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Cultivarea plantelor
Cultivarea plantelor împreunã cu creæterea animalelor au constituit ocupaåiile de bazã ale
locuitorilor din Lisa, cele douã ramuri complementare ale economiei tradiåionale autarhice
aflându-se într-o strânsã interdependenåã. Terenul arabil din extravilan era împãråit în patru hotare:
Din Sus (la sud de sat, spre munåi),
Din Jos (la nord de sat, spre satul Sâmbãta),
Peste Vale (la sud de sat, spre munåi æi la vest de vale),
De Mijloc (cãtre satul Pojorta).
Proprietãåile funciare sunt foarte fãrâmiåate, fiecare gospodãrie deåinând mai multe locuri
(loturi de teren) în fiecare din cele patru hotare, majoritatea oamenilor având douã-trei locuri într-un
hotar. Cele mai multe locuri au o suprafaåã cuprinsã între 15 æi 30 de ari æi constau în fâæii de teren
înguste având o lãåime cuprinsã între 15 æi 30 metri æi o lungime între 150 æi 200 de metri. Fiecare loc
are un drum-acces de cãruåã la una din laturile sale scurte. Aceste drumuri se numesc cãi æi au
urmãtoarele toponimii:
Hotarul Din Sus:
Calea Netotului în Sus,
Calea Fântânii,
Calea Brezii;
Hotarul Din Jos:
Calea Sâmbetii,
Calea Cornului,
Calea Voivodenilor,
Calea Pojortei,
Calea Fântânii;

Hotarul Peste Vale:
Calea Dumbrãviåei,
Calea Neagului,
Calea Brezii,
Calea Rocodel,
Calea Ulicioara lui Lici,
Calea Ulicioara lui Ptioreæti,
Calea de la Pisc;
Hotarul De Mijloc:
Calea Câmpului,
Calea Pe Åarinã,
Calea Pojortei,
Calea Fântânii.

Deoarece solul arabil este de slabã calitate, pãmânt rece dupã cum îl denumesc
localnicii, obåinerea unor recolte satisfãcãtoare era condiåionatã de rotaåia culturilor æi de îngrãæarea
solului cu gunoi de grajd. Condiåiile pedo-climatice sunt favorabile în special culturii secarei,
ovãzului æi cartofilor care, la începutul secolului al XX-lea, ocupau cea mai mare parte a suprafeåei
cultivate. Urmau apoi, pe planul secund: grâul, porumbul, cânepa, hriæca, orzul, dovleacul æi
floarea-soarelui. Grâul a apãrut în perioada interbelicã, fiind apreciatã calitatea pâinii de grâu faåã de
cea de secarã, dar s-a cultivat pe suprafeåe mici, nu a concurat cu secara ca suprafaåã cultivatã. Ovãzul
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s-a cultivat æi înainte de primul rãzboi mondial æi se mai cultivã æi astãzi. Amestecul de boabe de
ovãz, secarã æi porumb mãcinat grosier æi numit hurluialã constituie un aliment preåios pentru
animale.
Rotaåia culturilor se fãcea (æi se mai face) pe cele patru hotare. Mai demult se lãsa o
suprafaåã mare, cât o jumãtate de hotar, necultivatã un an de zile pentru refacerea solului, teren numit
ogor. De obicei, când jumãtate din suprafaåa unui hotar era lãsatã ogor, cealaltã jumãtate era cultivatã
cu ovãz. Pe celelalte hotare se alternau culturile de secarã cu plantele prãæitoare (cartofi æi porumb).
Cerealele (secara, grâul, ovãzul) se semãnau toamna, pe terenurile de pe care s-au recoltat
plante prãæitoare sau pe terenul lãsat ogor.
Cartofii se recoltau pe la mijlocul lunii septembrie, apoi terenul se grãpa cu grapa din lemn cu
colåi din fier. Grapa mai scotea cartofi din pãmânt æi aduna curpenele, tulpinile de cartofi, care se
strângeau în grãmezi æi se ardeau. Terenul grãpat se gunoia apoi cu gunoi de grajd, care ori se împrãætia
cu furcoiul cu patru coarne direct din cãruåã, ori era descãrcat din cãruåã în grãmezi æi apoi împrãætiat.
Dupã gunoire terenul se ara cu plugul. Încã înainte de al doilea rãzboi mondial s-au generalizat în sat
plugurile având brãzdarul æi cormana din fier, în timp ce grindeiul æi coarnele din lemn erau fãcute în
sat de rotari. Piesele de plug germane marca Sack, cu corman schimbãtor, erau foarte apreciate. Rotilele
erau fãcute din lemn de meæterii rotari, doar cercurile de fier de pe roåi le fãcea fierarul.
Dupã arãtura practicatã pe terenul de pe care s-au recoltat cartofi sau porumb, ori pe ogor,
urmeazã semãnatul cerealelor de toamnã (secara, grâul æi ovãzul). Secara se semãna numai pe ogor
sau pe terenul de pe care s-au recoltat cartofi. Nu se seamãnã secarã pe teren de pe care s-a recoltat
porumb, deoarece porumbul se recolteazã prea târziu, pe la mijlocul lunii octombrie. Este bine chiar
ca porumbul sã se recolteze dupã ce a dat peste el bruma. Pentru semãnat se foloseau boabe recoltate
în acel an, care erau selectate în prealabil la selectorul de seminåe sau åilindru, cum îi zic sãtenii.
Selectorul separã boabele în 3 categorii, pentru semãnat fiind alese boabele cele mai sãnãtoase, mai
mari æi mai grele. Seminåele de secarã nu se tratau chimic, doar seminåele de grâu se tratau înainte de
semãnat într-o troacã cu piatrã vânãtã sau cu forzol, o soluåie cumpãratã din comerå.
Metoda cea mai veche de semãnat era semãnatul cu mâna. Sacul cu boabe, având legate douã
colåuri, era purtat în diagonalã, sprijinit pe umãrul drept æi cu boabele sub braåul stâng. Cu dreapta se lua
o mânã de boabe care, la fiecare pas cu piciorul drept, erau împrãætiate cât mai uniform, printr-o miæcare
a braåului de la dreapta spre stânga. Dupã semãnat, pe acel teren se da cu tãvãlugul, un buætean de fag
lung de 2 metri æi gros de vreo 40 cm, având doi cepi din fier la capete, în care se fixa rama, un cadru
dreptunghiular din laåuri, de care se lega tânjala (proåapul) prinsã de jugul tras de douã vite.
Unii gospodari practicau metoda de a semãna în douã mâini, în douã variante:
a) pe teren arat se semãna o mânã, se fãcea primul grãpat, se semãna a doua mânã, dupã care
se grãpa a doua oarã;
b) pe teren îngunoit se semãna o mânã, apoi se fãcea o arãturã de suprafaåã, se semãna a
doua mânã æi apoi se grãpa.
În perioada interbelicã au apãrut în sat câteva maæini de semãnat. Primii care au avut maæini de
semãnat în sat au fost Valeri Ganea, Eugenia Greavu, Gheorghe Æerban Cornilã æi Vasile Æerban, apoi æi-au
luat æi alåii. Erau maæini construite în întregime din fier, numai pentru semãnat cereale (secarã, ovãz, grâu) pe
11 rânduri, fiind trase de o pereche de animale. Cu maæina se semãna pe teren îngunoit, arat æi grãpat.
În lanul de secarã nu se fac buruieni care sã necesite plivirea, ca la grâu. Secara este deasã, ea
înfrãåeæte, adicã dintr-un bob de secarã semãnat rãsar circa 10 fire.
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Bãtrânii au auzit de la pãrinåii lor cã înainte de primul rãzboi mondial cerealele se recoltau cu
secera din oåel cu lamã zimåatã. Mai mult femeile secerau cu secera decât bãrbaåii. Ele obiænuiau sã facã
mai multe legãturi înainte de seceratul propriu-zis, cu care sã lege snopii. Uneori femeile fãceau câteva
maldãre de legãturi acasã în gospodãrie, cu o zi înainte de secerat. La seceriæ femeia aduna în mâna
stângã un mãnunchi (câte spice se puteau cuprinde în mânã), iar cu mâna dreaptã le tãia cât mai aproape
de pãmânt. Mãnunchiul îl punea pe o legãturã aæezatã jos, pe pãmânt. Când pe o legãturã se adunau
suficienåi mãnunchi încât sã formeze un snop, mãnunchii urmãtori se puneau pe altã legãturã. În urma
femeilor, care secerau, veneau bãrbaåii, care legau snopii pe care îi adunau apoi la un loc æi fãceau claie.
Dupã primul rãzboi mondial s-a generalizat seceriæul cerealelor cu coasa. Bãrbaåii coseau în
brazdã cu coasa cu cerc. Pe toporâæte (coada coasei, æi cu varianta toporâie) se fixa cercul, o nuia de
alun arcuitã între lama coasei æi picioruæ (mânerul toporâætei). În spaåiul dintre nuia æi toporâæte se
fixa o åesãturã din cânepã numitã pânzã, care se cosea cu aåã pe cerc æi se bãtea în cuiæoare pe
toporâæte. Pânza avea rolul de a aduna spicele tãiate de lama coasei la un loc, într-o brazdã. Femeile
adunau spicele cosite în brazde cu secera, cam douã brazde, æi le puneau pe o legãturã pentru a fi
legate apoi în snop. Mai mult bãrbaåii legau snopii, dar legau æi femeile.
Dacã în ziua de seceriæ era vreme bunã, fãrã semne cã ar veni o ploaie, snopii se adunau în clãi
la sfâræitul zilei de seceriæ. Dacã vremea era instabilã, clãile se fãceau pe mãsurã ce se secera æi se legau
snopii. La Lisa o claie avea 28 de snopi, dar aceætia nu se clãdeau într-o singurã grãmadã, ci în douã
jumãtãåi de claie numite mogândeåe. O mogândeaåã avea deci 14 snopi æi douã mogândeåe fãceau o
claie. Când se clãdeæte o mogândeaåã, primul snop, numit moæu, se frânge în trei æi se aæeazã cu spicele
deasupra. Peste moæ se aæeazã 12 snopi în cruce, cu spicele spre interiorul mogândeåei. Al 14-lea snop
se rupea (se îndoia pe la jumãtate) æi se punea în vârful mogândeåei cu spicele în jos. Pe vreme însoritã
æi caldã, în patru-cinci zile snopii se uscau suficient încât sã poatã fi duæi în gospodãrie. Dacã vremea
era schimbãtoare, snopii erau lãsaåi în mogândeåe pânã când boabele erau uscate, iar paiele cãpãtau o
culoare galbenã. Se transportau din câmp în gospodãrie cu carul cu loitre, putându-se încãrca patru, cel
mult cinci clãi într-un car. Snopii se depozitau în felderã, pe un strat de paie sau pe scânduri, clãdiåi pe
douã sau mai multe rânduri (dupã cât era feldera de mare), cu spicele unele peste altele.
Pânã la primul rãzboi mondial, cerealele se treierau numai cu îmblãciul. În aria æurii care
era poditã cu scânduri, snopii se aæezau unul lângã altul pe douã rânduri, dezlegaåi de legãturi æi cu
spicele spre interior. Dupã ce erau îmblãtiåi bine pe o parte, snopii se întorceau æi se îmblãteau pe
partea cealaltã. Când nu mai rãmâneau boabe în spice, paiele se adunau æi se legau în pâæi (sing. pâæ),
snopi mari legaåi strâns, cu care se înveleau mai demult casele æi æurile. Înainte de colectivizare
oamenii cultivau o specie de secarã cu paiul foarte lung, de peste 150 cm, chiar de 175 cm, „de nu se
vedea omu’ de la on capãt la altu’ în lan“. Paiele legate în pâæi erau depozitate în felderã. Paiele
pãstrate ca aæternut sub vite erau depozitate în curte, în formã de æirã având latura de 4-5 metri æi
înãlåimea de 3-4 metri. Paiele se clãdeau în æirã cu furca æi, pe mãsurã ce erau clãdite, erau cãlcate
bine cu picioarele de trei-patru inæi. Æirei i se fãcea deasupra un fel de acoperiæ din paie, sã se scurgã
apa de ploaie.
Paiele de secarã erau folosite numai pentru învelit construcåiile æi pentru aæternut sub vite,
nu se dãdeau ca hranã la animale. Numai paiele de grâu æi ovãz se dau ca hranã la vite (drugane æi
vaci), caii nu mãnâncã paie.
Treieratul cerealelor cu batoza s-a generalizat în scurtã vreme de la apariåia ei, dupã primul
rãzboi mondial. Pe lângã batozele din sat (cum a fost aceea a lui Bazauon æi Pãtru Toma, în
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coproprietate) veneau în Lisa cu batoze æi oameni din satele vecine, cum au fost Purece din Pojorta
sau Taflan din Beclean, care avea mai multe batoze. Batoza umbla prin sat æi intra pe rând în curåile
oamenilor æi le treiera. Atât batoza, cât æi cãruåul cu roåi de fier pe care era motorul erau trase, separat,
de douã sau de patru vite. Batoza era bãgatã în curte cu spatele pânã în faåa æurii, apoi era adus
motorul. Motorul se lega de batozã cu o curea lungã din piele. Proprietarul batozei era totodatã
mecanicul æi coordonatorul tuturor oamenilor ce erau angrenaåi în treierat. El avea doi angajaåi din
satul respectiv, care lucrau în schimburi ca bãgãtori. Celelalte persoane care lucrau la batozã erau
gospodarul la care se treiera, familia acestuia æi câåiva vecini. Snopii se scoteau din felderã în æurã, iar
din æurã se aruncau cu furca sus, pe batozã, unde erau prinæi de bãgãtor æi, dupã ce o femeie le tãia
legãturile, snopii erau introduæi pe rând în batozã. Din batozã paiele ieæeau la curu maæinii, iar în faåã
curgeau boabele în saci, în trei categorii: I – calitatea întâi, pentru sãmânåã æi pâine, II – calitatea a
doua, pentru dat la animale, III – mai mult corpuri strãine. Sacii cu boabe se duceau de la batozã æi se
deæertau în coæ, o ladã mare din scânduri cu douã despãråituri, åinut în æop.
Boabele erau mãcinate pentru fãinã fie la una din morile cu pietre din sat (mori hidraulice),
fie la moara cu valåuri de la Viætea de Jos, unde se mãcina o fãinã mai bunã. Fãina obåinutã la morile
de apã din sat trebuia bine cernutã cu site de mãtase pentru pâine.
Cultura grâului este identicã cu cea a secarei.
Ovãzul s-a cultivat æi se cultivã pentru hrana animalelor. Se seamãnã primãvara, ca æi orzul.
Se recolteazã numai cu coasa (în brazde, pentru cã paiul e mai scurt) prevãzutã cu cerc sau cu pânzã,
o bucatã de pânzã de cânepã åesutã rar, fixatã între cârlig æi toporâie. Se lasã sã se usuce paiele cu
spicele în brazde, apoi se adunã cu grebla æi se leagã în snopi. Pãstraåi în felderã, snopii se treierau
mai demult cu îmblãciul, iar în perioada interbelicã cu batoza. Paiele se pãstreazã în felderã, de unde
se scot æi se dau ca hranã la vite. Boabele se duc la moarã, unde se macinã mai grosier în amestec cu
boabe de porumb æi de secarã, rezultând hurluiala, care, în amestec cu apã, se dã la vite din troc.
Cartoful se cultiva dupã cereale (grâu, secarã, ovãz sau porumb). Vara – dupã recoltarea
pãioaselor – sau toamna – dupã recoltarea porumbului –, unii gospodari arau terenul fãrã sã-l
îngunoieze, alåii îl îngunoiau æi apoi îl arau, adânc, pentru ca miriætea sã se întoarcã, iar tulpinile
plantelor sã fie îngropate în sol. Primãvara, gospodarii care aveau suficient gunoi îngrãæau terenul,
împrãætiind cu furca gunoiul din cãruåã direct pe pãmânt, iar cei care aveau gunoi mai puåin, dupã
grãpat, descãrcau din cãruåã gunoiul din loc în loc în grãmezi numite cãpiåe de gunoi. Apoi, începând
de la o margine a tarlalei, de la rozor, bãrbatul trãgea o brazdã adâncã de circa 10-12 cm cu plugul tras
de vite, iar în urma plugului femeia punea (planta) cartofii. Uneori, dupã ce trãgea o brazdã, bãrbatul
lãsa plugul æi punea æi el cartofi. Se plantau numai cartofi din recolta anului precedent, de mãrime
potrivitã, cât un ou mai mic de gãinã, care se duceau la câmp cu cãruåa, în saci din cânepã, din care se
deæertau în corfã, un coæ din nuiele de rãchitã, rotund, cu mâner. Din corfã se luau câte doi cartofi,
care se puneau pe fundul brazdei fãcute de plug, cam la 40 cm distanåã între cartofi. Dupã ce erau
plantaåi toåi cartofii într-o brazdã, se mergea din nou de-a lungul ei, cu o altã corfã, în care se
încãrcase gunoi luat din cãpiåe, æi se punea câte o mânã de gunoi peste cartofi. Dupã ce se punea gunoi
peste toåi cartofii din brazdã, se trãgea o nouã brazdã, care acoperea cu pãmânt cartofii plantaåi. Urma
o nouã brazdã în care nu se plantau cartofi, æi abia în urmãtoarea brazdã se plantau cartofi æi se punea
gunoi. Cu alte cuvinte, dupã o brazdã plantatã cu cartofi urmau alte douã în care nu se planta. Cam la
douã sãptãmâni de la plantare, tarlaua se grãpa cu grapa din lemn æi dinåi din fier. Odatã rãsãriåi din
pãmânt æi crescute tulpinile la vreo 20 de cm, cam în a doua jumãtate a lunii mai, se fãcea sãpatu
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dintâi. Letiåia Munteanu (n. 1929) a auzit de la pãrinåi cã, pe vremea bunicilor ei, cartofii se prãæeau
numai cu sapa, dar pãrinåii ei au folosit deja pentru prãæit maæina de sãpat trasã de animale.
Confecåionatã din fier æi denumitã impropriu „maæinã“, aceasta consta într-un cadru prevãzut cu o
roatã æi cu douã coarne ca æi plugul, la cadru putându-se monta æi demonta, prin piuliåe æi æuruburi,
trei tipuri de sape. La prima praæilã se montau sapa frontalã æi cele douã sape laterale, care tãiau
buruienile dintre douã rânduri de cartofi. Dupã maæinã se mergea cu sapa manualã, cu care se tãiau
buruienile dintre cuiburile de cartofi de pe acelaæi rând. A doua praæilã, numitã al doilea sãpat, se
efectua dupã douã-trei sãptãmâni de la prima, când în câteva cuiburi apãreau primele flori de cartof.
De data aceasta maæina de sãpat era dotatã – pe lângã sapele folosite la prima praæilã, care taie
buruienile dintre rânduri – cu cormanul care taie, ridicã æi rãstoarnã pãmânt spre cele douã æiruri de
cartofi, de aceea se spune cã la al doilea sãpat se da åarina. În urma maæinii se mergea cu sapa, cu care
se tãiau buruienile dintre cuiburi æi se aduna pãmânt în jurul plantelor; buruienile crescute în cuiburi,
printre tulpinile de cartofi, se smulgeau cu mâna. Altãdatã cartofii nu se tratau cu chimicale, pentru cã
nu exista gândacul de Colorado, acesta apãrând dupã al doilea rãzboi mondial. Recoltarea cartofilor
se fãcea toamna, începând cu mijlocul lunii septembrie, mai demult fiind scoæi din pãmânt cu sapa,
apoi generalizându-se folosirea furcoiului cu patru coarne din fier. De obicei, bãrbatul mergea înainte
æi scotea cartofii cu furcoiul, apãsându-l în pãmânt cu piciorul æi rãsturnând pãmântul laolaltã cu
cartofii, iar în urma lui mergea femeia cu corfele din nuiele împletite, în care punea cartofii pe trei
categorii: 1) cartofii mari, destinaåi pentru alimentaåie æi vânzare, 2) cei mijlocii, sãnãtoæi æi rotunzi,
pentru plantat în anul urmãtor æi 3) cei mici æi cei vãtãmaåi, pentru porci. Din corfe, cartofii se puneau
în saci de cânepã care se încãrcau în cãruåã æi se transportau în gospodãrie, unde se depozitau în beci,
direct pe pãmânt, cele trei categorii de calitate fiind despãråite prin scânduri.
Porumbul se cultiva odinioarã, pânã la începutul secolului al XX-lea, pe suprafeåe mai mari
decât cartoful. Terenul se pregãtea la fel ca æi pentru cultura cartofului, se ara æi se grãpa primãvara,
doar cã nu se împrãætia gunoi. Se trãgeau brazde cu plugul, la o distanåã de circa 70 de cm între
rânduri, iar în brazde se punea câte o mânã de gunoi (purtat în corfã) din 40 în 40 de centimetri. Cu
piciorul, gunoiul se cãlca æi se trãgea peste el puåinã åãrânã, peste care se puneau 3-4 boabe de
porumb, purtate într-o corfã mai micã, apoi erau acoperite cu pãmânt tras cu sapa.
Împreunã cu porumbul se planta æi fasolea. Fasolea oloagã, care creætea în tufe, se planta între
cuiburile de porumb, cam din trei în trei cuiburi. În fundul brazdei se punea o mânã de gunoi care se
acoperea cu pãmânt, peste care se puneau câte 5-6 boabe de fasole într-un cuib, care se acopereau cu pãmânt
tras cu sapa, la fel ca æi porumbul. Fasolea cãåãrãtoare se planta chiar în cuibul de porumb, punând cel mult
trei boabe într-un cuib, din care ieæeau vrejuri de fasole care se înfãæurau pe tulpina porumbului.
Dupã plantatul porumbului, terenul nu se grãpa, urmau cele douã praæile, identice cu cele de
la cultura cartofului, doar cã la al doilea sãpat se aduna un muæuroi mai mare de pãmânt în jurul
tulpinii de porumb. Recoltatul se fãcea toamna, de cele mai multe ori în a doua jumãtate a lunii
octombrie, prin ruperea de pe tulpini a ætiuleåilor, care se adunau în corfe, din care se deæertau în
cãruåa cu care erau transportaåi în gospodãrie, fiind depozitaåi în casã (camerã), într-o grãmadã ce
putea ajunge pânã la tavan. Dupã îndepãrtarea pãnuæilor în care sunt înfãæuraåi ætiuleåii, aceætia erau
urcaåi în podul casei, unde se pãstrau. Cocenii, tulpinile de porumb de pe câmp, erau apoi tãiaåi cu
secera æi adunaåi în snopi, care erau duæi în gospodãrie, unde, legaåi cu legãturi din paie câte doi
laolaltã, erau atârnaåi în grãdinã pe prãjini, sã se usuce, apoi se depozitau în felderã sau în æopron, de
unde, pe timpul iernii, se dãdeau ca hranã la vite. Din boabele de porumb mãcinate la moarã se
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obåinea fãina de porumb, folositã ca aliment sub formã de mãmãligã. Porumbul se folosea æi ca hranã
pentru porci, fie sub formã de boabe, fie ca fãinã amestecatã cu cartofi fieråi æi cu apã.
Uleiul comestibil se obåinea din floarea-soarelui, care se planta pe marginile terenului cu
porumb, în prima æi eventual în ultima brazdã, numite rozor, la fel ca porumbul, fiind prãæitã de douã
ori, o datã cu acesta. Toamna, când sãmânåa era coaptã, florile se tãiau cu secera, se transportau cu
cãruåa în gospodãrie, în æurã, unde se bãteau cu un bãå sã se desprindã seminåele, care apoi se
vânturau cu ciurul având o veæcã cilindricã din lemn pe care era întinsã o piele de oaie cu gãuri mari.
Ciurul cu seminåe se agita, impuritãåile mai mici treceau prin gãurile ciurului, iar cele mai mari æi mai
uæoare se adunau deasupra æi se îndepãrtau cu mâna. Boabele curate se duceau la piuã, unde se
obåinea uleiul comestibil.
Fiecare familie din sat cultiva odinioarã, în fiecare an, o cantitate de cânepã care sã-i asigure
necesarul de fire pentru åesãturile de uz æi pentru îmbrãcãminte. Cânepa pentru fire se cultiva pe un
unul sau douã loturi, având o suprafaåã cuprinsã între unul sau doi ari, numite cânepiæte. Pe acel teren
se ducea primãvara un car de gunoi, care era împrãætiat cu furca pe toatã suprafaåa, apoi, în aceeaæi zi,
se ara, se grãpa æi se semãna sãmânåa de cânepã cu mâna, ca æi grâul. Semãnatul cânepii necesita
pricepere æi îndemânare, deoarece o însãmânåare prea rarã avea ca urmare dezvoltarea unor plante
mai rare æi cu tulpinile prea groase pentru a fi prelucrate în fibre, iar în cazul unei însãmânåãri prea
dese, tulpinile nu se dezvoltau suficient în înãlåime. Cultura cânepii nu necesita nici o lucrare de
întreåinere. Pe la sfâræitul lunii august, dupã seceriæul cerealelor, femeile (mai rar æi bãrbaåii)
smulgeau tulpinile din pãmânt, apoi le loveau de pãmânt sau de picior sã se scuture pãmântul de pe
rãdãcini, punându-le la subsuoarã pânã se aduna un mãnunchi cu diametrul de circa 20 de centimetri.
Douã mãnunchiuri se aæezau pe pãmânt încruciæate, cu rãdãcinile în sens opus, formând o mãnuæã.
La sfâræitul recoltãrii, mãnuæile se desfãceau, iar mãnunchiurile de cânepã se întindeau, adicã se
rãsfirau pe toatã suprafaåa lotului în rânduri, dispuse cu rãdãcinile în sens alternativ, unde erau lãsate
câteva zile sã se usuce la soare, întorcându-se pe ambele pãråi. Dupã uscare, fiecare mãnuæã se lega cu
o tulpinã de cânepã mai firavã, mai crudã, æi se freca între palme sã se desprindã frunzele, rãmânând
doar tulpinile, care se duceau cu carul la baltã din sus de sat, în Domneasca, unde fiecare familie avea
balta ei, cam de 3 x 3 metri sau 3 x 4 metri, sãpatã în pãmânt æi cu un mic val de pãmânt ridicat pe
margini. Înainte de a aduce cânepa la baltã, aceasta se umplea cu apã dirijatã printr-un mic canal sãpat
în pãmânt, æi de abia peste câteva zile, dupã ce apa din baltã se încãlzea de la soare, mãnunchiurile de
cânepã cu legãturile desfãcute erau scufundate în apã în rânduri, dispuse cu rãdãcinile alternativ.
Peste fiecare rând se puneau douã lãtunoaie (scânduri groase), iar peste acestea se puneau pietre de
râu, astfel încât cânepa sã fie scufundatã în apã, dar sã nu atingã nãmolul de pe fundul gropii. Dupã
câteva zile, mãnunchiurile se întorceau cu mâna pe sub lãtunoaie, sã se topeascã pe ambele pãråi la
soare, deoarece apa de la suprafaåã, încãlzitã de soare, avea o temperaturã mai mare decât apa de la
fund. Cam dupã o sãptãmânã, cânepa se cerca (se testa) frângând cu mâinile câteva tulpini; dacã nu
era fãcutã, se mai lãsa câteva zile la topit, pânã se constata, la o nouã încercare, prin rupere, cã firele
se desprind de partea lemnoasã a tulpinei. Apa se scurgea din baltã printr-un canal, se înlãturau
pietrele æi lãtunoaiele, iar mãnuæile erau scoase pe marginea bãlåii într-o grãmadã, de unde se
încãrcau în cãruåã æi se duceau la râu, unde se spãlau frecându-le între mâini în apa curgãtoare, pânã
ce tulpinile rãmâneau albe. De la râu cânepa se ducea cu cãruåa acasã, unde se întindea la soare,
rezematã de pereåii construcåiilor din gospodãrie æi de garduri, cu rãdãcinile în jos, întorcând-o din
când în când pe o parte æi pe alta la soare, sã se usuce cât mai bine. Când era foarte bine uscatã, dar
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numai pe vreme frumoasã, caldã æi însoritã, cânepa (fiind higroscopicã, absoarbe cu uæurinåã
umezeala din aer æi devine mai puåin casantã) se dã pe frângãtoare, foarte asemãnãtoare cu meliåa,
dar prevãzutã cu douã limbi æi cu o fantã mai largã decât lãåimea limbilor. Femeia apuca într-o mânã
un mãnunchi de cânepã (o jumãtate de mãnuæã), îl punea pe frângãtoare, îi tãia rãdãcina, îl rupea în
douã-trei locuri în jumãtatea dinspre rãdãcinã, apoi îl zdrobea cu limba frângãtorii trãgând în acelaæi
timp de mãnunchi, sã cadã puzderia, partea lemnoasã, rigidã, a tulpinei, æi sã rãmânã fuiorul, partea
flexibilã, maleabilã a acesteia. Dupã ce se zdrobea jumãtatea dinspre rãdãcinã de la douã
mãnunchiuri, acestea se împreunau, înfãæurând fuiorul pe mâna stângã æi zdrobind cealaltã jumãtate.
În urma trecerii cânepii prin frângãtoare rezultã fuioare amestecate cu puzderii mãrunte, care se dau
apoi pe meliåa prevãzutã cu o limbã, care se potriveæte în fanta scobitã, alternând loviturile limbii
meliåei cu tragerea fuiorului, pânã când rãmâne fuiorul aproape fãrã puzderii.
Cânepa pentru sãmânåã se cultiva în lanul de porumb, amestecând în prealabil o mânã de
sãmânåã de cânepã din recolta precedentã cu circa douã kilograme de boabe de porumb, care se
puneau împreunã în brazde. Cânepa de sãmânåã creætea mai repede æi mai înaltã decât porumbul.
Când era coaptã sãmânåa, se tãiau tulpinile cu secera, se duceau în gospodãrie unde erau rezemate de
un perete (de obicei în æurã, sã nu le ploaie), apoi, tot în æura poditã cu scânduri, fiecare tulpinã de
cânepã era bãtutã de un scaun, sã cadã sãmânåa. Odatã bãtutã toatã sãmânåa, aceasta se vântura, adicã
se arunca cu o lopãåicã din lemn, într-un colå al æurii: boabele, mai grele, ajungeau mai departe, se
loveau de perete æi cãdeau jos, iar frunzele, mai uæoare, cãdeau mai aproape de cel ce vântura.
Creæterea animalelor
În afara animalelor folosite ca tracåiune la cãruåã æi la utilajele agricole, la coborâtul
lemnelor din pãdure (boii, bivoliåele, vacile æi caii), în Lisa se mai creæteau oi æi porci.
Pe timpul iernii, fiecare familie îæi åinea animalele în gospodãrie, în grajd, fiind hrãnite cu
otavã, fân, paie, tãrâåe, cartofi æi porumb. Otava, adicã a doua recoltã de fân, cosit pe la sfâræitul lunii
august, constituia o hranã consistentã ce se dãdea de preferinåã vacilor care fãtaserã în anul respectiv,
æi care se mulgeau. Fânul din prima recoltã de iarbã, cositã în luna iunie, se dãdea ca hranã la toate
animalele de talie mare (vaci, boi, bivoliåe æi cai). Paiele de ovãz æi de grâu, lipsite de valoare
nutritivã, se dãdeau la animalele care nu dãdeau lapte, „sã åâie de foame“, pentru a economisi fânul.
Tãrâåele, constând în fãinã mãcinatã mai grosier, din boabe de grâu sau de ovãz de calitatea a doua, se
dãdeau uscate, în copuri (coveåi tronconice alungite, din scânduri de brad) ce se puneau în iesle, la
vitele de lapte. Cartofii de calitate mai slabã, de dimensiuni mai mici, spãlaåi bine de pãmânt, cruzi,
tãiaåi în bucãåi cu cuåitul, de obicei în amestec cu tãrâåe, se dãdeau în cop la vitele „fãtate“(cu viåei)
sau la vitele care erau îngrãæate pentru a fi vândute la abatoare. Porumbul furajer, semãnat des cu
mâna, a cãrui tulpinã creætea cam la un metru înãlåime, se cosea cu coasa prevãzutã cu toporâæte, ca æi
pãioasele, æi se dãdea la vitele cu viåei, de obicei seara, dupã ce se întorceau de la ciurdã.
Pe timpul verii, vitele erau duse la munte, fiind åinute acasã doar o parte din cele care au fãtat
în ultimele luni, acestea fiind scoase zilnic la ciurdã la pãæunea de la marginea satului, „din sus de sat“,
la Tufa Monii, în apropierea hotarului cu Sâmbãta de Sus. Numai vitele erau scoase la ciurdã, iar viåeii
sugeau de la mamele lor dimineaåa, înainte de plecarea acestora la ciurdã, æi seara, dupã întoarcerea lor.
Primãvara, prin luna aprilie, se publica printr-un angajat al primãriei, care umbla pe uliåele
satului æi suna din trâmbiåã, anunåând pe cei interesaåi sã se prezinte într-o anume zi la primãrie, sã se
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înåeleagã cu pãstorii asupra condiåiilor în care se va desfãæura pãæunatul, mai ales asupra contribuåiei
la care se obligau proprietarii faåã de pãstori. Unii pãstori erau din sat, alåii erau din alte sate æi
dormeau în case ce le erau puse la dispoziåie de primãrie. În general, în perioada interbelicã, pãstorii
erau recompensaåi de cãtre proprietarii de vite prin produse æi bani. Pentru un cap de vitã scoasã la
ciurdã, proprietarul îi dãdea pãstorului o pitã, un sfert de kilogram de slãninã, eventual æi o anumitã
cantitate de lapte, cereale æi alte alimente (ca de pildã ceapã) æi o sumã de bani variind între 6 æi 10 lei.
Jumãtate din produse æi din bani se achitau pe la jumãtatea verii, prin luna iulie, iar toamna târziu,
când dãdea prima zãpadã æi se termina sezonul de pãæunat, se achitau restul obligaåiilor.
Pentru folosirea pãæunii comunale, proprietarii de animale mai plãteau pe cap de vitã æi o taxã
la primãrie.
Începând cu 1 mai, în fiecare dimineaåã pe la orele æapte, pãstorii mergeau pe uliåele satului
pocnind din gârbaci, iar oamenii îæi scoteau în uliåã vacile, care erau adunate de pãstori într-o turmã æi
erau conduse la pãæune. Dupã vreo jumãtate de ceas, în acelaæi fel se aduna ciurda de bivoliåe.
La fiecare din cele douã ciurde, una de vaci æi alta de bivoliåe, erau câte trei-patru pãstori,
dintre care unul era æef, fiecare având asupra lui un gârbaci (bici cu o coadã scurtã de circa 40 de cm,
fãcutã din lemn de alun æi numitã codorâæte, de care era prins un fuior din cânepã împletitã, lung de
doi-trei metri) æi un bãå din lemn de frasin cojit, înalt pânã sub braå, cu o mãciulie la capãt, accesorii de
care pãstorii nu se despãråeau toatã ziua. Ei aveau portul obiænuit pe care îl purtau odinioarã toåi bãrbaåii
din sat. Erau încãlåaåi cu opinci din cauciuc (mai ieftine decât cele confecåionate din piele de bou) legate
cu curele din æuviåe din piele de vitã, având înfãæurate pe picioare obiele din cânepã åesute la rãzboi pe
timp de varã, iar toamna, când se rãcea vremea, unii purtau obiele åesute din lânã. Vara purtau izmene
din cânepã, iar când era frig, cioareci din åesãturã de lânã albã sau neagrã îndesatã la piuã, ambele tipuri
de pantaloni având turecii strâmåi, prevãzuåi cu douã buzunare laterale, fiind strânæi pe talie cu un
brãcinar împletit din cânepã, care se lega în faåã. Cioarecii se îmbrãcau numai peste izmene, deoarece
åesãtura din care erau confecåionaåi era asprã. Îmbrãcãmintea mai consta în cãmaæa din cânepã, åesutã
de femeile din sat la rãzboi, lungã pânã în zona inghinalã, cu un guler îngust, tivit simplu, fãrã decor, cu
o deschidere în faåã, de la gât pânã la coæul pieptului, care se încheia cu doi bumbi (nasturi) în douã
cheutori. Mânecile cãmãæii erau drepte, nici strâmte nici prea largi, iar la încheieturi erau strânse ca æi la
gât, cu o bandã tivitã, ce se încheia cu un nasture într-o cheutoare. Peste cãmaæã, pãstorii erau încinæi la
mijloc cu un æerpar din piele de vitã, ce putea avea diferite lãåimi (între 10 æi 15 cm), în funcåie de care
era dotat cu trei sau cu patru curele cu catarame metalice. În æerpar se åineau nelipsitul briceag æi banii
(care de cele mai multe ori le lipseau pãstorilor). Peste cãmaæã se purta întotdeauna laibãrul din postav
negru, din lânã åesutã de femei la rãzboi æi datã la piuã, cusut de un croitor din sat pe mãsura clientului.
Lung pânã peste æerpar, pe care-l acoperea, laibãrul, fie rãscroit la gât, fie cu un guler rãsfrânt, era
încheiat în faåã prin 5, 6 sau 7 bumbi æi cheutori. Pe orice anotimp, pãstorii aveau asupra lor recãlul din
postav negru, åesut la rãzboi din lânã, îndesat la piuã æi cusut de croitor. Avea guler, mâneci drepte care
se strâmtau de la cot spre încheietura mâinii, æi se încheia în faåã cu bumbi negri din os în cheutori
(tãieturã în material, cu marginile tivite). Recãlul, purtat în mânã sau pe umãr când era cald, era
îmbrãcat pe vreme rece sau umedã. Pe cap, pãstorii purtau o pãlãrie obiænuitã, din postav negru,
cumpãratã de la târg sau de la oraæ, iar pe vreme friguroasã purtau cãciulã din blanã neagrã de miel.
Pãstorii obiænuiau sã aibã asupra lor, când erau la pãæune cu vitele, æi un sac de pânzã, pe care îl purtau
pe cap æi pe spate, în acelaæi mod în care ciobanii de la oi purtau gluga.
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La Tufa Monii ciurda de vite numãra peste 200 de capete de vaci æi circa 300 de capete de
bivoliåe, cele douã ciurde pãscând în locuri separate. Vitele se adãpau la izvoarã, trei canale artificiale
care strãbãteau pãæunea, prin care era deviatã din râul Valea Pleæii apã curatã, limpede æi rece. La
pãæune pãstorii nu îæi fãceau adãpost, ei umblând toatã ziua dupã animale, cu excepåia unei pauze de
vreo douã ceasuri, la prânz, când vitele îæi întrerupeau pãscutul æi se culcau pe jos. Pe înserat, cele
douã ciurde se întorceau în sat, întâi vacile, apoi bivoliåele, care intrau fiecare în curtea pe care
ajungeau sã o recunoascã. De obicei, vacile æi bivoliåele erau mulse seara din douã åâåe, celelalte douã
fiind lãsate pentru supt la viåei.
În afara unor vite „fãtate“ (cu viåei pânã la 3-4 luni) pe care proprietarii preferau sã le åinã
vara în sat, adãpostindu-le noaptea în grajd, iar ziua scoåându-le la ciurda de la marginea satului, toate
celelalte animale erau åinute pe timpul verii la pãæune „la munte“. Satul dispune de pãæuni situate la
munte, în poienile din zonele împãdurite din hotarul de sud, care se întinde pânã pe crestele
Masivului Fãgãraæ: În Comandã æi În Comanda de varã, unde pãæunau pânã la 100 de capete, vacile
fãrã viåei æi tineretul de peste un an (juninci æi juncani), În Muncel, unde pãæunau circa 60 de capete
de boi de peste doi ani, dar æi tineret, În Gropanã, unde la fel pãæunau vreo 60 de capete de boi æi
tineret, În Poiana Chiliii, unde pãæunau pânã la 80 de capete de bivoliåe æi bivoli, dar æi oi, În Jãlej,
unde pãæteau mai ales caii, În Pãdurice, unde pãæunau vaci, iar dupã ce acestea coborau în sat
pãæunau oile, æi În Pleaæa, unde de obicei pãæunau boii æi oile, în alternanåã de la un an la altul.
Pãdurile æi pãæunile din extravilanul Lisei se aflau în proprietatea a trei composesorate: al
Palereætilor (din Seaca pânã în Valea Pleæii), al Æerbãneætilor (din Valea Secii pânã în hotarul Brezii)
æi al Grevuieætilor (din Valea Pleæii pânã în dungã la Sâmbãta), toate familiile din sat fãcând parte cel
puåin dintr-unul din cele trei composesorate, ceea ce le dãdea dreptul de a vãra un anumit numãr de
capete de animale, iar cei care aveau mai multe vite pe care voiau sã le åinã vara la pãæunea din munåi,
plãteau o taxã.
Turmele de vaci æi de bivoliåe erau pãzite fiecare de pãstori proprii, numiåi – chiar æi aceia
care pãzeau caii – boari, fiind astfel boari la vaci æi boari la cai. De o turmã, care numãra de cele mai
multe ori între 50 æi 60 de capete, se îngrijeau doi boari, doar caii erau pãziåi de un singur boar, aceætia
pãscând mai grupaåi decât celelalte animale. Boarii erau plãtiåi în bani (în cuantum apropiat de cel
primit de pãstorii de la ciurda din sat) æi în alimente, ei fiind rãspunzãtori de animalele pe care le
pãzeau pe durata pãæunatului. Dacã le dispãrea o vitã, ei o plãteau proprietarului, iar dacã o mânca
ursul æi acest lucru îl puteau dovedi, erau absolviåi de rãspundere.
La pãæune, în timpul zilei animalele pãæteau sub supravegherea boarilor, iar pe timpul nopåii
dormeau pe un loc numit bãtãturã, neîngrãdit, situat în apropierea pãdurii, pentru ca vitele sã se poatã
adãposti sub copaci pe vreme de ploaie. Bãtãtura se muta de la un an la altul, sã se îngraæe o suprafaåã
de pãæune cât mai mare. Lângã bãtãturã, în apropierea pãdurii, boarii îæi înjghebau bordeiul, cu
spatele la pãdure æi cu uæa spre bãtãturã, pentru o mai bunã supraveghere a animalelor. De plan
dreptunghiular, cu laturile de circa 2,5 x 4 metri, bordeiul, asemãnãtor ca volumetrie cu un cort, avea
o structurã din æase perechi de furci, cele mediane înalte de doi metri, iar cele laterale înalte de un
metru. Fiecare pereche de furci susåinea câte o grinduåã longitudinalã, pe care se sprijineau cãpriorii.
Învelitoarea era fie din scoaråã de brad, fie din æiåã lungã de 30-35 cm. Pentru învelitoarea din scoaråã
(care se obåinea prin jupuirea cu toporul a cojii de pe trunchiuri de brad, având o lungime
corespunzãtoare celei a cãpriorilor, de circa doi metri), cãpriorii se bãteau în cuie la o distanåã de circa
10 cm unul de altul, peste ei se aæezau scoaråele, încãlecate una peste alta câåiva centimetri, iar
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scoaråele erau fixate pe cãpriori prin lãåiæori (prãjini subåiri de brad) bãtuåi în cuie atât peste zonele
unde scoaråele se suprapun, cât æi pe mediana fiecãrei scoaråe. Dacã bordeiul se învelea cu æiåã, pe
cãpriori se bãteau în cuie laåi, iar peste aceætia se bãtea în cuie æiåa. Bordeiul, fiind scund, nu avea
grinzi transversale, nici pod, învelitoarea fiind vizibilã din interior. Pe pãråile laterale lungi (de la
pãmânt pânã la grinduåe), în fund (de la pãmânt pânã la cãpriori), cât æi în jumãtate din latura de la
intrare, bordeiul se cãptuæea cu glie, care constituia pereåii bordeiului. Glia era un paralelipiped din
pãmânt cu iarbã, cu laturile de circa 30 x 30 cm æi înãlåimea de circa 10 cm, care se decupa cu hãræeul
(hârleåul) în poianã, nu departe de bordei. La intrarea în bordei, boarii îæi confecåionau o uæã
rudimentarã din trunchiuri de brad cioplite. În interior, în fundul bordeiului, ocupând aproape
jumãtate din lungimea acestuia, era dispus patul, constând în trunchiuri nu prea groase de brad,
cioplite la partea superioarã, dispuse unul lângã altul, susåinute de douã grinzi sprijinite la capete pe
câte douã furci scunde. Mobilierul, foarte simplu æi rudimentar, mai consta dintr-o masã æi un scaun
(de fapt, douã mici bãncuåe dispuse în „L“), confecåionate la fel ca æi patul. În spaåiul rãmas liber, în
faåa intrãrii în bordei, era vatra, deasupra cãreia, pe o rudã sprijinitã pe douã furci, era agãåat ceaunul
în care se pregãtea mâncarea. Pe jos bordeiul nu avea nimic amenajat, doar iarbã. Pe perioada cât
stãteau la munte, între sfâræitul lunii iunie æi sfâræitul lunii august, boarii îæi duceau de acasã alimente
constând, în principal, din cartofi, fasole æi mãlai, mâncãrurile cel mai des preparate fiind mãmãliga
cu lapte (la fiecare turmã de animale, cu excepåia celei de vaci, boarii îæi duceau æi o vacã, de la care
mulgeau lapte), fasolea scãzutã cu slãninã æi tocana de cartofi cu slãninã. Proprietarii animalelor
aflate la pãæune duceau sau trimiteau, prin rotaåie, la munte, de obicei sâmbãta, într-o traistã, alimente
pentru boari, constând în pitã, slãninã, ceapã, precum æi rachiu. Fiecare proprietar mai ducea la
munte, pentru animalele sale, æi sare amestecatã cu tãrâåe de grâu, de orz sau de ovãz, dar nu o datã cu
mâncarea pentru boari: într-o sâmbãtã duceau sare, în alta duceau mâncarea. Proprietarii care duceau
sare æi mâncare la boari înnoptau la bordei, fie dormind cu aceætia în bordei, fie stând afarã la foc,
bând rachiu æi spunând poveæti, basme æi glume.
În fiecare dimineaåã dupã rãsãritul soarelui, boarii (câte doi, cel mult trei la o turmã) mâncau
bine, apoi mânau turma la pãscut pe o razã de pânã la 5 km de bãtãturã. La amiazã animalele
dormeau, de obicei la umbrã, la marginea pãdurii, printre copaci. Dacã turma pãætea aproape de
bãtãturã, în timpul cât vitele dormeau la prânz, boarii se duceau sã mãnânce la bordei, iar dacã turma
pãætea departe, boarii îæi luau în traistã mâncare, mai ales pitã cu slãninã. Boarii purtau
aceeaæi îmbrãcãminte ca æi pãstorii de la ciurdã, având în plus un cheptar din blanã de oaie, un åol din
pãnurã deasã bãtutã la piuã, impermeabil, sau o glugã pe care o purtau pe cap pe timp de ploaie.
Dupã ce se cosea otava, pe la sfâræitul lunii august, turmele de vite erau coborâte de la
pãæunile din poienile de la munte, fiind reorganizate æi date în grija altor pãstori. Ele continuau sã
pãæuneze în zone mai joase, în livezi, pe terenurile de pe care se cosise iarba, æi pe ogoarã, pe
terenurile de pe care se seceraserã cerealele. Caii se coborau de la munte la ciurda de la Tufa Monii,
unde pãæteau laolaltã cu vitele, fiind pãziåi de pãstorii de vite.
În afarã de vite, åãranii din Lisa åineau æi oi din rasa åurcanã, majoritatea familiilor având
peste 10 oi, pânã la 30, chiar 50 de capete. Creæterea oilor se încadra în tipologia pãstoritului agricol
cu stâna la munte. Iarna oile se åineau în gospodãrie, într-un spaåiu protejat, din lemn, cu acoperiæ,
amplasat de cele mai multe ori în spatele æurii, spre grãdinã, æi erau hrãnite cu fân (dintr-o iesle) æi cu
grãunåe de porumb (dintr-o troacã din scânduri). Vara, oile erau duse la pãæunile de la munte,
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aceleaæi unde erau duse æi vitele, aflate în posesia celor trei composesorate: în Jãlej æi la Vârfu Pleæii
erau vãrate oile sterpe, mieii æi berbecii, iar În Poiana Chiliii, În Pleaæa æi În Seaca erau pãæunate
mânzãrile (oile cu lapte). Pentru fiecare mânzare, proprietarul primea douã kilograme de brânzã de
burduf æi o jumãtate de kilogram de urdã, iar pentru fiecare stearpã sau miel, el plãtea stãpânului de
munte o sumã de bani æi un kilogram de fãinã de mãlai pentru fiecare oaie. Stãpânul de munte angaja
baciul, ciobanii æi strungarii, æi îi plãtea din banii adunaåi de la proprietarii de oi. Ciobanii erau atât
din Lisa, cât æi din satele de pe versantul sudic al munåilor, din Regat.
Oile ieæeau la munte la 21 mai, când, în capul satului, În Domneasca, se fãceau åarcuri în
care erau separate mânzãrile de sterpe æi de miei, iar de aici erau duse la munte, unde oile erau
separate în cinci ciopoarã.
Mânzãrile îæi aveau locurile de pãæunat æi stânele în poienile din pãduri, unde iarba era mai
grasã æi distanåele de la stânã la locurile de pãæunat erau mai mici. La pãæunea mânzãrilor erau o stânã
æi o strungã stabile, folosite mulåi ani la rând, ele nu se mutau din loc în loc. Strunga consta într-un
åarc de plan aproximativ circular, din pari bãtuåi în pãmânt, legaåi între ei prin lemne de brad. Într-o
parte a strungii se afla comarnicul, un spaåiu podit pe jos cu trunchiuri de brad despicate în lungime æi
cioplite la partea superioarã, protejat de ploaie cu un acoperiæ într-o apã învelit cu æiåã, sprijinit pe
patru furci bãtute în pãmânt. Comarnicul avea trei sau patru uæi la strungã (câåi erau æi ciobanii), prin
care strungarul scotea oile din strungã ciobanilor, care le mulgeau în comarnic. În apropierea strungii
se afla stâna, o construcåie de plan dreptunghiular cu laturile de circa 4 x 10 metri, cu pereåi din bârne
de brad cioplite pe patru laturi, îmbinate la colåuri în tãieturã dreaptã, cu acoperiæ în douã ape (cu cele
douã spaåii de pe laturile scurte libere), fãrã tavan, constând în cãpriori æi laåi pe care era bãtutã
învelitoarea din æiåã. Stâna avea douã compartimente: stâna propriu-zisã, mai mare, cu acces din
afarã printr-o uæã, æi celarul, o încãpere mai micã cu acces din stânã. Mobilierul consta într-un pat în
stânã (din jumãtãåi de trunchiuri de brad) æi patul pentru caæi în celar, realizat în acelaæi mod. În stânã,
unde se afla æi vatra cu cãldarea, se prepara laptele æi mâncau ciobanii. În dosul stânei, adosatã
acesteia, era amplasatã cocina, o micã construcåie din bârne cu acoperiæ într-o apã din æiåã, având æi
un mic åarc, în care stãpânul stânei îæi åinea câåiva porci, care erau hrãniåi cu zer.
Æeful stânei mânzãrilor era baciul, ajutat de trei sau patru ciobani æi de un strungar. Ciobanii
dormeau afarã, sub cerul liber, de obicei sub brazii de la liziera pãdurii, în apropierea stânei, æi doar
când ploua tare se adãposteau în comarnic ori în stânã. În atribuåiile baciului, pe lângã rãspunderea pe
care o purta pentru toate activitãåile de la stânã, intrau mulsul oilor alãturi de ciobani æi preparatul
caæului, a brânzei æi a urdei. Ciobanii îngrijeau de oi atât la stânã, cât æi la pãscut, mulgeau oile æi
duceau laptele de la strungã în stânã, iar strungarul aducea oile din strungã la uæile comarnicului, la
muls, æi stãtea pe lângã stânã, aducea lemne de foc æi îi era de ajutor baciului. Oile erau mulse de trei
ori pe zi: primul muls era dimineaåa devreme, al doilea la prânz, iar al treilea pe înserat. Laptele se
mulgea în gãleata de muls, din doage de brad, mai înalte într-o parte, cu douã toarte de care era
prinsã, cu sfoarã groasã, cana, pentru ca laptele sã nu stropeascã din gãleatã. Dupã fiecare muls,
laptele era adunat în stânã într-un ciubãr, un vas cilindric din doage de brad, cu o capacitate de peste
100 de litri, cu douã toarte. Baciul vãrsa în ciubãr cheagul (preparat din rânzã de miel de lapte
sacrificat), iar când, dupã vreo jumãtate de ceas, laptele era închegat, aduna caæul laolaltã cu mâinile,
apoi, ajutat de strungar, îl scotea cu o åesãturã de cânepã, numitã masa pentru caæi, æi îl atârna de un
cârlig deasupra ciubãrului, sã se scurgã zerul. Dupã altã jumãtate de orã, desfãcea caæul pe patul din
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stânã, în aceeaæi åesãturã de cânepã, îl frãmânta bine în mâini, apoi îl aduna din nou în åesãturã æi îl
atârna din nou deasupra ciubãrului. Dupã ce s-a scurs cea mai mare parte din zer, caæul era dus în
celar æi atârnat de un cârlig, iar dedesubt se punea o cãldare mai micã, în care sã se scurgã zerul ce a
mai rãmas. Zerul din ciubãr se vãrsa cu o oalã în cãldarea din aramã pusã deasupra focului æi se
fierbea pânã se aduna urda, care se scotea cu o strecurãtoare într-o åesãturã de cânepã æi era pusã la
scurs în stânã, cu un vas sub ea. Zerul ce rãmânea în cãldare dupã scoaterea urdei, dupã ce se rãcea, se
dãdea la porci, iar urda æi-o luau acasã proprietarii de oi, cãrora le revenea o jumãtate de kilogram de
urdã pentru fiecare oaie. Dupã vreo douã ore, se scotea æi caæul din masa pentru caæi æi se punea la
uscat pe patul de caæi din celar. Dupã câteva zile, cât stãtea la uscat, caæul se dãdea pe rãvar, apoi era
îndesat în burduf (piele de oaie) sau în bãæici (vezici) de porc, care se pãstrau tot în celar, care, lipsit
de ferestre æi de uæã directã la exterior, pãstra o temperaturã constantã.
Oile sterpe æi mieii îæi aveau pãæunea mai sus decât mânzãrile, în zonele de deasupra
pãdurilor, în gol de munte, unde iarba nu era atât de bogatã æi hrãnitoare. Ele nu aveau nici o
împrejmuire, noaptea dormeau adunate laolaltã. Ciobanii de la sterpe æi miei aveau un bordei, o
construcåie stabilã, care dura ani de zile, fiind doar întreåinutã anual. De plan dreptunghiular, cu
laturile de circa 2 x 3 metri, bordeiul avea o încãpere cu o uæã pe una din laturile scurte, fiind construit
din bârne rotunde de brad necioplite, prinse în piroane de fier, cu acoperiæ în douã ape æi învelitoare
din æiåã, cu pãmânt pe jos. În interior se afla un pat mare din bârne despicate, pe toatã lãåimea
construcåiei, æi vatra cu ceaunul pe care-æi fierbeau ciobanii mãmãliga, pe care o mâncau aæezaåi pe
pat. La un cârd de 700-800 de sterpe æi miei, erau doi ciobani. Unul dintre ciobani cobora periodic la
stâna mânzãrilor, de unde lua brânzã, caæ, urdã æi jintiåã (zerul rãmas dupã ce se scotea urda). Ei îæi
fãceau mãmãligã dimineaåa æi seara, iar pe timpul zilei, cât erau plecaåi cu oile la pãæunat, îæi puneau
în traistã bulz (mãmãligã vârtoasã de formã aproximativ sfericã, cu un miez de brânzã de burduf).
La 29 august, toate oile coborau de la munte pe hotar, unde se organizau alte ciopoare, în
care pãæteau de-a valma mânzãrile, sterpele, mieii æi berbecii, fiind pãzite de alåi ciobani, angajaåi æi
plãtiåi în bani de fiecare proprietar de oi. Pãscând în jurul satului, pe terenurile de pe care s-au recoltat
cerealele, pe miriæti, oile dormeau în åarcuri, fiecare ciopor în åarcul sãu. Confecåionate din scânduri,
åarcurile erau mutate din loc în loc în fiecare noapte, pentru a se îngunoi o suprafaåã cât mai mare de
teren arabil. Ciobanii dormeau într-o colibã improvizatã, un mic adãpost contra intemperiilor, care
era mutat o datã cu åarcul. Oile erau åinute la pãscut în hotar pânã cãdea zãpada, când ciopoarele se
spãrgeau æi fiecare proprietar îæi lua oile, pe care le åinea peste iarnã în gospodãrie.
Notã: Acest studiu a fost realizat în cadrul campaniilor de cercetãri etnografice efectuate în Åara
Bârsei în anii 2002 æi 2003 de Muzeul de Etnografie Braæov, sub coordonarea d-nei Dr. Ligia Fulga. Mulåumim
pe aceastã cale autoritãåilor æi locuitorilor din satul Lisa pentru sprijinul lor, iar pentru informaåiile furnizate,
aducem mulåumiri deosebite urmãtorilor:
Broscoåean Dumitru (n. 1919), Sat Lisa nr. 3
Ramba Ion „a lui Tãnase“ ( n. 1921), Sat Lisa nr. 231
Munteanu Gheorghe „a lui Moise“ (n. 1922), Sat Lisa nr. 38
Munteanu Letiåia (n. 1929), Sat Lisa nr. 38
Gavrilã Vasile, Sat Lisa nr. 191
Greavu Ion zis „Stan“ (n. 1927), Sat Lisa nr. 345
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