi şi până la începutul se
colului nostru avem de a faice credem cu o civilizaţie a lem
nului, care cel puţin deocamdată nu o putem demonstra ar
heologic, Jar ea poate fi dovedită pe deplin pe baza date
lor c''tnografice11 • 

In consecinţă· în perioada ele dUipă pără.sire.a Dacici şi 
până în secolul al XIII-iea inclusiv păstoritul loca] s-a pe
trecut în forme identice sau apropiate de cele sesizate prin 
·ce~cetările etnograficel2, 

Păstoritul pendulatoriu ele asemenea de origine străve
che a luat fiinţă în unele zone de deal şi munte aproximativ 
în aceeaşi perioadă cu păstoritul local. Ca şi în cazul păsto
ritului local pentru păstoritul pendulatoriu nu avem deocam
datil dovezi a.rheologke, dar pe baza datelor etno~1raficc se 
poate stabili vechimea acestui tip de păstorit. 

Se pune problema când a început păstoritul transhumant 
pc teritoriul României? 

Ţinând c-pnt de faptul că în unele părţi ale Europei se 
pare că a.cest tip de păstorit era pradicat încă din epoca 
bronzului. nu ar fi exclus ca şi în unele zone din România. 
în special în sudul Tran'silvaniei .. păstoritul transhumant să 
fi apărut în aceeaşi vreme, adică la prototraci. 

Reprezentarea unor care cu ovine pe monumentul tri
umfal de la Adamclissi (în sud-vestul judeţului Con.stanţa) 13 

şi pe columna traiună din Roma14 ilustrează bogăţia în ani
male a Scythiei (= Geţiei) Minor (Dobrogea) şi a Dadei în 
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momentul cuceririi acestor teritorii de către romani in seco
lul I e.n., respectiv la începutul secolului II e.n. 

Fapiu1 că geţii şi dacii creşteau animale în turme re
iese clar şi dintr-un pasaj al lui Columela în care se afirmă : 
„Apoi /oile/ nu numai că îi satură pe ţărani prin belşugul 
brânzei şi al laptelui, ci acoperă şi mesele bogaţilor cu mân
căruri numeroase şi plăcute. Iar unor neamuri lipsite de 
grâu le procură toată hrana. De aceea cei mai mulţi dintre 
nomazi şi dintre geţi se numesc băutori de lapte"15• 

80~1ăţia atât ele mare în produ."e lactate la geţi dove
deşte, alături de păstoritul local şi pendulatoriu, şi practica
rea păstoritului transhumant. Jn Dacia preromană existau 
condiţii prielnice atât pentru trnnshumanţa simplă, cât şi 
pentru transhumanta complexă spre Dunăre şi în alte di
recţii. 

Transhumanta a fost practicată şi de romani. In econo
mi1a romană locul principal îl ocupau cornutele mari, apoi 
cabalinele (calul, măgarul, asinul). porcii şi în cele din urmă 
cornutele mici (oi şi capre). Cornutele mari, calul. măgarul 
şi asinul jucau un rol deosebit în agricultură. Atât bovinele, 
cât şi caba:inele erau ţinute doar în număr limitat. 

Spre deosebire de acestea ovicaprinele erau crescute în 
turme mici. dar şi în turme mari, ultimele numărând sute 
sau chiar mii de capete. Turmele mici erau adăpostite iama 
în staule (lal. stabulum, pl. stabula) 16. Cu turmele mari şi 
foarte mari se practica transhumanta. Transhumanţa marilor 
turme se făcea pc drumuri cunoscute (callae publicae) pe 
care treceau spre sud la iernat sau se întorceau la vărat pe 
plaiurile mai răcoroase ale munţilor Aipenjni centrali (în 
Munţii Sabinelor) în Umbria sau în Apeninii nordici (etrusci 
sau ligurici).17 · 

Un pasaj clin care reiese foarte clar practicarea trans
humanţej la romani o găsim la Varro (116-27 î.e.n.). EI a
firmă că „Nu sunt potrivite aceleaşi locuri pentru păşunatul 
de vară şi cel de iarnă. Astfel turmele de oi din Apulia vin 
vara să pasei; în Samnium". Iar într-un alt pasaj spune „Ca 
să pască, turmele obişnuiesc să trea,că din loc în loc, aşa că 
uneori mai multe mile desparte păşunile de iarnă de cele de 
vară. Aceasta _o ştiu bine singur, pentru că turmele mele se 
duceau să pdscă iarna în Apulia, iar vara pe muntele Reate" 18• 

Romanii care cunoşteau deja -creşterea cornutelor mici în 
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turme mari şi foarte mari, au găsit în Dacia condiţii prielnice 
pentru prnic tic arca acestei ocupaţii. 

Marii proprietari ai villae- lor rus'licae din Dacia e po
sibil să fi avut în pooesia lor şi mari turme. Se presupune 
de asemenea că arendaşii păşunilor, salinelor şi ai negoţului 
(conductores pascui, salinarum, commerdi) trebuie să fi avut 
şi o considerabilă avere mobilă în turme de vite şi oi19• 

Aceşti proprietari, după modelu] celor din Italia, au putut 
trimite, şi fără îndoială au trimis turmele lor de animale la 
iernat în locuri prielnice cu hrană mai abundentă. 

In Dacia romană a putut fi pradk:ată transhumanta sim
plă de pe vers an tul nordic al Carpaţilor (din actuala zonă a 
Sibiului) pe versantul sudk, în Oltenia din nord. De aseme
nea, din zona 13reţcu turmele puteau fi duse mai Ia nord în 
Munţii Harqhitei. Nu este exclusă nici transhumanta de pe 
versantul nordic al Carpaţilor până J.a Dunăre, mai ales pe 
malul oltean, dacă nu şi în Muntenia (cel puţin până în zo
na actualului oraş Giurgiu) în anumite perioade de linişte şi 
conform unor înţelegeri stabilite de romani cu geto-dacii şi 
sarmaţii, aflaţi aici în afara graniţelor imperiului. 

După abandonarea provinciei Dada între cJ.a,co-romanii 
din teritoriul fostei provincii, geto-dacii din Muntenia, car
.pii din Moldova şi dacii din vestul şi nordul ţării se stabilesc 
legături mai strânse, care vor crea condiţii favorabile şi dez
voltării păstoritului transhumant cu iernare în zona Dunării 
sau în alte zone (Tisa, Nistru ş.a.). 

Păstoritul transhumant Ia distanţe mai mari a fost stin
gherit însă periodic în timpul invaziilor diferitelor populaţii 
barbare (sarmaţi, huni, avari, iar mai târziu pecenegi, cu
mani, tătari). Aceste populaţii au afe:tat în principal stepa 
clin sudul şi nord-estul Moldovei, precum şi sudul şi estul 
Munteniei, împiedicând adeseori iernatul în zona Dunării, 
în special pe malul muntean, mai ales la est de Argeş până 
la colul 1Junării. 

Transhumanta, după părerea noastră, a fost redusă vre
melnic, fie la zone mai restrânse din dreapta Dunării, fie la 
transhumantă simplă, care avea Joc de pe versantul nordic 
al Carpaţilor pe versantul sudic al a<::e.stora. In momentele de 
linişte este posibilă şi o coexistenţă a celor două feluri de 
păstorit, păstorii daco-romani şi apoi români înaintând spre 
Dunăre pe văi.Je împădurite ale Oltului, Vedei, Argeşului şi 
Ialomiţei. 
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Totuşi între populaţiile de păstori nomazi, stabilite vre
melnic pe teritoriul României. şi păstorii autohtoni nu au 
a\'ut loc reiuţii mai strâns.e, deoarece în limba română avem 
puţine cuvinte privind păstoritul, moştenite de la vreuna din 
aicestc populaţii (de ex. burduf). Intreaga terminologie re
feritoare la numirile de animale, la numirile produselor a
cestora, laptele şi derivatele lui, lâna ş.a., la numirile adă
posturilor şi· construcţiilor păstoreşti, este de origine geto
dacică sau la tină. 

Pentru informare vom da mai jos originea unor cuvinte 
referitoare la. păstorit din limba română. 

Dintre cuvintele de origine geto-dacică amintim : stână, 
baci, caţă, strungă, tare. miel, cârlan, măgar, ţap, brânză, 
zăr „sau zer, zară, urdă, searbăd, balegă sau baligă, mânz 
ebc.-Oi. 

Dintn~ cuvintele de oriqine lartină amintim: berbec (ber
bex, - ecis = vervex),· oaie (ovis), capră (capra). ied (hae
dus), vătui (~ied de un an - vituleus), vită (vita), vacă 
(vaoca), viţel (vitellus), viţea (vitella), bou (bovis). 'junc (iu
vencus), corn (cornu.-us), porc (porcus), purcel (porcellus), 
purcea. pun;eauă (porcella), mascur (masculus), mulă (mula), 
asin (asinus), ·cal (caal, cabal!u's), a mulge (mulgere). mul
soare (mulsura), staul, staur (stabulum). lână (Jana), păr (pi
lus). lapte (lac.-tis), caş ( caseus), păstor ( pastor,-is), păcurar 
(pecorarius), băţ (baculum), păscut (pascuum), păşune (pastio
nis) C'tc. 

Influenţele din alte limbi sunt târzii şi foarte puţine'l. 
După cum rei•ese din cele prezer;tate mai sus, datele 

lingvistice şi etnografice dovedesc originea daco-romană a 
păstsritului Io. români şi totodată vechimea sa multimilenară. 

Păstoritul transhumant la românii din nordul Dunării. 
dar şi la aromânii balcanici îşi are originea în transhumanţa 
get0-daicică (la sud de Dunăre în cea traco-illiră) şi în trans
humanta romană, izvorâtă clin dorinţa măririi producţiei ani
ma!iere:::2. 

Acest mod de creştere a animalelor s-a păstrat şi în epo
ca postromană nu numai în Dacia, ci şi la sud de Dunăre 
precum şi în provinciile apusene ale imperiului. 

Incă în secolul al XIX-iea şi la începutul secolului XX 
se cunoştea un păstorit transhumant deosebit de intens în 
Spania23. Păstorii din văile valdeze ale Alpilor lnalţi (Elve
ţia) treceau în Provence între Sisteron şi Avignon (Franţa). 
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Alte turme din Pădurile Valdeze iernau în Calabria în sudul 
Italic~i. Transhumanta a fost cunoscută şi în Sardinia24• 

Aceaşi fonomen cu cel petrecut în fostele provincii ro
mane din apus a avut loc şi în fostele provincii dunărene ale 
imperiului. Credem că aceleaşi cauze au generat transhu
mantcl redusă sau chiar transhumanţa la distanţe mai mari 
(dublă, ·arnpld.) în cursul mileniului I şi în primele secole ale 
mileniului al II-ea e.n. 

Păstoritul transhwnant la români este legat de o popu
laţie sedentară, ca de altfel şi la celelalte popqare neolatine. 
Păstorii transhumanţi locuiesc în aşezări stabile, drumurile 
spre iernat şi vărat fiind bine stabilite şi mereu aceleaşi (ca 
şi la romani calles publicae). La românii ·din nordul Dunării 
aceste drumuri sunt bine cunoscute sub denumirea de calea 
oilor sau drumul oilor~. 

Păstorii transhumanţi nu pot fi confundaţi cu populaţiile 
nomade26• Ei au fost şi continuă să fie nişte producători şi 
negustori, care au întreţinut <:u produsele lor teritorii foarte 
întinse .Br(mza produsă de români şi ele aromâni (caseum 
valachicum) este cunoscută şi apreciată de toate popoarele 
vecine. ca şi în epoca romană renumitul caş tracic (caseum 
thrackum). 

'Este de menţionat faptul că toate popoarele slave din 
jur au împrumutat cuvântul brânză de la români sau aromâni. 

Păstorii aveau cunoştinţe avansate în ceea ce priveşte 
creşterea animalelor şi obţinerea unor produse lactate de 
bună calitctle. Se străduiau de asemenea .pentru obţinerea 
unei lâni &uperioare et.c. Din păcate starea în care au fost 
obligaţi să trăiască după căderea provinciilor romane dună
rene a făcut ca ei să nu poată progresa prea mult din epoc·a 
romcrnă pi1nă în epoca modernă. 

In conc!uzie putem afirma că pe teritoriul României păs
toritul· transhumant. având unele perioade de staqnare în 
moJT,ente c10 restrişte (în decursul secolelor III-XHI), s-a 
păstrat a lături de celelalte forme de păstorlt (local şi pendu-
latoriu)27. · 

Dup~ abandonarea Daciei de către autorităţile romane 
(275) el a continuat să se menţină la populaţia daco-romană 
şi apoi veche românească, reprezentând una din ocupaţiile 

tradiţionale ia români, alături ele agricultură (indusiv agri
cultura pe înălţimi). pomicultură, viticultură etc. 
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NOTE 

1 Pentru problemele pc cc;re le vom prezenta mai sus, din numeroa
sele lucrări referitoare la păstoritu.I de pe teritoriul României am 
utilizat date din următoare'.e : Fr. Miklooich, E. Kialuzniiacki, Uber die 
Wa.nderungen der Rumanen in jen dalmatischen Alpen uoo den Kar
pa ten, Viena, 1879 ; Emmanuel De Martonne, Viaţa păstorească în 
Carpaţii români, Co!lwrbiri Idte!"'are, an\JJ XLV.I, Bucureşti; 19112, 2. p. 
121-1'°7 ; I. Georgescu, 1'5 ani de transhumanţă în ţările române 
11'782-1797, Cernăuţi, l 92:i : Ştefan Mete!i, Păstorii ardeleni în Princi
patele Homâne, Arai, 1925 ; Idem, Emigrări românes.ti din Transilva
nia în se-colele XIII-XX. Cercetări de demografie ·istorkă. BUJCuresti. 
J971l· ; A. Veress, Păstoritul ardeleenilor în Moldova si Tam Românei<;
că până în 1921, Rucureşt;, 1927; Mara Popp. Ciobănia Ia Ungurenii 
din drea.pt:i OJtuui, Bucureşti, '19C3i2 ; Romulus Vuia, Tipuri de păstorit 
la Români, BncU.N'!iti, i 964: Idem, Soziologie des Hirten:wesens in Su
dosteuropa, în Van df-r Agrar zur Industrie Gesellschaflt Sozialer Wan
del auf dem Lande in Suc!osteuropa, DaNI1Stac1t. 1971' ; Ion Conea, 
Geografie şi istorie româm·a1.că, Bucure!Şti, •19'44; Traian Herseni, Pro
bleme de sociologie p.istorală, Bucureşti. 19411·; R01ITIU1lus Vulcănescu. 
Elemente de droit contoumier pastoral rournain, BUICureşti, 1967; Vlă
duţ,u Ioan, Etnografia românească, BUCUI"e!Şti. J 973 ; C. Constantinescu
Mirceşti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui in Transilvania şi 
Ţara Româneascii in secolele XVIII-XIX, Buicureşti. m7'6; Valer Bu
tură, Etnografia poporului român. Bucureşti, 1978. p. 2011-235 ; Nico12e 
Dunăre, Păstorltul de pendtllare .dublă pe teritoriul României, în Anu
arul. Muzeill.ui Etnogr.afic al TransiLva:niei.. Cluj. pe anii 119.&5--1195'7, 
Cluj, •11968; Nicolae Dunăre, în Ţara Bârsei. I. Bucureşti, 1'972, p. 157-
~·44 · Idem Civilizatie traditională românească în curbura carpatică 
nordică, B~cureşti. i 984, p. G6--ill42 ; Idem, Typologie pastorale tradi
tionelle sud-est euwpeenne, în Dispositions de la legisaltbin posi1tiv2 
et du droit coutoumier relatives aux mouvements saisoniers des ele
veurs du betaile dans l'Eurape du Sud-Es.t a t!"avers les siedes. Syan
posium Interna: '0na;, 1975, Beogira:I, 1191716 ; Idem, L'levage penduJaire 
double dans Ies zones de fernaison de l'Europe, Aipulurn. XV, Alba 
[uHa, 1977. Idem. Probleme ale păstoritului sedentar şi local. Arhivele 
Olteniei, 5. 1986. p. 2-86-1295 ; Victor TUfescu, Oameni din Carpa.ţi. 
Bucuresti, 1982, p. 32-61 ; Lucia Apolzan. Oarpaţii tezaur de isitorie. 
Perenita~ea aşezărilor ·risipite pe . înălţ~mi. Bucureşti. 1987, p. 100-
rHS ; Cornel u Bli:ur în Mărginenii Sib.iului. Ci•vilizaţie şi cultură 
p~pulară romfmească (coordonatori Cornel Irimie. Nicolae Dunăr2. 
Paul Petrescu) Bucur~ti. 1005, p. &l-€12, 7-0-73. 83, 88--89, 93-9'9 ; 
Boris Zderciuc. Ibidem, p. 137-142: Traian Herseni. ibidem p. 143-
'1'56 ; Carne: h"mie. Con51tantin Popa. ibidem. p. 199-2128 ; Gheorghe 
Iordache, Ocupaţ'i tradiţionale pe teritoriul României. Etudiu etnolo
gic, II, Craiova, · 1986, p. 7-179 ; Clau!diu Giurgăneanu, Populaţia !ii 
aşezări.le din Carµaţii român~ti, Bucur~ti, 11998. p. 72-84. La aces
tf?!a desigur s-ar r:.utea a iăuga încă mwte a1tele. 
2 C. Constantinescu-Mirceşti, op. dt., p. 95~100, 108--.1~6 harta nr. 

'1, p. 96 şi harta nr. 2, p. UIO ; D. Macre-a .• Probleme ale structurii şi 
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evoluţiei limbii române, Bucureşti, 1982, p. 1.1'3 şi pi. II reprezentând 
drumurile de transhlUilanţă ale românilor şi ale vliahilor (ar5J111ânHo.r) 
balcanici (în afara de text). ' 
3 Nicolae Dunăre, Curbura ... , p. 1'13, 11115----'1116. 
4 N. Dragomir, Oic·rii mărgineni în Basarabia. Caucaz, Crimeea şi 
Anwrica de Nord, Lucrările" Institutului de Geografie al Universităţii 
din Cluj, VI, HJ3tr-1938, Cluj ; Iun Vlăduţiu, op. cit., p. 261 + bibl.; 
N.cAae Ddr1ăre, C..:urbura .. „ p. 1'10. O mărturie îin acest sens sunt după 
noi şi topunim€·,e române~ti (de origine dacică) Balta, Bălţi. Ion Vlă
duţiu, op. cit„ µ. 2bl + bil. Ibidem, µ. 26'5-21S6 ; Nicolae Dunăre, 
Curbura ... , µ. 111-112. La sfâ~itul secolului al XIX-iea şi la înce
putul · se,:nJ ului XX a:~st tip de păstorit. insuficient studiat, in sine 
şi compaartiv ci; pt.storitul vlahilor (aromânilor) balcanici, a dat naş
tere ti:-;iriei imigraţic.-i târzii a românilor nord-dunăreni din Peninsula 
Balcanică, fapt i11fmnat de datele arheologice. etnografice si de folclo
rul rumâne~c. Cf. Maria CJ.111sa, Romanen. Roumanen und Walachen 
- SLrompfeiler der antike in · der neuen Welt Zeiitschrift fiir Archa
eolog:e, 21, 1937, '.2. p. 119~192; Romulus Vuia. D:::>vezile etnograf.ice 
aJe continuităţii, Transilvania (Sibiu), LXXIV, 1943. Idem în Anuarul 
etnografic al Muzeului Transilvaniei, Cluj. 1959-196() si 196"2-196'4 
/1'96fj I ; I. D mat. La vie pastorale chez Ies Roumains et ses proble

rnes, Dacoromania. Freiburg-Miinchen, I, 1973. p. 78---1103 ; Valer Bu-
tură, op. cit., p. '.!15. 
8 C. Conslantinescu-Mirceşti. op. cit., p. 29-35, 1'09-126. 
9 Nicolae Dunăre. Curbura ... , p. 105. 

10 Pentru l'Xemµ.i!ficare, cf. D. Tudor. Sucidava, III. Dacia, XI-XII, 
19-IB. fi(l". 34/2-4. --. 181: Dan Gh. Teodor, Teritoriul est caJrp31tic în 
veacurile \"--XI t•.ee .. Iaşi. 1978, fig. 4/1"0, p. 163: Maria' Cam.~a. Cul
tura veche româr.ească. A~ezările din secolele VIII-X de La Bucov
Ploiesti. B11cureşti. I LJ/8, p. 149 : I. Barnea. în Dincgetia. I, Bucureşti, 
19fi7. fig. ;3<1 /9. 10. µ. 74 : Sergiu· Haimo·vici. Studiul resturilor :le 
mr1mifere rlomes.tice clt·''>C' p.::<ri.te în aşezări din secolele VIII-XII si
tuate în surj-es-tul HumânH. SCIV A. 35. 1984, 4, p. 31111-319. 
11 în Lo·1tl' zoneie etnogr:ifice de de.1,J ~i munte s-au descoperit ele
mente de cu.[.tură m~,Uo>rială care <11.1 o veche sau chÎ'ar străveche. tra
diţi2 cf .. în acest sPns Va.ler Sutură. o·p. cit., pa~im: Icin Vlăduiţiu, op. 
cit„ µ.assim. ~.a. J\ce1e.1si forme străvechi se surprind în organizarea 
muncii si îo stru:turilt' sodale. asupra cărora nu ne putem opri cu 
;-ice«tl prilej. 
12 l n cadrul păs.tc,·i; ului loc.'11. varianta din MtLnţii · Apu..eni unde este 
antrE""n'1tă întreaga familie (bărbaţi .. femei şi c0<pii mai mari) trădează 
trajiţii în forma de organizare cart> duc înapoi spre societatea dacică 
în rJericarla din;iintt>;. cuceririi romane. 
13 Radu Vul•pe. HLtoire anC'inne de la Dobroudja, Bl.llCureşti, 1938. pi. 
:XXI, .fig. 35: Florea B: b11 Florescu. Monumel"llt•Ul de I.a Adamclissi -
Tropaeum Trai·a<11i ed. a TI-a. Bucureşti. 1.961;. fig 187, metopa VIII şi 
fig. 188. mel0pa IX, Pie-sele se află în Mlizeul arheologic de Ia Tropa-
ctPn Traiani - Acbmclissi. 
11 Scei;iee t'U animak (bovine şi ovi-caprine) se întâlnesc pe metopele 
nr. 40 şi 64 din primul război cu dacii (anii l01r-<ll02 e.n.) şi pe meto
pele l'.25 'i 125 de la sfâ~itul c~ll!i de al doilea război cu docii (anii 
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105--106 e.n.). Copii exacte :lupă aceste piese se află in Muzeul de Isto
rie al Republicii Socialiste România din BucuI"elti. 

• 1 " „Th.ini etia111 casei· 1actisque abundaitia non solum agrestes saturat, secL 
etfo~m ·e1€gantium mensas incundis et numerosis dapibus exornat. Qui
busdam vero na.tionfous fr-umenti experti.bus victuun conunodait ex quo 
Nomadurn Getarlimque plurimi galaktoptad dicuntur\ Lucii luni Mo
derati. Columelae, De re rustica, VII, 2, în Izvoare privind istoria Ro
mâniei, I, Bucureşti, 1.964, p. 394-395. 
16 Metodd română de iernare a vitelor in. sbauie este larg folosită si la 
români, mai ales în Transilvania. (cf. rom. staul. pl. SltauJe - lat.· sta-
bulwn). · 

17 Nkolae Lascu, Cum trăiau romanii, Bucureşti, J9.6i5, p. 34 şi fig. care 
reprezintă transhwna.nţa, după p. 64. 
18 Neque c:Gdem loco aestivq et hiberna idonea amnibus ad pascen
<lwn .. Itaque greges ov:ium longe abi.guntur ex A.pulia in Samnium 
astivUin. . .. 1..onge · enim et late in diversis. locis pasei solent ut multa 
rniliaaus·r.t saepaE: hibernae pastiones ab aestivis. Ego vero scio, ,in
quam ; n11m mihi greges in A.pulia hibernabant qui in Reatinis mon
tibus aesti-vabant (Marcus Terrentius Varro, De re rustica, II, lf'l6, 
şi II/2, 9, B

0

bl. Teubneriana, Upsiae, 191!2,, p. 73, 79). Pasajele citate 
mai sus sunt reiate şi la Ovid Densm;;ianu, Păstoritul la popoarele ro
manice, tnsernnă~atea lui lingvistică şi istorică, Bu:c~ti, HHi3„ p. 6-7. 
19 M. Bacrea, Isloria României, I, Bucureşti, p. 403-404 ; D. Tudor, 
Oltenia Romană, ed. 3-a, Bucuretşi, 19618, p. 71?,, 
20 I.I. Ru-;su, Din trecutul păstoritului românesc. Anuarul Muzeului 
Etnografic ăl Transilvaniei Cluj pe anii 1'967---,1S;5,s, Cluj, 1958, p. 135-
1136 ; Idem, Moştenirea traco-da.cică oglindită în temtinologia româ
nească, Studii ~i cercetări de istorie veche, 31-, Bucur~ti, 1, lfl80, p. 
95-96. Cf. ac. listă de cuvinte după I.I. Ru:ssu şi la Valer · Butură. 
op. cit., · p. -'2-0J şi la Nicolae Dunăre, Curbura ... , p. 1211-1'2'2. 

tncă din secolul trecut B.P. Hasdeu atribuie fondului autohton geto
dac şi nu influenţEi turceşti cuvâiitul cioban, sinonim cu păstor, păcu
rar, ambele de origine latină (cf. în lucra.rea sa Or-iginea pă<Stordtului 
la români. -în vol. Scrieri istorice. II, Ediţie îngrijită şi prefaţată de 
Aurel Sacerdoţeanu. Bucureşti, 1973. p. 1103---llOu. lr:i continuare p. 
tl.07-1!41 sunt :u1alizate restul de cuvinte referitoare la păstorit de 
orii?ine geto•:i,„.ca şi latină. Consultând Micul atlas Hnglvstic român, 
serie nouă, ir.trebarca nr. 535, nr. hărţii 257 (în volumua mare 394), 
am constatat că cioban are o răspândire foarte mare în Carpaţii Me
ridionali si Or'. entali. inclusiv versantul tl"ansilvan si în toată zona 
extracarpatică a ţării. O influenţă turcească atât de outernică asupra 
păstoritului românesc nu a putut fi. !n cazul că ar fi fost ar fi intrat 
şi alte cuvinte refeeri·toare- la păstorit în limba română nu numai 
cioban {=păstor). De aceea credem că B.P. Haşdeu avea dreptate. 

Tot fonduiui autohton geto-dac mai trebuiesc aitribuite, crede111 noi 
şi unele denumiri de adăp::isLuri păstoresti ca : bordei, surlă, colibă, 

· cra.rnbă, târla.: corlă (din care considerăm că d~rivă şi corla.te, col
nă· !i.a. 
21 Valer Butură, op. cit., p. 2i03. 
22 După părer.e;:; noastră transhumanţa păstorească românea.<;că nu a
pare în evui mediu dezvoltat. Ea a apărut cu mll!l.te secole inadnte la 
dad, r<Jmani şi protorornâni, iar în evul me:liu dezvoltat ia doar o am-
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plQare tna1 mare, dJw.rită W\Oi' wndi~ii prielnice. În legătura cu aces
te cndiţii cf. Corneliu Bucur, op. cit., p. 7·0-73, 113, llS-:-119 ; Cornel 
Irimie, Const.aintin Popa, op. cit., p. 1Y9-2Q8 ; Nicolae Dunăre,· Typo
logie des traciitionellen Hirtenlebens im karpato-bailkanischen Raum •. 
Zeitschrift iiir Balkanologie, XI, Miinchen, H.175, 1, p. 2'09 ; Valer Bu
tură, op. cit„ p. 215. 
23 „Le transhumancl:' s'est exerce en Espagne avec une a.:rnpleur et 
dans des conditions teHes qu'on ne les retrouve a ce degre nulle part 
dans !'Europe. Du Nord au Sud, de l'Est a l'Ouest, d'immences trou
peaux se depl;;caJent hier encore des Pyrenees a l'Ebre, de la Galice 
et des Montes Cantabriques ă la Manche et a l'estremajoure; des 
Monts Ibenques ă la .,-nouvelle Castille de l'Andalousie a Valence, 
c'etait comme une flux et reflux de laine, une 05Ci1ation rytmique de 
troupeax" (cf. A. Friburg. La transhwnance en Espagne, Ann.ales de 
Geographie, XIX, UllO, p. 2'31, la Ovid Densuşianu, opt. dt., p. 6). -

Am citat acest paraj pentm a se putea vedea identitatea ·transhu
manţei în Spanid ou aceea petrecută tn zona oarpato-bailcanică. Ace
eaşi siHtaţie se n:marcă şi în celelalte regiuni. din FranţJa, Italia, El
veţia!, etc. „~ 
24 Toate ace, te depfasări cf. Ovid DensU"?ianu, în lUJCrarea sa Din iJSto-

. ria migraţiilor la popoarele romanice, Buletinul Socieotăţii filologice, 
III, Bucureşti, l90i7, + bibl. citată. • 

( 23 Em de Martone. La vie pastorale et la transhumance dans Ies Car
pathes Miridionales, leur · importance geographique et historigue, Pa
it"is, 1904, p. ::.;.0~2!41 ; Tibertu Morariu, PăJStori<Lul în Al!PU francezi şi 
în Carpaţi, Bucure~ti, 19'12 ; Romulus Vulcănescu, Cartografiereea 
etnografică a transhumanţei în Oltenia de Vest, Revi.'!>ta de etnografie 
şi folclor, IX, Bucur~ti, 1%4, p. 1.7-31 ; RomU:!Us Vulcănescu, Paul 
SimionesC'u, Drumuri şi popasuri ~trăvechi, Bucureşti, 1.974, p. 30-311 ; 
D. Macrea, PrcibiEin(· ale structurii şi evoluţiei Jimbii române, Bucu
reşti, 198:2, 'hart3. Dr.umur11.ar d~ tranl.>humanţă ale păstorilor daco-ro
mani, aromâni, meglenoromâni şi istroromâni (la sfârşitul cărţii, în 
afară .:le text) : C. Constantinescu~Mi.rce~iti, op, cit„ h3rta nr. 1, p, 90 
hart'l. nr. '2, µ. lHJ. 
26 Păstorii tranhurnanţi au fost consideraţi nomazi de către autori 
străini si chiar români (ultimii referindu-se mai ales 1a păstoritul 
balcanic: ciEcarece nu a fost studiată m.a.i aprofundat nici origine.a a-
cestui tip de păst@rit. · ~~. 

Uneori deplasărik de la iel'nat şi vărat au fost confl.lll1doate cu mi-· 
graţiile popul.iţi'lor barbare şi nlll1Tlite ca atare (migr.a.tions, wander
unghen). P. Ca.nceJ, incă la inceputul secolului, a considera,t păsto
·ritu transhumant Ja aromâni ca aparţinând unei populaţii sedentare. 
Pe români si vlahii din sud (aromânii) el i-a considerat sedentari. 
doar pc vlahii (fârlieroţii) :lin Alibania îi consideră nomazi (of. lucra
rea sa Păstoritul la popprul român. Precizări ebncgrafico-fatorice cu 
prilejul ai:„ariţ'ei s!udiului Dl. O. Densu~iianu „Păstoritul la popoa
rele romank~:·, 1913, p. 1.1-211'. El consideră păstorul aşezat o cate-. 
gorie su.p2rloc.ră ţăranului agricol (Ibidem, p. 211~2'3). 

Mai târziu abardează această problemă RomullliS Vuia, în fucrare.:i 
sa Tipurile cie păstorit la Români (p. 219). După părerea sa teoria 
nomadismului cs·te absurdă. Transhumanţa este legată de păstorul se
dentar (cu se.te stabile). Atunci când păstorii se deplasează la vărat 
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cti Întreaga familie (aromânii macedoneni) avem de,a face cu o trarts
hwnanţă cornpleză, nu cu nomadism, formă care d~rivă din transhu
manţa simplă (fără familii). El ca ~i P. C.a.ncel ii c:msideră doar pe 
J"âr~eroţi nomazi. 
După părerea noastră pă.'>torii :ie origine romanică nu au fost şi nu 

sunt nomazi. Bi au păstrat, în funcţie de împrejurările în care s-au 
dezvoltat ~tioriceşte, un mod de trai mai evolu:at sau mai puţin evo
luat, FârseroţH au rămas, după părerea noastră, la nivelul de trai pe 
care-l duceau în momentul cu~eririi romane. Ei sunt transhumanţi ca 
şi ceilalţi, dar din cauza locurilor sărace în păljuni (unde au fost îm
pinşi de alte populaţii) sunt nevoiţi să ducă un trai mai mobil. dar nu 
l.Jarbar. Toate ramurile p'.lpulaţiei de origine romanică în zona car
pato-balcanică practică diferite tipuri de transhumanţă nu păstxit 

nomad~ 
: 1 Considerăm că este· abs.'.Jlut necesar c.a păstoritul transhumant car
paLo-balcanlc să fie studiat comparativ cu păstoritul transhumant :lin 
Alpi, Pirinei şi din alte regiuni din pu:-ict de vc-dere etnologic. lingvis
tic, isto.ric, fulclorist!c, sociologic c-tc., fapt care ar aduce fără îndoi.ală 
nof precizări pentru l'lucidarfa acestui mod de trai. 
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