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Colecþia VASILE BELE

Bolile animalelor

Muºcãtura de viperã sau nevãstuicã
Întâia grijã ce o avea chiuzbãianul, era sãnãtatea animalelor. Sãnãtatea,
era primordialã, pentru cã de acest animal depindea, în cea mai mare
mãsurã, întreaga gospodãrie. Drept urmare, pe lângã toate celelalte
adunate într-o gospodãrie, îþi trebuia un ochi format în acest sens.
Ochiul deja format, înþelepciunea gospodarului ºi comportamentul animalului erau foarte importante în acest sens.
Muºcãtura de viperã, este foarte frecvent întâlnitã, vara în timpul pãscutului pe munte, vârful Igniº oferind într-adevãr un adãpost viperelor,
iar cele datorate muºcãturii de nevãstuicã sunt frecvente atât vara, cât ºi
iarna, în poiata animalelor. Se ºtie cã “nevãstuica atacã animalele,
muºcându-le, în special de pulpã”, adicã de uger.
Este rar întâlnitã la oi, dar tot mai des la vaci. Muºcãtura, ori “locul
muºcat, în astfel de cazuri, era spãlat, cu apã rece, curatã”.
Cea datoratã, în primul rând “muºcãturii de viperã”, este destul de
periculoasã, punând, ca orice boalã, viaþa animalului în pericol. Se ºtie
cã vipera atacã atunci când se simte în pericol, veninul ei fiind foarte
periculos, putând produce în scurt timp moartea animalului muºcat.
Vipera “atacã ºi muºcã de obicei picioarele animalului”, oaia fiind
apãratã în acest sens de lânã.
Animalul muºcat pe pãºunile alpine nu mai are putere de a merge pe
picioarele lui, “devine agitat, picã de pe picioare – în general de
piciorul muºcat”. Partea muºcatã se umflã, “animalul prezentând în
zona muºcatã, o ranã lãsatã de colþii viperei”.
Oile sunt cel mai des muºcate de vipere, “oaia fiind un animal mai mic,
luând în calcul mãrimea animalului”. Dar, se ºtiu cazuri când, atât
calul cât ºi vaca, fiind animale mai mari, au fost atacate ºi muºcate de
viperã. În astfel de cazuri “animalul nu are scãpare, sacrificarea lui
fiind obligatorie”. Spuneam cã muºcãtura de viperã este foarte periculoasã, fãrã a exagera câtuºi de puþin. “Carnea rezultatã din sacrificare,
era de cele mai multe ori aruncatã”, pentru cã “se crede, cã veninul pe
care îl rãspândeºte prin muºcare, se împrãºtie, cu ajutorul sângelui, în
tot corpul”, în acest caz “carnea fiind otrãvitã”. De multe ori, “carnea
nu se dã nici câinilor, sau, chiar dacã se dã, aceºtia n-o mãnâncã, din
cauza veninului”, proprietarul fiind ºi de aceastã datã, în pagubã.

Ruptura sau muºcãtura de animal sãlbatic
Muºcãtura poate sã fie, la fel de bine, ºi cea datoratã animalelor
sãlbatice care atacã animalele aflate pe imaº, la pãscut – urs sau lup. În
O cătat ce n-o pierdut.

A. 222

Aºe mândru am gãtat-o
Cã sã tãt mirã lumea
Gãina mea împãnatã
Ca o pãpuºe gãtatã
Când aude câteva
Gãina-ncepe a juca.

A. 223

Hai, cinstite nãnaº mare,
Hai, scoalã-te în picioare
Cã ºi eu mã sui pe-o bancã
Sã mã vezi cât îs de-naltã.

A. 224

Nu gândiþi cã-s socãciþã
Cã-s o doamnã din Bistriþã
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ªi-am vinit cu avionu
Nãnaº, sã plãteºti tu drumu;
ªi-am vinit cu maºina
Nãnaº, sã-mi plãteºti calea.

A. 225

Nãnaº mare, nu hi scump
Cã n-ai acasã nici un prunc
Lasã hie scump altu
La care îi plin patu.

astfel de cazuri, nu se prea zice muºcãturã, ci “rupturã”. Sunt valabile
în acest sens, expresiile ,,Mi-o rupt lupii douã oi!”.
Întâlnim cazuri frecvente, de astfel de rupturi, aºa dupã cum spuneam,
când animalele, sunt atacate de lupi ori urºi. Când oile, spre exemplu,
“sunt atacate, ele se sperie ºi fug care-încotro. De fricã nu mai þin cont
încotro se întreaptã, iar prin fuga lor pot sã se rupã ºi agãþând de
trunchiurile de copaci. Se agaþã prin sferzile de lemn (rãmãºiþe de
lemne cu capetele ascuþite). În fugã, din sperietura prea mare, acestea
nu se mai pot feri, fie cã nu observã aceste sferzi, ori le observã prea
târziu, ºi atunci încearcã sã sarã peste ele. Uneori reuºesc, alteori nu”.
Atunci când nu reuºesc sã sarã, se ºtiu cazuri când aceste sferzi, le-au
intrat în burtã, aceasta ,,spârtecându-se”, adicã, rupându-se, rãnind animalul foarte tare. Câteodatã, “din cauza loviturii prea puternice, animalele au rãmas înfipte în aceste sferzi”.
În acest caz, animalul se sacrificã, ori, dacã rana nu este foarte puternicã se încearcã un anumit tratament pentru eventuala vindecare a animalului. “Se coase rana, cu o sfoarã albã, puternicã ºi curatã. Se unge
rana, de obicei cu “unsoare de cãlbaº”, ºi se are grijã ca pe aceastã ranã
sã nu se aºeze muºtele. În general, animalul bolnav, este ocrotit ºi îngrijit la colibã pânã se vindecã. Rana este verificatã zilnic, de câteva ori”.
Aceste rupturi, sunt frecvente atât la vaci cât ºi la caii fugãriþi de aceste
animale sãlbatice. Se crede, cã numai animalele prea flãmânde, atacã
stâna ori ciurda.
Animalul, odatã fugãrit, este urmãrit, pânã este prins ºi eventual mâncat, chiar acolo unde este prins. Dacã animalul este recuperat, se anunþã
proprietarul pentru a veni la stânã, ºi, eventual a-ºi duce acasã ce a mai
rãmas din animalul rupt. În termeni populari, ,,ruptura de animal, se
numeºte, spârticare”. În general, ,,animalul odatã spârticat, nu prea are
scãpare”. Ori se sacrificã, ori animalul moare înainte de vreme, înainte
de a veni proprietarul la stânã.

A. 226

Nu-mi da bani mânânþãi
Cã nu mã pricep la ei
Cã amu-s batã la nuntã
ªi cunosc numa de-o sutã
Cunosc de-o sutã de mii
C-aceia-mi priãsc întâi.

A. 227

Nãnaºule, þucu-te,
Bagã mâna pã sub masã
La nãnaºa cea frumoasã

Foto F. Săteanu: Oi păscând

O cătat păduchi în capu’ altuia.

memoria ethnologica nr. 21- 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )

Râia
Râia este boala întâlnitã cel mai des la oi. Ele sunt purtãtoarele acestui
parazit, datorat mizeriei. Asta denotã o neîngrijire a animalului. Oaia
bolnavã de aceastã boalã îºi pierde lâna, dar ºi rezistenþa animalului
este mult slãbitã. Boala apare din diverse cauze. Condiþiile neigienice
din timpul iernii, sunt un prim factor, iar puterea de a se rãspândi este
foarte mare. Pentru a combate ori preveni aceastã boalã, gospodarul ori
ciobanul care are în stâna lui astfel de animale - asta ºi pentru a preveni
rãspândirea bolii, la celelalte animale - spalã cu o soluþie deparazitarã
oile bolnave. Dar ºi celelalte oi beneficiazã de acest tratament.
De obicei medicamentul pentru a prepara astfel de soluþii, îl cumpãrã
de la farmaciile veterinare.
Rar este folosit petrolul. ,,Se spalã oile, ori se ung dupã ce au fost
tunse în zonele cele mai afectate de acest parazit”.
Animalul bolnav de râie, se scarpinã foarte des, în zona în care este localizat parazitul. Îºi pierde ori îi picã lâna fãrã nici un motiv. Locul cel
mai atacat de râie este gâtul animalului, dar ºi pieptul.

Pãduchii - Puricii
Animalele bolnave se scarpinã foarte des, pãduchii ori puricii fiind cel
mai des întâlniþi la gãinã, câine ºi porci. Animalul este agitat mereu. Nu
se odihneºte. La coteþele gãinilor se curãþã ºi se deparaziteazã cu praf
de var. Dacã boala este întâlnitã la porci, aceºtia se ung cu o soluþie.
La fel coteþul este curãþat ºi stropit cu praf de var.
Este ºtiut cã aceºti paraziþi produc slãbirea ºi agitarea animalului.
Un alt factor, ce nu l-am amintit pânã acum, ce duce la îmbolnãvirea
animalelor este chiar oboseala. De ce obosesc animalele? Nimic mai
simplu! Fie, cã sunt afectate deja de vreo boalã, care încã n-a fost
depistatã, fie cã animalul este prea bãtrân, ºi-atunci oboseºte foarte
repede, fie cã sunt fugãrite prea tare.
În ceea ce priveºte simptomele, putem da exemple în acest sens.
Astfel, oile fiind prea sãtule, suflã greu, se umflã ori gâfâie tare. În
asemenea cazuri, animalul se aruncã ori se trânteºte la pãmânt, ºi chiar
dacã turma pleacã, acesta rãmâne locului.
Sunt informaþii cã în astfel de situaþii, “ciobanul ºi-a adus oaia bolnavã
de obosealã în spate pânã la colibã, fiindcã în cele mai multe cazuri,
animalul nu mai poate merge pe picioarele sale”.
În toate cazurile de îmbolnãvire se încearcã diverse tratamente, fie cu
medicamente ori “leacuri bãbeºti”, fie cu medicamente cumpãrate de la
farmaciile de profil. Se încearcã de fiecare datã, ºi pentru fiecare caz de
îmbolnãvire, salvarea animalului bolnav. Dacã salvarea animalului
bolnav, nu este posibilã, atunci se recurge la sacrificarea lui, ºi în
funcþie de boalã, este ori aruncat, ori îngropat, ori carnea este folositã
pentru consum.

Cată paie şi vergele.

2185

C-am vãzut în portofel
C-are un milion în el.
Mi-o da ºi mie din ei
ªi noi doi i-om împãrþi
ªi ce bine ne-om simþi.

A. 228

Nãnãºicã, nu-mi dai bani,
Dau gãina la þigani;
Nãnãºicã, nu-mi dai lei,
Dau gãina la femei.
Femeile-s lãcomoasã
La gãinã-aºa de grasã.

A.229

Asta-i gãinã de mare
Nici o panã pe ea n-are;
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Asta-i gãinã de munte
Meritã parale multe.

Jigodia – Jâgod’ia
Cel puþin 4-5 câini pãzeau fiecare stânã, câini mari, curajoºi, gata
oricând sã se ia la luptã cu animalul sãlbatic, atât pentru a-ºi apãra
stãpânul, cât ºi turma sau ciurda.
Boala câinilor era numitã în cele mai multe cazuri – jigodie – pentru cã
nici câinele nu era ocolit de viermi, paraziþi ori diferite alte boli.
Specificã câinilor ciobãneºti, se prezintã sub forma unor bube albe, în
cerul gurii. Primele simptome cã acest animal ar fi afectat de boalã,
sunt: ,,îi lipseºte pofta de mâncare, câinele nu latrã ºi nu mãnâncã, aºa
cum ar trebui, el doar gârdeºte”, adicã scoate niºte sunete încete,
asemãnãtoare lãtratului, nici nu se agitã în lanþ, dacã se întâmplã sã fie
legat. Stãpânul îi “cãsca gura” ºi atunci observa aceste bube albe din
cerul gurii, ce poartã numele de jigodie. Bineînþeles, tratament existã ºi
pentru aceastã boalã.

A. 230

Bat-o focul ei s-o batã
Cã s-o-nvãþat blãstãmatã
ªi fumeazã ne-ntrebatã
Numa Carpaþi cu filtru
Cum fumeazã nãnaºu.

A. 231

Ai, cinstitu nãnaºu
Tãt îmi trage cu ochiu
ªi îmi trage cu jeana
Ca sã-i dau gãina.
Eu gãina nu i-oi da
Pânã nu mi-o arãta
Pã Nicolae Georgescu
ªi pã frate-so Enescu.

A. 232

Nãnaº mare, om ales,
Nu mã-ntreba de unde-s
Cã-s din lume ºi din þarã

Turbarea
Tot o boalã specificã câinelui este turbarea. De obicei, turbarea apare
atunci când câinele este muºcat de vreo vulpe, care ,,e plinã de turbat”.
Prin muºcãturã, animalul sãlbatic îi transmite câinelui aceastã
boalã – turbarea.
De obicei, în astfel de cazuri, câinele nu mai avea scãpare, el fiind
omorât, de stãpân. Pe lângã toate astea, mai existã boli specifice
fiecãrei categorii de animale. De exemplu, chehea, specificã calului –
formeazã ,,chehea cailor”.
Tot credinþa tradiþionalã, dar ºi viaþa de zi cu zi, ne învaþã cã unele boli
sunt molipsitoare, putându-se îmbolnãvi toate animalele din curtea
gospodarului. De aceea în astfel de cazuri, prima sarcinã era depistarea
bolii ºi tratarea ei grabnicã.
Zilele de vindecare diferã în funcþie de boalã, în ce stadiu este
descoperitã boala ºi depinde foarte mult de animal.
Acestea pot fi între 5-7 zile.
Oamenii mai cred în aceste “leacuri bãbeºti”, mai cred în puterea lor de
vindecare aproape miraculoasã, desigur multe din aceste plante folosite
într-o formã empiricã, au fost studiate, cercetate ºi oficializate. Astfel,
avem:
- piatra vânãtã, piatra acrã sau apa cu sare – saramura– sunt utilizate
ºi azi în tratarea rãnilor;
- laptele dulce– este folosit ºi azi cu succes în tratarea intoxicaþiilor;
- oþetul de mere pãdureþe este foarte des folosit ºi el ca un medicament în tratarea anumitor boli;
- zahãrul pudrã ori pisat, este utilizat ºi azi pentru tratarea albaþei,
fiind suflat în ochiul animalului bolnav.
Gospodarul, indiferent de gradul lui de culturã ºi de civilizaþie, ºtie sã
lege o ranã, ºtie sã trateze o fracturã, ºtie trata de “ºt’iop”, ori ºtie sã
coase o ranã.
Pe lângã bolile enumerate, mai sunt ºi accidentele provocate de
animale prin “împungere”.

O cătat peri în palmă.
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De obicei, “vacile când se scot pe imaº, ori se amestecã unele cu
altele, se împung, uneori pânã le pt’icã un corn, ori se împung ºi le
intrã cornul în stomac”.
Dacã nu e ceva grav, “cornul o provocat doar o zgârieturã, rana
rezultatã se coasã cu aþã ºi se supravegheazã animalul o perioadã de
vreme. Eventual, se mai curãþã ºi cu spirt sanitar (alcool sanitar), ori cu
apã curatã”.
În general, aceste accidente, apar în grajd, între cal ºi vacã, dar ºi între
vaci. “Vaca, împunge cu coarnele burta calului, provocându-i rãni. În
acest caz ori se mutã vaca mai încolo, la altã iesle, dacã este loc, ori se
mai scurteazã lanþul cu care aceasta este legatã, ori, dacã nu este posibilã nici una din soluþiile oferite mai sus, între animale, adicã între cal
ºi vacã, se face o despãrþiturã, cu pari ºi scânduri, pornind de la iesle
pânã spre coada animalelor”, astfel ca alte accidente de acest gen sã nu
se mai întâmple, dacã este posibil, niciodatã.
Iubindu-ºi animalele, chiuzbãianul le-a îngrijit cu toatã dragostea. Pentru ca animalul sã poatã fi folosit atât la muncile agricole, cât ºi în
gospodãriile proprii, pentru lapte ºi carne, ori tracþiune, el, animalul,
trebuia sã fie în primul rând sãnãtos.
Se credea în forþa miraculoasã a plantelor, dar ºi în forþa de vindecare
cu ajutorul acestor “leacuri bãbeºti”. Sunt informaþii cã unele boli, atât
la animal, cât ºi la om, se tratau cu aceleaºi medicamente. Nu exista o
mare diferenþã ori o mare deosebire în ceea ce priveºte tratamentul
bolilor. Se ºtie cã aceste “leacuri bãbeºti”, ce erau folosite ºi oferite
pentru a vindeca o anumitã boalã, sunt de fapt procedee empirice.
Pentru ca animalele sã nu sufere, sã fie bine îngrijite, chiuzbãianul, îºi
va “da haina de pe el”, pentru animal. Nu sunt puþine cazurile acestea,

2187

ªi-am venit pe cheltuialã.
Cautã nãnaº punga
ªi-mi plãteºte gãina.

A. 233

Hâº, gãinã la coteþ,
Nu þ-o pus nãnaºu preþ;
Hâº, gãinã la culcate,
Te-o plãtit de jumãtate!
Mi-i oua, mi-i face pui
ªi mi-oi scoate bani destui.

A. 234

Nãnaºule, þucu-te,
Plãteºte-mi gãina bine
Sã n-ajungem la ruºine
Cã bãrbatu m-o sfãdit
Cã lãdoiu l-am golit.
ªi eu rãu m-am supãrat
ªi din lãdoi n-am mai dat
Cã m-am dus ºi-am tãt furat.
Martori mi-o fost tulhenii
Cât m-am tãt bãtut de ii.
Paznicul de mã prindea
Era vai de pielea mea.

A. 235
Nãnãºicã, draga mea,
Te rog sã iei gãina
Cã-i gãina cât o raþã
ªi n-o mai poci þâne-n braþã
ªi-o mâncat multã slãninã
De n-o mai poci þine-n
mânã.

Foto Vasile Popovici Mascali: Cal odihnindu-se

O cătat cât o cătat.
Soacră bună o căpătat.
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când pentru a ocroti ori proteja animalul de uneli rãceli, ploi ori
zãpadã, chiuzbãianul, ºi-a dat “guba, de pe el, ºi a pus-o“, pe animal,
oferindu-i astfel, protecþia. Animalul a simþit cã este iubit ºi i-a rãspuns
cu aceeaºi dragoste.
Cã, “leacurile bãbeºti”, au existat ºi încã mai existã, ºi cu ajutorul lor
încã se mai vindecã animalele bolnave, este foarte adevãrat. Pãcat, cã
doar puþine din acestea au fost ºi mai sunt consemnate în unele scrieri,
deºi ele, au avut ºi au o importanþã foarte mare pentru omul tradiþional,
pentru omul arhaic.

A. 236
Cu banii de pã gãinã
Eu mi-oi cumpãra maºinã
ªi pã cloºca de pã ouã
Mi-oi lua maºinã nouã;
ªi pã cloºca de pã raþã
Mi-oi lua maºinã creaþã
Ce fãloasã-oi hi cu ea
În maºina Dacia.

A. 237
Cu banii de pã gãinã
Eu mi-oi cumpãra maºinã
ªi pã cloºca de pã ouã
Mi-oi lua maºinã nouã.
O maºinã Dacia
Ca sã ne plimbãm cu ea
ªi sã-i facem rodaju
Numa eu cu nãnaºu.

Foto V. P. Mascali

A. 238
Di ce râd eu ºi glumesc
Pã nãnaºu io-l iubesc
Îl iubãsc ca pã un frate
Vreau de bine s-aibã parte
Îl iubãsc da cum sã ºede
Cã-i soþul surorii mele.

Cere ca la uşa cortului.

