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Păstoritul

pe teritoriul actual al ţării noastre, şi îndeosebi
oilor, s-a dezvoltat acolo unde condiţiile fizico - geografice
au fost mai prielnice, respectiv în unităţile de relief cu cele mai bogate
păşuni şi unde agricultura nu a avut decât o rentabilitate scăzută.
Inelul carpatic prin nenumăratele sale depresiuni , a oferit şi locuri
foarte bune şi pentru aşezări, îndeplinind la maximum aceste condiţii,
chiar dac ă nu în egală măsură
pe tot întinsul său. Prezenţa
unor
largi
suprafeţe
de
eroziune, pe lângă păşuni şi
ierburi suculente, şi o serie
întreagă de lacuri glaciarelocuri de adăpat turme posibilitatea de acces, fără
eforturi
deosebite,
prin
intermediul plaiurilor domoa„ ·
le, fac din câteva masive ale
Păşiîili·
Carpaţilor regiuni deosebit de
favorab ile pentru păşunat. Cu practicarea păstoritului în aceste zone sau îndeletnicit cu precădere românii.
Judeţul Covasna, aşezat în partea internă a Carpaţilor de
curbură, include în limitele sale o
unitate geo morfologică complexă,
cu
pronunţate
diferenţe
de
altitudine şi masivitate, rezultate
d111 m i şcă rile tectonice. Aici se
disting două trepte de relief bine
individuali zate: treapta munţilor cu
altitudine medie cuprinsă între 800
- 1200 m ş i treapta depresiunilor şi
creşterea

culoarelor

tectonice.
Treapta
muntoasă se leagă la contactul cu
alte judeţe (Buzău, Vrancea,

Păşunatul
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oilor în Mun/ii Covasnei

Bacău),

cu câteva vârfuri şi masive care au înălţimi mai mari de 1.200
m (vârfurile: Nemira Mare - 1649 m, Lăcăuţ- 1777 m, Manişca Mare
- 1676 m).
O activitate pastorală intensă au desfăşurat şi desfăşoară
locuitorii aşezării Covasna.
Covăsnenii au practicat un păstorit transhumant. (A se vedea
Harta drumurilor de transhumanţă a oierilor din Carpaţii Orientali,
după S. Opreanu). Între sec. al XVII - !ea şi sfărşitu l sec. al XIX - lea
turmele lor formate din mii de oi, parcurgeau pentru iernare di stanţe
foarte mari, spre Bărăgan, Dobrogea, Bălţile Dunării, Lunca
Mureşului, stepa din nordul Moldovei, Basarabia, ajungând până în
Caucaz şi în Câmpia Panonică.
,,Mocanii covăsneni de la finele veacului al XVIII-iea şi
începutul veacului al XIX-iea erau puţini la număr. Chiar şi aceia
care se numeau locuitori ai Covasnei trăiau mai mult lângă turmele
lor şi nu veneau acasă decât la nuntă. Familiile for locuiau aici
aproape toţi în case închiriate. Când se apropia Sf Gheorghe expirau
contractele de arendare. Când se întâlneau două femei pe stradă în
foc de altă salutare se întrebau: „ unde te muţi?" sau „ când te muţi".
(Din Cronica satului, monografie, document olograf, aflat la parohia
bisericii din Voineşti).
La începutul sec. al XX-iea, cel mai lung drum al lor era în
sudul Basarabiei, pentru ca, în deceniul al şaptelea al aceluiaşi secol,
să nu mai depăşească în nici o direcţie graniţele României.
Schimbarea regimului proprietăţii, impusă de puterea
comunistă, a făcut ca păstoritul transhumant să primească o ultimă
lovitură. Deşi existau în continuare proprietari de oi, numărul acestora
era foarte mic în comparaţie cu perioada anterioară.
După 1989, păstoritul intră într-o fază nouă a evoluţiei sale
care merită atenţia cercetătorilor, datorită reconsiderării dreptului
asupra proprietăţii, a libertăţii
exercitării
profesiilor şi a
libertăţii economice.
În prezent, ciobanii
covăsneni nu mai practică un
păstorit
transhumant
de
amploare. În foarte puţine
cazuri, în iernile deosebit de
reci ajung cu turmele în văile
Mureşului sau Târnavelor. Se
înregistrează însă tendinţa de păşunat de iarnă, atâta vreme cât timpul
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o permite, în unele regiuni intens agricole, situate la distanţe relativ
mici, mirişti şi porumbişti, locuri de pe care s-au recoltat varza şi
sfecla de zahăr.
Localitatea Covasna atestată documentar în sec. al XVI-iea
(mărturiile arheologice surprind începuturile ei încă din paleolitic) are
în componenţă Voineştii, locuit de români, majoritatea păstori şi
comuna suburbană Comandău, aflată într-o regiune împădurită în
care s-a dezvoltat un puternic centru de exploatare forestieră. Cele
două localităţi sunt legate între ele printr-o linie ferată îngustă.
„Ocupaţiile deosebite ale locuitorilor se împart astfel: secuii sunt buni
în agricultură, iar românii, aşezaţi în partea de către munte, s-au
îndeletnicit cu creşterea oilor devenind proprietari de turme".
Păstoritul covăsnenilor a fost influenţat de cel al mocanilor bârsani,
alături de care secole de-a rândul şi-au purtat turmele.
Trecem în revistă aici principalele trăsături ale acestui tip de
păstorit transhumant, cu vărat la munte şi iernat la câmpie, evidenţiate
şi de Romulus Vuia la jumătatea sec. al XX-iea: aşezările aparţin
categoriilor de sate adunate şi gospodării cu suprafeţe reduse faţă de
întinsele suprafeţele utilizate pentru a asigura hrana turmelor de mii de
oi, cu toate acestea rezervele de hrană sunt insuficiente faţă de
numărul mare de animale; se practică agricultura pe suprafeţe
restrânse; ocupaţia de bază a fost aproape în exclusivitate păstoritul; sau prelucrat şi comercializat intensiv produsele pastorale; sistemul de
plată al ciobanilor era în natură; ca o consecinţă a distanţelor mari pe
care le străbăteau cu turmele de oi s-a dezvoltat cărăuşia practicată cu
celebrele „care mocăneşti"; excluderea în totalitate a femeilor de la
stână; marii proprietari de oi nu însoţeau turmele, angajau pentru
aceasta personal specializat (scutari, baci); ciobănia se moştenea din
tată în fiu.
Până
la începutul
XX-iea
stâna
sec.
al
covăsnenilor se aseamănă
întru-totul
cu
stâna
bârsănească:
„Stâna
propriu-zzsa
este
o
construcfie solidă şi mare,
cât o casă, cu pere/ii din
bârne groase şi acoperită cu
dranifă. E lungă cam de 15
Stână de sterpe
- 20 m şi lată de 3 - 4 m, cu
trei încăperi aflate sub acelaşi acoperiş. Din bătătura oilor intri în
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comarnic care spre bătătură n-are perete; din comarnic la stânga
intri în stâna brânzei, iar la dreapta în fierbătoare. "
La jumătatea aceluiaşi secol, stâna s-a separat de celelalte construcţii ale gospodăriei pastorale. Are încăperi separate pentru
prepara-rea produselor lactate şi pentru păstrarea lor. Stânele întâlnite
de noi în campania de cercetări din anul 2001 au trei încăperi reunite
sub acelaşi acoperiş : fierbătoarea , stâna brânzei şi stâna ţoalelor .
(Excepţie de la ceastă regulă fac stânele de sterpe.) Ţarcul cu
comarnicul şi strunga sunt acum construcţii separate ale gospodăriei
pastorale, uneori situate în incinte diferite.
Locul unde se amplasează stâna, puţin înclinat şi pietros pentru
ca apa de ploaie să se poată scurge repede, trebuie să fie ales la
margini de poieni şi goluri, adăpostite pe vreme de fmtuni de
perdelele de arbori, cu iarbă fragedă, surse de apă sigure, lemne de foc
suficiente.
Stâna este fonnată din trei încăperi: stâna ţoalelor - locul de
dormit, unde se află dispuse paturi de-a lungul a trei pereţi ş i o masă
înconjurată de scaune; fierbătoarea - locul cu vatra unde, pe două
crăcane se sprijină cujba de care, cu un cârlig, se agaţă căldarea pentru
urdă ori ceaunul pentru mămăligă şi stâna brânzei - locul unde se
prepară ş i se păstrează produsele lactate, precum şi inventarul stânei.
Pereţii acestei construcţii sunt din scânduri de brad, acoperişul într-o
singură apă, iar învelitoarea acestuia, din carton gudronat.
În faţa stânei se află o a doua
fierbătoare, neacoperită.

Inventarul stânei se compune din:
căldare, răvar pentru brânză (mai puţin
folosit în zilele noastre), maşina de tocat
(folosită în locul răvarului), pânza de
crintă (tifon), căni de lapte, hârdaie, ciubăr
(închegătoare), crintă, fund de caş, cruce
de strecurat, fund de închegătoare, putină
pentru brânză, şteand, găleată de muls,
putinei pentru urdă, furci mocăneşti ,
făcăleţ (mestecău) pentru mămăligă , ceaun
pentru preparat mâncarea, lingura de luat
(strecurătoare), făcăleţ cu vârf de cârpă pentru curăţat
bidoanele
de lapte, cârjă de mestecat laptele, păpuşar, foarfece pentru tuns,
tălăngi (cioaie pentru cai, vaci şi măgari) , samar pentru cărat cu
măgarul, ciocan de lemn pentru înfipt parii (ţepuşele) în pământ, bâtă,
jilău pentru câini şi alte unelte necesare în gospodărie.
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Covăsnenii

au crescut întotdeauna oi de rasă ţigaie (Ovis
hispanica L) cu o came foarte gustoasă, cu lână scurtă şi subţire,
ideală pentru confecţionarea postavurilor fine.
Carnea de oaie era atât de preţuită în Muntenia şi Moldova
încât era mai scumpă decât cea de vită.
Turma alcătuită din mânzări şi sterpe (mioare, cârlani, berbeci,
oi care nu au fătat) urcă la munte pe la mijlocul lunii mai, iar la
sfârşitul lui septembrie coboară spre locurile de iernat. Pentru ca mieii
să fie înţărcaţi şi să poată urca alături de oile mature, trebuie ca
fătăturile să se încheie în luna februarie. Lucrul acesta se obţine prin
„băgarea berbecilor în turmă" în prima jumătate a lunii septembrie. În
restul timpului aceştia sunt separaţi de oile din turmă.
Ciobani cunoşteau şi mai cunosc încă semnele de manifestare
şi măsurile luate împotriva mai multor boli la oi: şchiopul, de sânge,
gălbeaza, răsfugul, vărsatul, căpiatul, de cârcei, de omag, de nigel,
coptul. Pentru multe din aceste boli se iau măsuri preventive: să nu
stea în noroiul din târlă, deoarece se îmbolnăvesc de răsfug, să nu fie
păşunate în locuri mlăştinoase pentru a nu se îmbolnăvi de gălbează,
în timp cc pasc nu trebuie mânate prea repede sau bătute cu bâta,
deoarece se îmbolnăvesc de copt, să nu mănânce omag, bureţi
otrăvitori, ori plante care pot schimba gustul laptelui. În trecut ciobanii
au practicat şi o formă de vaccinare prevenită în cazurile în care oile
se îmbolnăveau de vărsat: se trecea un ac de argint, în care se pune un
fir de aţă prin pustulele unei oi bolnave şi apoi prin lobul urechii celor
sănătoase. Acum, firesc, se apelează la serviciile specializate ale
medicilor veterinari.
În scop apotropaic, atât oamenii, cât şi animalele trec peste
focul viu.
Profesorul Gheorghe Vâlsan scria: „A existat până în trecutul
recent un obiceiu păstoresc care a fost pe cât de frumos şi ales, pe atât
de vechiu, încât desigur trece de vremea naşterii neamului nostru şi îşi
are originile în adâncimea timpurilor preistorice. Era obiceiu ca la
urcarea la stână, primăvara primul foc să se facă nu cu chibriturile sau
nici cu amnarul - care probabil e o unealtă preistorică - ci prin
frecarea a două lemne până ce aceste două lemne se aprind. Obiceiul
există la popoarele primitive şi s-a mai păstrat la noi în munţi".
„De la acest foc viu şi nestins se aprindeau toate focurile
stânii. Este considerat viu că se făcea fără scânteie, din făcăciunea
lui. ... Trebuie făcut din lemn nefulgerat de către doi tineri „ curaţi" ...
Rostul lui este ca oile să nu fie stricate, să nu stârpească, să
fie ferite de rele ... "
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Ciobanii denumesc oile după înfăţişare: oile negre - „sârbe",
oile roşcate - „roşite", oile tărcate - „lăcrămate", oile alb cu negru „buzate", oile albe - „beler", oile pătate cu alb pe faţă (botic) „bucălaie" sau „breze".
Ovinele se tund între Sfântul Petru şi jumătatea lui iulie.
Cârlanilor li se lasă din loc în loc smocuri de lână - „floci" - în
credinţa că în aceste locuri le vor apărea pete colorate. Tunsul oilor
constituie o probă de măiestrie: trebuie făcut cu deosebită îndemânare,
de la coadă spre botul animalului, în aşa fel încât lâna obţinută să se
ţină la fel ca o piele.
În vremea când voineştenii mai practicau încă transhumanţa,
tunsul oilor se făcea înainte de numărătoare, lâna fiind strânsă şi
îndesată, tare ca piatra, în burdufuri pentru a fi transportată în sat ori
în localităţile vecine care se ocupau cu prelucrarea ei. În prezent din
cauza preţului foarte mic al lânii, proprietarii preferă să nu o vândă,
folosind-o doar pentru nevoile familiale.
Întreaga activitate a stânei este coordonată de către baci: el
este cel care îi îndrumă pe ceilalţi angajaţi şi este răspunzător de
prepararea produselor lactate. Lui îi dau ascultare: mânzarii, sterparii,
strungarii.
La stânele mari stăpânul turmei angaja un scutar care avea
doar atribuţii administrative şi dacă era nevoie punea vătafi peste
mânzărari şi sterpari.
Cei care se ocupă de creşterea oilor sunt ciobanii - numiţi în
situaţii diferite mocani, oieri, păcurari.
Ocupaţia aceasta se moşteneşte şi
astăzi din tată în fiu, majoritatea lor
pornind în ierarhia pastorală de la funcţia
de strungar, deţinută din copilărie , până
la cea de baci, odată cu ajungerea la
maturitate şi la căpătarea experienţei
necesare.
Pentru munca prestată e1 erau
răsplătiţi în bani şi în natură.
Alături de ciobani, grija turmei o
poartă turmei o poartă câinii. Numărul
lor, ca şi al păstorilor, variază în funcţie
de mărimea turmei. Trebuie să fie nişte
animale curajoase, deoarece primejdia
Prelucrarea laptelui,
reprezentată de sălbăticiuni pândeşte
prepararea urdei la stâna lui
turma în orice moment. Un câine bun
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valorează

de multe ori cât două sau mai multe oi. Raţia lui de hrană a
fost întotdeauna alături de cea a oamenilor.
Păscutul oilor este principala activitate a angajaţilor stânei.
Deoarece resursele de hrană din zonă sunt insuficiente, aici s-a
dezvoltat un păstorit transhumant care a avut o mare dezvoltare până
la jumătatea sec. al XX-iea. Acum drumurile oilor sunt scurte şi nu
mai depăşesc zona Târgului Secuiesc.
Mulsul oilor este o îndemânare deosebită deoarece cantitatea
de lapte care se obţine la fiecare mulsoare este mică - 500 ml lapte de
la o singură oaie. Un bun mulgător poate mulge până la 550 ml lapte
la o singură oaie. Un bun mulgător poate mulge până la 150 de oi
odată. În vremea când turmele aveau câteva mii de capete se angajau
suplimentar mulgători .
Ciobanii covăsneni, cunoscuţi sub numele de mocani, sunt
renumiţi pentru fabricarea brânzei de Covasna şi a caşcavalului
Penteleu, mai la sud, pe unde voineştenii îşi pasc turmele de oi.
De obţinerea produselor lactate se ocupa în exclusivitate
baciul. El îşi pregătea dinainte cheagul pe care îl folosea la prepararea
caşului. Pentru propriile nevoi pregătesc brânză pe care o păstrează şi
o transportă în burdufuri sau vase de doage: şteanduri . Pentru vânzare
însă prepară, încă de la începutul sec. XVII - caşcaval, iar din a doua
jumătate a secolului XX - telemea, pe care o transportă în putini.
Pentru nevoi speciale, sărbători, nedei, pregătea caşul frumos
ornamentat în tipar. Produsele
lactate erau comercializate de
către proprietarii turmelor la
târgurile din localitate on
împreJunm1.
Pentru transport s-au
folosit de-a lungul timpului
măgarii, caii, căruţele şi mai
nou mijloacele auto.
Portul voineştenil o r a
fost
întotdeauna
sobru,
Stână de mulgătoare. Platoul Sărcen i.
asemănându-se în linii mari cu
Mircea Cojan. Comarnic, mulsul de amiază
al tuturor mocanilor: cioareci,
cămaşă, suman, chimir, sarică. În picioare încălţau opinci sau ghete,
iar pe cap purtau păl ărie în sezonul cald şi căciulă din blană neagră de
miel, în cel rece. Ţinuta era completată de bâtă frumos încrucişată şi
de fluier acest port este folosit tot mai rar (poate la sărbători). În
prezent în picioare încalţă cizme din cauciuc, îmbracă pulovere,
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cămăşi,

pantaloni din comerţ, chiar şi blue-jeans, din portul tradiţional
păstrându-se doar chimirul, pălăria mocănească, căciula şi sarica.
Cităm din

Cronica satului Voineşti: ,Jn timpurile vechi
purtau căciuli ţuguiate turtite într-o parte, mai târziu căciuli
cu fundul lat, la unii, în special la feciori, cu fundul adus puţin
înainte. Vara purtau pălării mari, rotunde, cu ciucuri înapoi, tot aşa
şi feciorii. Sexul bărbătesc începând din copilărie nu-şi tundeau
părul, ci îşi lăsau „ chică" rotunjită pe frunte. Numai atunci tşi
tundeau „ chica" când îi prindeau pentru armată, ceea ce se Întâmpla
mai mult pe la nunţi şi jocuri, i'ndeosebi la Sf Ilie şi $l Maria, când
·
coborau de la munte.
bărbaţii

Cămăşile bărbăteşti

erau lungi până la genunchi, din pânză de
casă, cu mâneci largi, iar la partea de jos a mânecii erau cusute
„ şabace" cu dţferite motive, care mai de care mai fi'umoase, În aţă
galbenă.

Gulerul era mai i'ngust, cam de 2 cm şi cusut cu fir, tncheiat cu
baiere cu ciucuri. Acest guler era ataşat la cămaşă, ca să se poată da
jos când se spală cămaşa. Încheietura cămăşii se făcea cu mâna. cu
aţă galbenă, cu multă măiestrie.
Unii feciori, când veneau de la munte, tn preajma lui Sl Ilie tşi
tnmuiau cămaşa tn unt topit, tn care se punea rădăcina de „ghiumac"
şi busuioc. Prin acest procedeu cămaşa prindea o culoare crem şi un
miros plăcut. Cu acestfel de cămăşi ieşeau uniifeciori 1n horă de $l
Ilie.
Cămaşa o încingeau cu un chimir lat, inflorat, pe sub care de
regulă purtau încinse brâie de lână late care prindeau tot pântecele.
Feciorii se încingeau şi cu bete cu ciucuri, alese tn felurite desene
naţionale sau cu curele ţintuite, purtând 1n partea dreaptă „
ŞOLDAR", un fel de ştergărel cu cusături.frumoase prins la şold.
Bărbaţii, 1n timpurile mai vechi, purtau vara un fel de „ leibărici"
albe din pânză cu „găitane" negre. Pe deasupra i'mbrăcau
„ curtiriul ", un fel de haină tot albă lungă până la genunchi, cusută cu
aţă neagră.

Copii şi.flăcăii până la 18-19 ani umblau mai mult în cămaşă. Mai
târziu locul „ laibăricii" albe l-a luat „ lăibărica" de postav negru, iar
al anteriului alb „ mânecare " mocăneşti largi.
Iarna purtau cojoace scurte cu flori şi cojoace lungi până la
pământ, iar lângă oi „ sărici" şi glugi. Mai purtau cioareci albi din
pănură ţesuţi în casă de femei. Femeile ţineau foarte mult ca cioarecii
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să

fie albi, cu deosebire la sărbători erau ca spuma de lapte,
întrebuinţând la spălat fel de fel de săpunuri şi prafuri.
Încălţămintea consta din opinci cu nojiţe din păr de cal şi cizme „ ciobote" din piele neagră de capră cu „ tureacul " moale, cu ciucure
înainte lung până dinsus de genunchi. Feciorii purtau cizme numai
când se însurau; până atunci opinci şi ghete".
Oierii stau la stână din mai până în septembrie. În tot acest
timp pot coborî doar o singură dată la Nedee.
Nedeia mocănească oferă spectacolul păstrării în timp a
tradiţiilor şi obiceiurilor oierilor de prin partea locului, a trecerii în
rev i stă a frumuseţii portului, dansului şi cântecului popular. Momentul
de vârf al spectacolului îl reprezintă ceremonialului cererii în căsătorie
a fetelor, ca şi răpirea mireselor - prilej pentru flăcăi de a arăta, printre
altele, îndemânarea lor de a călări caii de la munte. La Nedeia
mocănească se poate vedea reconstituită o nuntă ca la străbuni, se
poate auzi o frumoasă oraţie de nuntă şi urmări lupte corp la corp între
ciobani, toate într-o atmosferă l egendară de Mioriţă.
Nedeia mocănească (Sintilie) - sărbătoare dedicată ciobanilor,
desfăşurată după ziua Sfăntului lile, la Valea Zânelor din Voineşti,
jud. Covasna - reprezintă o dovadă vie a păstrării şi transmiterii
obiceiurilor mocăneşti practicate în zonă din cele mai vechi timpuri.
Se ştia că bărbaţii, fiind la păstorit, de Sfântul Ilie coborau, mai ales
flăcăii, ca să-şi aleagă nevestele dintre fetele care, îmbrăcate frumos,
se adunau după slujba bisericească într-o poiană. În sunetele muzicii
băieţii îşi alegeau perechea cu care dansau apoi toată ziua.
Sărbătoarea debutează prin prezentarea unei nunţi tradiţionale,
la care participă toată suflarea
comunităţii.
„Actorii"îmbrăcaţi în costum naţional
popular - întruchipează toate
nunţi
personajele
unei
adevărate, cu toate obiceiurile
practicate în zonă:- perechea
de miri, perechea de naşi,
vornicii (sau călăreţii), socrii
mari şi mici, nuntaşii; - cursa
de cai, cerutul miresei, hora
miresei, cochioluitul miresei,
Stâna oierului Mircea Cojan
descălţatul
naşilor,
petrecerea.
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Perechea de miri se alegea dintre tinerii ce urmau a se căsători
în cursul acelui an, iar pentru tânăra pereche, această alegere era o
adevărată cinste. Naşii erau întruchiparea unor părinţi spirituali,
călăuze pe drumul ales de tinerii căsătoriţi.
Momentul cel mai interesant al Nedeii este cursa de cai . Se
stabilea în prealabil locul de plecare şi de sosire; primii trei sosiţi
câştigau cele trei premii oferite de mireasă. Câştigătorul primea o
basma de mătase, al doilea primea cozonac, iar cel de-al treilea, rachiu
cu miere.
Participanţii - tineri necăsătoriţi ofereau, de asemenea, fetelor
nemăritate păpuşi de caş (pregătite de ei, la munte) iar fetele îi
recompensau cu flori de busuioc.
După cursă, întreg alaiul se îndrepta cu chiote spre casa
miresei. Aici, are loc cerutul miresei de către vornic, însoţit de
călăreţi. Vomicul era, în credinţa populară, „delegatul" mirelui în faţa
socrilor mici, de la care era cerută mireasa. „Cerutul miresei" era, în
fapt, o oraţie de nuntă, recitată de vomic, transmisă prin viu grai din
generaţie în generaţie.
După acceptul socrilor mici de „a oferi" mireasa, se dansează
hora miresei, împreună cu toţi nuntaşii. În timpul horei se oferă
participanţilor vin şi cozonac, care era rupt şi aruncat în cele patru
zări.
Urmează

cochioluitul miresei, obicei care constă în aşezarea
de către naşă a voalului pe capul miresei, iar pentru amuzament,
mirele plasează pe capul miresei tot felul de obiecte: o basma, o
pălărie, o lingură etc.
Un alt obicei bine păstrat este descălţatul naşilor de către miri.
Mirele descălţa naşa, iar mireasa, naşul, fiecare încercând să-şi
dovedească abilitatea. Descălţatul era în aşa fel aranjat încât mireasa
reuşea întotdeauna să scoată prima pantoful.
Naşul, împreună cu mireasa, iar mirele cu naşa dansează în
continuare pe paie aprinse, invitând nuntaşii la dans şi petrecere.
Nedeia continuă cu trântele ciobăneşti şi ridicarea pietroiului.
Pentru a-şi dovedi puterea şi isteţimea (şi pentru a face o bună
impresie fetelor nemăritate) flăcăii îşi încătuşează forţele într-o trântă
ciobănească, câştigător fiind cel care îşi doboară toţi adversarii,
primind ca recompensă cel mai frumos berbec. Un alt concurs este
ridicare pietroiului (cu o greutate de 200 kg), câştigătorul primind din
partea organizatorilor un miel.
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An de an organizatorii se străduiesc să invite artişti şi
ansambluri renumite de muzică populară care întreţin o atmosferă de
sărbătoare.

Concluzii asupra

cercetării păstoritului

oierilor covăsneni

Din punct de vedere etnografic zona Covasna întruneşte toate
unei zone bine definite, unde unele aspecte legate de
obiceiuri, păstorit, meşteşuguri şi tehnici de construcţie a locuinţelor şi
anexelor s-au păstrat vii , transmiţându-se din generaţie în generaţie
până în zilele noastre.
Unul dintre obiectivele cele mai de seamă spre care a tins
studiul întreprins de noi - după cum s-a constatat în cursul lucrării este tocmai confirmarea dezvoltării comune şi a legăturii organice ce
există, în cele mai multe cazuri, între agricultură şi păstorit. Studiul de
faţă constituie o încercare mai amplă de a prezenta cele mai de seamă
aspecte pe care le-a cunoscut această ocupaţie la românii covăsneni în
secolul al XIX-lea, la începutul secolului al XX-iea şi până în prezent,
pentru a pune la di spoziţia cercetătorilor o tipologie riguroasă.
Dispariţia rapidă a formelor vechi de păstorit, care s-a produs în urma
profundelor transformări economice şi
sociale din cadrul regimului nostru, i-a
făcut pe etnografi să-şi îndrepte atenţia
şi asupra formelor de păstorit din
trecut, acestea având în afară de
importanţa
lor etnografică şi o
deosebită
valoare
istorică
şi
lingvistică . Atât în documente cât şi în
relatările de pe teren ale diferiţilor
autori, sub numele de bârsani se
înţeleg nu numai mocanii săceleni , ci
şi toţi ceilalţi oieri transhumanţi din
Ţara Bârsei, precum ş i "bârsanii din
secuime".
Cun osc uţi
sub numele de
„bârsanii di n secuime" oierii din
Măgar la stâna de mânzari a
Covasna-Vo ineşti,
Poiana
Sărată,
oierului Cojan
Gh e linţa Mare şi Gh e ln i ţa M i că au
practicat până nu demul t p ăstoritul pendulator, meseria de cioban
mo ştenindu- se ca ciobani la stâna părinţilor, primind plata în natură.
condiţiile
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Cândva oierii covăsneni aveau 35 de stâne, cele mai multe
stâne pentru vânat erau în Munţii Vrancei, dar şi în Munţii Bârsei,
Buzăului, Ciucului, Giurgiului, Breţcului şi al Pentileului. Adeseori
oierii covăsneni vărau în aceiaşi munţi cu mocanii săceleni din cele 7
sate şi cu ţuţuienii. Iernatul se făcea în şesul secuimii şi în şesul Ţării
Bârsei, unde intrau în contact cu săcelenii, ţuţuienii şi băcăncnii.
Drumurile de pendulare a oierilor covăsneni erau cele
cunoscute: Bărăgan, Balta Ialomiţei şi Brăilei, Dobrogea, câmpiile din
nordul Moldovei. Mai exista şi a doua direcţie şi anume spre
Transilvania, în căutarea pădurilor pentru iernat spre „câmp".
Păstoritul covăsnenilor s-a mai caracterizat şi printr-o înaltă
industrializare şi comercializare a produselor obţinute: caş, brânză,
piei, lână.
De prelucratul lânii se ocupau femeile care rămâneau acasă,
produsele fiind vândute de bărbaţii care cutreierau târgurile. Legat de
acest comerţ s-a dezvoltat cărăuşia, ocupaţia încă vie în amintirea
localnicilor. În Covasna şi Voineşti au existat ateliere şi fabrici de
scărmănat, spălat şi dărăcit lâna, o asemenea fabrică mai păstrându-se
în Voineşti.
Stâna, în trecut, era organizată în 3 încăperi: fierbătoare, stâna
brânzei şi stâna oilor, curtea stânei, ţarc pentru vaci, coteţ pentru
porci.
În prezent păstorilor oierilor covăsneni nu mai au amploarea
de altădată. Câţiva oieri din Voineşti continuă şi în prezent străvechea
ocupaţie, vărând în Munţii Covasnei (zona Comandău) şi iernând în
şesul secuimii. Au fost investigate stâna lui Ioan Lazăr ( 1300 oi, 6
ciobani, 18 câini), stâna lui Emil Oltean, stâna de sterpe a lui Mircea
Cojan (pe muntele Pentec, 1400 m), stâna de mânzări a aceluiaşi oier
(platoul Sărcenilor), cu 300 de oi, 2 ciobani şi 16 câini, toate
amenajata în zona ocolului silvic Comandău.
Numărul mare de câini este explicabil într-o zonă montană
unde urşii, lupii şi râşii sunt foarte numeroşi.
Oierii investigaţi îşi organizează stâna cu două încăperi: stâna
brânzii şi fierbătoarea, curtea stânei, comarnic, colibele ciobanilor.
Oierii susţin că nu sunt condiţii de păşunat, având frecvent
conflicte cu autorităţile silvice, lipsa de sprijin din partea statului,
preţul scăzut al lânii (I 00.000 lei/kg) şi alte cauze de ordin economic.
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Dintre sărbătorile tradiţionale cea mai importantă este
Nedeia mocănească de Sf. Ilie
şi Sântilie, care se organizează
în Voineşti pe terenul propus
pentru înfiinţarea muzeului
satlui. De Nedeie ciobanii

r

coboară

pentru 3 zile de la
Oierul Mircea Cojan povestind lângă o
munte participând la întrecerile
stână abandona tă
călărie pe cai şi măgari şi lupte
de trântă , urmate de cântece şi jocuri populare.
Localnicii sunt firi de oameni deschişi, sunt dotaţi de la natură
cu staturi uriaşe şi forţă fizică şi povestesc cu mândrie despre curajul
lor de a se lupta în munţi cu urşii care dau târcoale la stâne.
Locuitorii din Voineşti îşi doresc cu ardoare un muzeu al
satului lor, consideră că li se cuvine şi sunt hotărâţi să participe cu
munca lor şi cu material lemnos la ridicarea acestui muzeu.
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