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O viziune etno-antropologică asupra păstoritului
în Munții Maramureșului

Rezumat
La aproape trei decenii de la publicare, cartea de antropologie
filozofică a lui Vasile Latiș și-a păstrat nealterată prospețimea viziunii
și acuitatea ipotezelor. Autorul ei, a devenit cunoscut ca etno-antropolog,
profesor universitar și poet de remarcabilă originalitate. În realizarea
cărții sale, Latiș a efectuat un laborios și impresionant proces de
documentare și de anchetă de teren, care a durat șapte ani, timp în care,
a vizitat toate stânile și comunitățile păstorești din zona sa de
documentare. Realitățile prezentate, și semnificațiile lor etnologice și
antropologice, sunt rezultatele unei investigații directe asupra unui vast
material semiotic și cultural, legat de păstorit și al reflexiilor sale subtile
și profunde ale acesteia care pot influența decisiv viața și viziunea asupra
lumii a unei comunități arhaice.
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An Ethno-Anthropological Vision on Pastoralism
In the Maramureș Mountains

Summary
Almost three decades after its publication, Vasile Latiș's
philosophical anthropology book has kept its freshness of vision and the
acuity of its hypotheses unaltered. Its author became known as an ethnoanthropologist, university professor and poet of remarkable originality.
In the writing of his book, Latiș undertook a laborious and impressive
documentation process and fieldwork that lasted seven years, time in
which, he visited all the sheepfolds and pastoral communities from his
documentation area. The presented realities and their ethnological and
anthropological meanings are the results of a direct investigation on a
vast semiotic and material culture related to pastoralism and its subtle
and profound reflections that can decisively influence the life and
worldview of an archaic community.
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O viziune etno-antropologică asupra păstoritului
în Munții Maramureșului

Dacă vom considera exercițiul distanțării în timp ca pe o măsură de validare a justeții
unor judecăți de valoare care privesc calitatea unei opere sau a unui demers științific, atunci
putem spune că, la aproape trei decenii de la publicare, cartea de antropologie filosofică a lui
Vasile Latiș (1933-2007) trece neîndoielnic proba timpului, păstrându-și nealterată prospețimea
viziunii și acuitatea ipotezelor.
Autorul ei (născut la 28 octombrie 1933, în satul Cufoaia din ținutul Lăpușului), s-a
afirmat ca etno-antropolog, profesor universitar și poet de remarcabilă originalitate.
Fiu de țărani (părinții săi, Ioan și Zamfira, agricultori, de religie greco-catolică),
urmează cursurile şcolii primare în satul natal, şcoala gimnazială la Târgu Lăpuş şi Şcoala
Normală de la Gherla, pregătindu-se pentru a fi învăţător. Va studia apoi la Facultatea de
Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (unde îl are coleg de an pe criticul
Gheorghe Grigurcu), la specializarea Limba şi literatura română, pe care o va absolvi în anul
1958. Ulterior va urma şi studii de limbi clasice (greacă şi latină), la Universitatea Bucureşti,
însă fără a le finaliza prin obţinerea unei licenţe. După terminarea studiilor universitare, va
activa mai bine de trei decenii ca profesor de limba şi literatura română la Liceul Teoretic din
Târgu Lăpuş. Între anii 1991-1992 va îndeplini funcţia de inspector şcolar general, la
Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş. Între anii 1992-1998 este conferenţiar universitar
la Universitatea de Nord Baia Mare.
În anul 1988 îşi susţine la Universitatea Bucureşti teza de doctorat, intitulată Spaţiul şi
timpul în sistemul păstoritului din Maramureş, avându-l ca îndrumător ştiinţific pe reputatul
etnolog, acad. Mihai Pop.
Între anii 1996-2007 va publica în ritm alert 12 volume de versuri.
Păstoritul în Munții Maramureșului (apărută în anul 1993, reeditată în anul 2000)
reprezintă contribuția științifică a autorului cea mai relevantă și mai de impact în mediile
academice și de specialitate. Lucrarea urmează (bănuim că fidel sau în orice caz foarte
îndeaproape) structura tezei sale de doctorat, purtând titlul „Spațiul și timpul în sistemul
păstoritului din Maramureș”, susținută la Universitatea București, în anul 1988, sub
coordonarea eminentului folclorist și antropolog, academicianul Mihai Pop.
Despre întâlnirea mirabilă cu Profesorul, ca și despre ocaziile de a-i sta în preajmă,
tocmai în Maramureșul natal al acestuia, cu prilejul unor cercetări etnologice de teren,
desfășurate la începutul anilor 70, Latiș simte imboldul de a vorbi chiar în cuprinsul cărții,
evocându-le cu nostalgică înfiorare, ca pe niște praguri de viață care, odată trecute, nu au
ocazionat doar geneza cărții, ci au reprezentat și tot atâtea provocări existențiale. În fond, o
întâlnire de destin pe care cărturarul provincial, cu generoase resurse intelectuale, o sesizează
și o fructifică pe măsură, cu dedicație și fervoare. Latențele interioare ale scriitorului, despre
care vorbea Grigurcu, își găsesc debușeul potrivit pentru a se manifesta plenar, în actul de
cercetare și de interpretare a unei spectaculoase realități etno-antropologice, la nivel de
excelență chiar:
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„În preajma anilor 1970 se deschidea pe valea Cosăului, în Maramureș, un șantier de
cercetare care, prin numărul celor angajați, promitea o diseminare completă a tuturor
straturilor culturale. Două grupe acționau paralel, una a băimărenilor, din care ar fi fost firesc
să fac parte, a doua a bucureștenilor care, ca din întâmplare, m-a cuprins și pe mine. După ce
etnograful Mihai Pop m-a primit cu prietenoasă severitate, reținându-mă ca pentru încercare
într-un grup în care mă simțeam retractil, Profesorul mi-a dat o însărcinare aparte: păstoritul.
Câteva contacte cu oamenii din sat m-au trimis ele însele la mediul specific de cercetare:
versantul de miazănoapte al muntelui Gutâi unde am epuizat pentru întâia oară un chestionar
care mi se părea atunci complet. Reveneam seara pentru a-l întâlni pe Profesorul care știa, de
fiecare dată, să ne trimită acolo unde ne regăseam pe noi înșine. Au urmat apoi marile, pentru
noi, excursii montane, cu durate ce variau de la 4 săptămâni la 8 și mai mult, o experiență
nouă, nu numai pentru memoria existenței mele (...). Toate vacanțele mele prelungeau școala
dincolo de catedră, acolo unde eu eram ucenicul și de unde începea pentru mine o devenire
nebănuită (s.n.). Credeam atunci că literatura de specialitate îmi va da dezlegarea dosarului
de fapte care creștea, multiplicându-se atât de contradictoriu încât părea să compromită orice
interpretare. Ca răspuns la această agresivă neîncredere, am mărit unghiul de cercetare direct
și m-am supus infinit, disciplinat la aventura acesteia (s.n.)” 2
În realizarea lucrării, Latiș a efectuat un laborios și impresionant proces de documentare
și de anchetă de teren, întins pe o durată a șapte ani, timp în care, după propriile-i mărturisiri,
a poposit, pe durata ciclului pastoral, la aproape toate stânile și comunitățile păstorești, aflate
în arealul său de investigație. Stările de fapt prezentate și semnificația lor etnologică și
antropologică sunt rezultatul unei investigații directe, nemijlocite, a unei informări de visu
asupra unei pletore semiotice și culturale vaste a actului pastoral și a reflexiilor subtile și
profunde ale acesteia, de natură a influența decisiv viața și implicit viziunea asupra lumii, a
unor comunități arhaice, indisolubil legate de ritmurile sempiterne ale naturii și de pulsațiile
infrasensibile ale universului.
În opinia autorului3, păstoritul este considerat nu numai ca o „realitate de fapt și
ocupațională, conexă altor ocupații cu/prin care se obține diacronic și sincronic realitatea
etnografică, ci și ca o categorie eminamente culturală, legată structural de întregul căruia-i
aparține și de părțile sale.”
Privind păstoritul nu numai ca act ocupațional ori social, deopotrivă cultural și ontologicexistențial, Latiș dezvoltă o remarcabilă fervoare descriptivă, cu sugestii hermeneutice totodată,
în considerarea, pe diferite straturi de semnificație, a morfologiei pastorale, adesea contradictorii
și deruntante.
El pleacă de la ideea că, deși este produs și modelat esențial de o entitate socio-culturală
distinctă și puternică care-l înglobează structural, păstoritul își afirmă propria dinamică în
structurarea unei viziuni proprii, întemeiată de obicei pe opoziții binare – care, în timp, devin
mediate cultural – de tip marele/micul, apa/focul, albul/negrul, susul/jocul, sisteme de izotopii
în care părțile se vor supune, necesarmente, întregului.
Vorbind, într-o sistematică și foarte nuanțată introducere despre cadrul și habitatul natural
păstoresc, munții de margine ai Maramureșului, considerat în hotarele lui actuale, respectiv
2
3

Vasile Latiș, Păstoritul în Munții Maramureșului, ediția a II-a, Editura Proema, Baia Mare, 2000, pag.79.
Ibidem, pag. 5.
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lanțul muntos omonim și Munții Rodnei sau ai Țibleșului, autorul constată net că întinsele
suprafețe de pajiște și goluri alpine, cu catene muntoase care pot fi străbătute fără întrerupere,
favorizează – din vechimi imemoriale – prezența păstorilor cu turmele lor, pendulând în chip
natural, dinspre miazănoapte spre răsărit, precum sunt orientate spinările munților. În acest
sens, în contextul relației foarte complexe (întinsă din aria socio-administrativă spre cea
culturală ori metafizică), autorului i se pare fundamentală – pentru că are menirea de a ordona
spațiul – problema vecinătăților și a hotarelor care au circumscris diacronic mișcările
antropologice ale diferitelor comunități ori populații moroșenești.
Pentru a aprofunda sensurile noțiunilor de hotar, margine sau delimitație, Latiș face un
excurs erudit socio-istoric și lingvistic cu exemplară știință cărturărească, ceea ce presupune și
o bună cunoaștere a limbii latine și un remarcabil simț al nuanțelor ori taxonomiilor.
Concluzia exegetului este fără echivoc: stăpânirea munților nu reprezenta pentru o
comunitate țărănească, aflată de multe ori în conflict deschis cu autoritatea seniorială, un simplu
loc de pășunat, ci ceva cu mult mai de preț, respectiv garanția de facto a libertății și
independenței sale. Oronimul, muntele în întregul său, și stâna, respectiv pastorația de pe
cuprinsul acestuia, sunt întotdeauna „indicate solidar”, într-o îngemânare fără echivoc. Faptul
– un aparent aspect administrativ minor – are implicații mult mai largi și durabile în timp ce
țin de perpetuarea unor repere spațiale foarte persistente în memoria comunitară, ca și în
mentalitatea arhaică: „Același sat pășunează mai multe turme de oi în același munte sau în
munții învecinați, în cazul în care unul și același munte posedă mai multe «mutări». Cu totul
excepțional am constatat pe teren ocuparea «feței» muntelui și a «dosului» de sate deosebite.” 4
Nu numai relația particulară a omului tradițional cu muntele este analizată cu finețe (în
treacăt fie spus, Latiș deplângea cu obidă faptul că intelectualul român nu are „cultură
folclorică”) dar, antitetic, și cea cu valea, satele maramureșene fiind îndeobște sate de vale.
Într-un cuvânt, este luată în considerare preocuparea de căpătâi a țăranului român de „a-și crea
un spațiu propriu nevoilor sale, în acea interdependență niciodată încheiată dintre om și
pământ. Este vorba de inter-acțiunea complexă dintre ocupații, forme de proprietate, evoluția
mijloacelor tehnice de lucru, factori pedologici și climaterici, cauze istorice care înfruntă
mereu atât starea individuală, cât și mai ales, pe cea a obștilor chemate să reziste într-un sistem
închis și deschis pentru totdeauna.”5
Din această paradigmă de intercondiționări esențiale om/spațiu face parte, în opinia
lui Latiș (întemeiată pe concluziile cercetărilor de gen ale mentorului său știinţific, profesorul
Mihai Pop) şi sistemul – cu încatenări particulare în Maramureş – de relaţii familiale, respectiv
structura de neam. Ea se constituie ca o realitate modelatoare pentru viaţa comunitară, având
implicații practice profunde şi în desfășurările pastorale, după cum o dovedeşte larga
documentaţie istorică, onomastică sau toponimică pe care autorul o scrutează avizat.
Excursul doct, factologic, noţional şi terminologic pe care îl propune Latiş, ca pe o
esențială mise-en-abîme, constituită ca o armătură ştiinţifică a cercetării sale, este de fapt o
temeinică structurare și luare în posesie a teritoriului pe care se va clădi demersul său de
originalitate, adică interpretarea coerentă a stărilor de fapt desprinse din investigaţia practică
de teren.
4

Ibidem, pag. 29.
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Privit organic ca parte dintr-un sistem coerent, social-cultural, cutumiar, simbolic
şi – de ce nu? – ontologic, păstoritul este purtătorul unui semantism primordial, arhaic, de
natură a structura, prin coduri şi semnificaţii culturale, viziunea integratoare pe care ţăranul
maramureșean o are asupra vieţii şi vieţuirii sale. Totul în acord cu pulsaţiile cosmosului,
structura neamului şi rigorile organizării sociale, semnificația morţii şi implicaţiile esoterice
ale unor acte rituale ori aspectele practice şi asociative concrete ale lumii rurale. Păstoritul nu
e singura formă de asociere profesională (există şi forme asociative vânătoreşti sau pescăreşti),
dar probabil că este cea mai complexă, însoţită de o întreagă pletoră de semnificaţii aparente

Turmă de oi; foto: Vasile CHIRA
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sau ocultate. În acest context, analizat pertinent, de către autor pe baza observaţiilor sale directe,
realităţi concrete de viaţă social-asociativă (se vorbeşte despre structura demografică a stânei),
precum gazda de munte, baci (sau vătaf), păcurari, sâmbraşi, chizeşi, adică ierarhiile strict
stabilite în cuprinsul stânei, devin tot atâtea noţiuni sociologice şi antropologice performabile
şi operante într-un sistem, riguros organizat, precum cel descris mai sus.
Foarte interesantă ne apare observaţia6 că în lumea satului tradiţional nu exista practic
profesiunea de păcurar, considerată ca atare, ci ea era îndeplinită în anumite etape ale vieţii lor
(cu precădere în tinereţe) de către săteni de rând care se vor dedica apoi fie plugăritului şi
rosturilor îndătinate ale vieţii ţărăneşti, fie practicării unor meşteşuguri sau altor ocupaţii
distincte. Păcurăria rămâne aşadar o realitate interstițială, un intermezzo biografic, care poate
fi privită ca o etapă nu atât profesională, cât iniţiatică, săvârşită „într-un grup omogen deschis”,
în „ceata de păcurari din cadrul stânii”, în condiţiile în care fiecare stână are taina sa iniţiatică,
secretul ei, împărtăşit sub stare de jurământ către membrii cetei (sau ai confreriei!) înainte de
urcatul pe munte7. De aici, apare o antinomie esenţială, specifică acestei realităţi profesionale
închise care este stâna, respectiv fârtatul (adică membrul cetei), versus străinul, veneticul,
extraneul, adică intrusul nedorit care violentează prin însăși prezenţa sa inopinată o ordine
prestabilită şi consfinţită ritual. Ori, extrapolând, am putea vorbi de dubletul opoziţional, cu
un semantism încă şi mai puternic iniţiat/non-iniţiat, în care prezenţa intruzivă a celui din urmă
poate antrena reacţii violente de respingere, adesea tragice, în linie mioritică, precum cele
reluate secvenţial, îmbrăcate în metaforă sau alegorie, de către producţiile lirice (colinde ori
cântece păcurăreşti) cu subiect pastoral.
Desfacerea stânii la terminarea ciclului agro-pastoral (de la Sângeorz la Sânmedru) şi
revenirea păcurarilor în mijlocul familiilor şi a comunităţii lor îndătinate de vieţuire,
esenţialmente săteşti, capătă semnificaţiile unui rit complementar de mişcări contrarii, de dezintegrare şi re-integrare totodată. Astfel, feciorul (căci în Maramureş, păcurarul este tânărul
aflat înainte de momentul căsătoriei) se reinserează social şi comunitar în ordinea adminsitrativ
juridică şi cutumiară a satului său.
În descripţia semioticii particulare a lumii pastorale din Nordul Carpaţilor, respectiv din
arealul maramureşean, Latiş imaginează un sistem de opoziţii esenţiale pentru configurarea
acestui univers, dichotomii pe care le va încastra apoi cu fineţe în demonstraţie: Mare/Mic („nu
atât o opoziţie stricto sensu, cât o alcătuire binomică a multor structuri profesionale şi
culturale”8), Curat/Necurat, Apă/Foc, Alb/Negru, Rând/Neorânduială, Jos/Sus etc.
O opoziţie cu totul particulară pentru fecunditatea ei simbolică este cea a două elemente
primordial constitutive, apa şi focul, beneficiind de speciale conotaţii la nivel magico-ritualic,
folosite în practici cu efect puternic, larg răspândite în lumea pastorală, de la descântecul de
vindecare la practicile de conjurare a primejdiei ori de îndepărtare a maleficiilor. Dubletul
apă/foc (ochiul de foc şi ochiul de apă) apare expres în multe secvenţe ritualice, fie de
exorcizare, fie de invocare a fecundităţii ori a belşugului.
Relevantă, prin veridicitatea ei documentară care vizează relația mitico-magică a turmei
şi a păstorului cu apa, este observaţia directă, de teren, a cercetătorului consemnată „însoţind
6

Ibidem, pag. 89.
Ibidem, pp. 91-94, passim.
Ibidem, pag. 99.
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turma din satul Sârbi până pe Cameneț, munte stâncos la graniţa cu Ucraina”9. Etnologul
observă că turma evită satele şi mai ales apele de vale care pot face rău oilor, prin energiile
joase pe care le conţin. Potrivit credinţelor ancestrale, împărtășite de păcurari, doar apa de
fântână şi de izvor (de munte, pe cât posibil) constituie sediul duhurilor faste. De asemenea,
întâlnim lămuritoare (şi surprinzătoare) consideraţii despre simbolica magică a focului viu ori
despre ambivalenţa malefico-benefică a lupului, figură de neocolit din bestiarul vast pe care,
invariabil, imaginarul păstoresc îl edifică. Focul viu (sau „mereu”, cum întâlneşte cercetătorul
într-un sat maramureşean) se face („se iscă”) dacă oile suferă de vreo boală şi are un simbolism
foarte puternic, întregit de interdicţii ferme: se aprinde înaintea strungii şi nu se stinge vreodată
până la isprăvitul mulsului, nu se împrumută nicicui, iar dacă cineva ar îndrăzni să fure vreun
cărbune din vatră, pedeapsa ar avea dimensiuni atât de drastice, încât moartea făptuitorului nu
poate fi exclusă. Iscarea focului viu cerea cu necesitate un act sacrificial (de obicei se jertfea o
mioară), iar el este absolut prohibit unui păcurar străin (nici măcar pentru simpla aprindere a
pipei). De asemenea, ca un adaos de semnificaţie la relaţia constitutivă apă/foc, autorul
pomeneşte obiceiul, încărcat de certe semnificaţii magico-esoterice, al stingerii apelor, adunate
la stăvilarele din munte, pentru adăpatul animalelor, cu cărbuni din vatra cu pricina. Concluzia
etnologului este netă: „În sistemul pastoral, focul obţine un ascendent absolut asupra
apei, motiv pentru care numai prin foc se redresează poziţia de anormalitate a stânii. Este
important să reţinem că opoziţia foc/apă redevine activă numai în cazuri liminare (...). Focul
reprezintă principiul masculin, principiu pe care funcţionează structura culturală a stânii şi a
normelor ei.”10
Magia cromatismului pastoral este de asemenea atent analizată şi duce la concluzii cu
totul surprinzătoare: la stânile mari, oile albe şi cele negre au două târle şi două strungi unde
sunt mulse, situate în puncte opuse ale perimetrului stânii, păşunatul acestora se face pe versanţi
diferiţi ai muntelui (cele albe întotdeauna pe feţele lui, adică pe partea însorită), iar ciobanii
care vor umbla cu oile albe nu se vor ocupa şi de celelalte.
Toposul montan reprezintă o lume vastă, misterioasă, fascinantă şi stranie totodată,
ademenitoare şi înfricoşătoare, stihială uneori, o cetate orografică pe care păcurarii o iau în
posesie temporară. Un topos autarhic şi, din punct de vedere profesional, suficient sieşi, ceea
ce exclude contiguitatea sau complementaritatea: „Se crede că în Maramureş mortul nu e
îngăduit să fie coborât dincolo, ba nici în cadrul muntelui peste anumite elemente existenţiale
ale omului şi ale turmelor: iarbă, pâraie, drumuri, câmp, care «s-ar veşteji» şi «ar seca».
Acestea par întâi de toate degradabile prin transportul mortului peste spaţiul propriu unei vieţi
eterne. Unei vieţi eterne, pentru că acest spaţiu e închis în sine, închis şi în același timp
neomologabil oricărui alt spaţiu al experienţei ţărăneşti (...). Păstorii, căzând sub incidenţa
agonică a morţii sunt tineri, munţii bătrâni.”11
În ceea ce priveşte accepţia pastorală a regimului temporal, ea este implacabil mediată
de realitatea însăşi a păcurăritului, desfăşurat în durată limitată, în cuprinsul verii pastorale,
orientată pe o singură axă, ireversibilă, precum perioada de lactaţie a oilor: de la început către
sfârşit, de la mare către mic, de la mult la puţin, în scădere ori decădere continuă. S-ar putea
9
10
11

Ibidem, pag. 112 et passim.
Ibidem, pag. 127.
Ibidem, 161.
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Panoramă Rușor și Măgureni; foto: Florin Vasile POP

spune că, privit astfel, timpul pastoral e lipsit de dimensiunea trecutului, aşadar de anterioritate,
fixabil pe o axă sui-generis, cu doar două braţe, inegale: prezentul (mai amplu) şi viitorul
(considerabil diminuat):
„Cea mai mare uimire pe care am trăit-o – îşi mărturiseşte Latiş una din revelaţiile sale
investigative12 – a fost tocmai aceasta: imposibilitatea regresiunii temporale cu care noi suntem
12

Ibidem, pp. 185-190, passim.
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atât de obişnuiţi (...). Timpul pastoral nu are trecut şi nu vine din trecut, precum cel obştesc şi
este zadarnic să se spună: vara pastorală o repetă pe cea precedentă.”
Concluzie discutabilă, cu care putem sau nu fi de acord, care exclude orice sens repetitiv
al actelor profesionale ori ceremoniale ale păstoritului.
Credem că determinarea cu care Latiş se focalizează pe dimensiunea prezentului etern
din praxisul şi imaginarul păstoresc, lipsindu-l pe acesta de orice ipotetică anterioritate, se
bazează – în chip surprinzător pentru un cercetător de calitatea lui – pe argumente adesea
specioase şi o canava logică mai ceţoasă decât cele cu care subtilul etnolog, antropolog şi filosof
in spe ne obişnuise. Privită însă în întregul ei, Păstoritul în Munţii Maramureşului rămâne o
lucrare de referinţă, doctă, aplicată, originală, speculativă cu măsură, etalând fineţe asociativă
şi de interpretare.
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