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iei etnografii, nici filologii nu au cercetat mai de aproape 
vieaţa păstorească la Basei. Informaţii răzlețe le găsim 
în descrieri ale Pireneilor ori prin articole de reviste 

şi ziare, dar un studiu amănunţit nu s'a dat încă, deşi im- 
portanţa lui ar fi trebuit recunoscută !, cu atît mai mult cu 
cit şi în Pirenei vieaţa de altădată, patriarhală, e tot mai mult 
ameninţată să dispară — în citeva decenii modernisarea, și-a 
arătat și acolo urmările *, astfel că va fi din ce în ce mai greu 
să se fixeze aspectele păstoritului base şi să se reconsti- 
tuească legăturile lui istorice. i 

Pe lingă interesul lor pentru etnografie, studiile asupra 
păstoritului la Basci, urmărite din punct de vedere lingvistic, 
ne-ar putea înlesni elucidarea problemei care a preocupat 
pe atiţia învăţaţi: originea acestui popor. Se ştie cite ipo- 
tese au fost emise, și cele mai de multe ori fără nici un 
temei, după consideraţiuni fantesiste, așa că întreaga pro- blemă, despre înrudirea, Bascilor aşteaptă, să fie reluată după 

    

1 Ce. săracă în această privință e literatura asupra Bascilor se poate vedea laJ. Vinson, Essai d'une bibliographie de la langue dasque, Paris, 1891, 1898. 
? Incă din 1857, în cartea sa Le Pays basque, 199, Fr. Michel constata multe schimbări în traiul Bascilor ; pentru obiceiuri şi credințe dispărute sau rar păstrate, ef. W. Webster, Les loisirs dun Etranger au Pays dasgue, Chalon-sur-Saâne. vin. 
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metode mai sigure. Cum nu e locul să mă ocup aici de 
această chestiune —voi stărui asupra ei într'un viitor studiu—, 
mă voi mărgini pentru moment să relevez că păstoritul se 
presintă la Basci cu așa caracter încît acesta pare să fie 
ocupaţiunea lor străveche. Vieaţa de marinari pe care o duc, 
cum se ştie, o parte din ei ne dă mai puţine indicii de ve- 
chime foarte îndepărtată, ori cît de caracteristică ar fi şi ea 
în unele privinţe. Termenii din limba marinarilor apar în 
general mai puţin obscuri şi ca împrumuturi a căror pro- 
venienţă, adeseori destul de recentă, poate fi fixată prin com- 
paraţii cu limba unora sau altora dintre aceia cu care Bascii 

au venit în atingere de o parte şi de alta a Pireneilor. Ter- 
minologia păstorească, foarte bogată — întrecînd chiar pe cea- 
laltă, destul de bogată și ea — se înfăţişează, în schimb, ca 

mai adîne înrădăcinată în limbă, ca un substrat foarte ca- 

racteristic îndreptindu-ne cele mai de multe ori spre ele- 
mentele primordiale ale lexicului base şi presentînd, de aceea, 
un şir de probleme etimologice nelămurite pînă acum, ca 
însăși originea Bascilor. Păstoritul poate fi, astfel, conside- 

rat ca mai strîns legat de alcătuirea etnică a Bascilor !. 
Inţelegem atunci de ce el se reflectează foarte deseori 

şi în folklorul base. Nu găsim, e adevărat, ca la noi, multe 

poesii populare care să slăvească traiul la stînă 2? — folklorul 

! Așa îl socotesc, de altmintrelea, aproape toţi care au scris despre 

Basci; P. Haristoy, Recherches historigues sur le Pays basgue, Bayonne- 

Paris, 1883, I, 203, spune: „Peuple pasteur....., le peuple basquea retire 

de toute antiquitt, comme il retire encore de nos jours, du bâtail ses plus 

considârables revenus*; tot așa, O'shea, La maison basguc, Bayonne, 

1839, 75: „Le Basqusa a toujours €te un peuple essentiellement pasteur“. 

1 Foarte răspîndit, și numit chiar „arie naţională bască“, e cîntecul 

Bortian artzaiia cta (după culegerea lui P. Lamazou, Cinguante chants 
pyrâncens, ed. a 2-a, Paris, 1874, e reprodus de P. Perret, Les Pyrenees fran- 

qaiscs, 1879-1882, JI, 482); el sună în traducere astfel: 

Păstor stînd la munte 
Şi nemulgînd. oile, 
Mincînd și bînd bine, 
Huzurind acolo,
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poetie basc apare mai sărac, cel puţin cum s'a transmis pînă 
azi, poate şi pentru că nu a fost mai bine explorat. Totuşi 
vieaţa păstorească a dat subiecte, într'un fel ori altul, ver- 
surilor de inspiraţie populară,. şi uneori'cu o notă satirică, 
pentru că Bascii arată o înclinare foarte pronunţată în acest 
sens. Satirisarea, ciobanilor şi la. Basci nu .are de ce să ne 
surprindă; ca şi la noil, ea vine dela aceia care uneori, şi 
cu deosebire mai tirziu, s'au arătat ostili lor, pentru un 
motiv ori altul?; pe urmă, chiar ciobanii îşi rîd unii de alţii, 
printre ei se găseşte totdeauna, cîte unul 'mai isteţ: ori mai 
rău de gură care să petreacă pe socoteala vre-unui tovarăș 
sărac de duh sau neîndemînatie. 

Proverbele ne duc şi ele deseori spre mediul păstoresc; 
astfel cînd „se zice: „du-te > după capră_și ai SĂ rămii „prin 
Mărăcinl. ; „cine are noroc are şi vite şi hrană pentru ele“ ; 
„fugind de lup, am dat de urs“?, In colecţia lui . Oihenart, 
care ne dă aceste proverbe, e amintită şi O zicătoare care 

    

Nu ași dori de loc. 
Vieaţă mai tihnită. | 
Pe lume, de bună samă, 
Nu-i nimeni mai mulţumit. | 

Ne amintește, întru cîtva, pe al nostru: „Măi,  Mocane dela oi. 
Nu este însă de luat mult în samă, pentru că nu este propriu zis de 
origine populară; e o combunere relativ tirzie, | iu 

1 V. Vieaţa păstorească în poesia noastră populară, I, 24, 
2 Despre o poesie cara își ride de ciobani știm bine cine e autorul 

ei este cea publicată, sub titlul Belhaudiko bortian, de J, Sallaberry, 
"Chants populaires du Pays basgue, Bayonne, 18170, 332 (cf. Fr. Michel, 
Î. 6. 412), şi în ea se povesteşte cum niște oi care nu erau bine îngrijite 
de cioban an pornit la drum să-și caute alt stăpîn; Sallaberry ne spune 
într'o notă dela pag. 408 'că eaa fost compusă de un improrisator, 
koblakari, bine cunoscut, Topet-Etchehun, și tot lui i se 'datoreşte cîntecul 
0, laborari gachua (Sallaberry, 181; Fr, Michel, 391), popular şi el întrun 
fel, cu o strofă unde ciobanii sînt iarăși ironisați. Printre Basci se intil- 
nesc şi azi mulți asemenea koblakari. ' 

3 A. Oihenasrt, Proverbes basques, ed, a 2-a, Bordeaux, 1847, 7, 19, 63. Sint cu deosebire numeroase proverbele în care se vorbește de lup v. pe lingă cele date de A. Qihenart si Azkue, Dice, Tasco-esp.franț., s 0t30); se vede și aici influența puternică a impresiilor din vieaţa la stină.
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sună astfel: „m'am speriat, crezind că s'a vărsat laptele, dar, 
slavă Domnului, nu s'a întîmplat aşa ceva: a murit tata“; 

la aceasta Oihenart adaugă explicaţia : „c'est le discours d'un 
pastonreau niais qui auoit plus d'affection pour son lait que 
pour son pere“ + 1, Ca în poesii amintite, păstorul base e pre- 
sentat aici într'o lumină puţin simpatică, dar să nu judecăm 

după aşa, ceva firea lui. Bascul trăind la munte e ager, cu privi- 
rea vie, cercetătoare şi ascunzind multă judecată, cum îl 

disting şi alte însuşiri: nu are mişcări greoaie, ci, dimpo- 

trivă, e foarte sprinten, iar în ce priveşte sufletul trebue 

să amintim şi hotărîrea pe care o pune în părerile lui, ex- 
primată însă sobru, sentimentul de dreptate care-l insufle- 
țeşte, cinstea, din care îşi face o mîndrie, simțul de îndato- 
rire pe care îl arată, bunătatea ce-l face primitor, ospita- 
lier, şi seninătatea cu care priveşte vieaţa, lăsînd-o citeodată 

să fie străbătută de humor?, Fire, astfel, dintre cele mai 

alese printre păstori. Are şi el prejudecăţi, ţine cu îndirjire 
la unele deprinderi care nu mai au înțeles, cum, de altă 
parte, prin contagiuni de astăzi, urmează unele rătăciri, dar 

ele nu sînt întunecări prea vădite şi nu ne putem închipui 
că ar putea altera fondul sănătos şi de nobilă, moştenire. 

La proverbe vin să se alăture în acelaşi sens ghicito- 
rile, cu comparații luate din lumea păstorească î, şi mai ales 
poveştile, legendele. E destul, să percurgem culegerea lui . 

1 fbid., 50, 

3 Pentru psihologia. lui, pentru cuminţenia cu care judecă luerurile 

şi humorul pe care îl pune adeseori în, convorbiri e caracteristică această 

povestire: „Un homme commențait ă vicillir, „Quel âge axez-vous? lui 
demandart-on. — Je n'en sais rien. — Quoi, vous ne connaissez pas votre 

âge? — Moi, dit I homme, je compte mes brebis et mon argent de peur de les 
perdre, maisje ne compte pas lesanntes, je sais bien queje n'en perdrai pasure 

senle“ ; J. Cerquand, Legendes et recits populaires du Pays basque, ], 52. - 

3 Ghicitoarea despre mură, de pildă, sună astfel: „eine e alb la 

vîrsta mielușelului, roșu la vîrsta mielului, negru la virsta oiei“ (J. 

Cerquand, î. c., II, 71 cf. Ş. Vinson, Le folklore du Puys basque, Paris, 

1883, 255); în două ghicitori publicate de Vinson (218) se. compară 

capul omului cu.0 livadă unde pase oi.
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" Cerquand! pentru ca să vedem ce des sînt introduse motivele 
păstoreşti în povestiri mai mult sau mai puţin fantastice. 
Cu deosebire interesante sînt legendele despre Roland. Ni 
se spune că ar fi fost găsit de nişte ciobani şi crescut lingă 
ei; legenda — seminind cu aceea, despre Romul — ni-l în- 
făţişează mai tirziu pe el singur ca păstor şi vorbeşte-de 
vitejii ale lui înninte de a se duce în oastea lui Carol cel 
Mare 2. Intr'un loc se mai spune despre Roland că a, trebuit 
să lupte odată cu Maurii pentru că ei luase vite dela Basci î, 
Deci ereaţiuni ale imaginaţiei populare luîndu-și sugestiu- 
nile din realitatea păstorească, 

Numai ca o spicuire prin folklorul base am ținut să 
amintesc unele concordanţe ale lui eu păstoritul — o întreagă monografie s'ar putea serie în această privinţă şi mai mult ca indicaţii pentru ea m'am oprit la aceste cîteva relevări, | scopul articolului de față fiind o cercetare din punct de ve- dere lingvistic a păstoritului la Basei. Și numai la o parte 
din ei, aceia care trăese! în Soule, din departamentul Bas- ses-Pyrentes. O călătorie, în vara trecută, prin acest ţinut m'a îndemnat să adun un material care mi s'a părut că poate fi împărtăşit cercetătorilor, lăsînd altui prilej, dacă îmi va fi îngăduit, să due studiile mai departe, şi pentru alte regiuni păstoreşti din Pirenei. N 
PI 

! Sub titlul amintit mai sus, a apărut la. Paris în patru volume (1875-1882). 
A „A Museuldy... Roland (Arolan) est un enfant trout. par un berger de Soule qui ltltvre i garder ses troupeaux, Des Vâge de quatre ans, prenant un loup pour un veau, il conduit le carnassier ă l'etable, en le tirant 'par la queue et par l'oreille.. [1 se dtbarrasse de trois chians de berger... qu'on avait excitss contre lui. [| tue las Mairiae (Lamignac?) qui avaient dârob& ses vaehea, Davenu grand, il s'arme d'une poutre de fer et s'engage dans les troupes de Charlemagne“, 1, 47; cf, și IV, 14 urm. unde e înfăţişat foarte viu mediul păstoresc. V. de asemenea . A4- lusine, 1, 160. 

i 39, Cerquand, 1. c., Iv, 16; cf. 91; Referitor la păstorit în aceeaşi culegere se mai poate vedea: I, 21 urm., 49: II, 28, 30, 34, 37; III, 10 urm. 41, 59, 67; IV, 11, 26, 119.
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Cum observam mai înainte, lipsesc, şi pentru Soule 
(în bască: Siibero), studii speciale asupra păstoritului 1. Sin- 
gura, descriere mai amănunţită cu privire la acest ţinut e 

aceea pe care a dat-o H. Cavailles într'un articol publicat 

1 Pentru trecut documentele dau numeroase informaţii și ar merita 

să fie adunate la uu loc. Material interesant cuprind și „Les coutumes 

de La Soule“ redactate în bearnesă și tipărite de mai multe ori (în frun- 

cesa curentă au fost transpuse de P. Haristoy, Recherches historiques sur 

le Pays basgque, Paris-Bayonne, 1883-1884, II, 381 urm.). Se vorbeşte 
de păstorit acolo la diferitele articole ale rubricilor 11, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XX, XX, XXXIV, XXXV, XXXVI. Desprindem din aceste „coutumes* 

următoarele pasaje care ne ajută să cunoaştem întru cîtva cum se prac- 

tica altădată păstoritul în această regiune a Pireneilor. La rubrica XIV, 

art. 1 se spune: „Tout troupeau de bttail de la terre de Soule qu'on 

assemble selon le droit de socict& ou compagnie en une cabane (exceptt les 

pourceaux et autres bâtes qu'on nourrit l'hiver dans le pare ou aire de 

sa maison) doit chaque annte monter par les alchoulides accontumts et 

demeurer au port du jour de Septem fratrum, qu'on appelle au langage 

du:pays Corstotolo, inclusive jusqu'au jour de Saint Pierre-aux-liens, et 

illic demeurer la vingtaine aceomplie pour profiter et exploiter les herbes 

dudit port, et durant ladite vingtaine conserver les herbes de dessous.. 

ledit port, au profât commun dudit pays“ (după textul dela Haristoy, II, 

402-403). La aceeași rubrică, art. 2: „Du jour de Saint. Barnabt apâtre» 

qui est le onzitme du mois de juin, înclusire jusqu'au 'jour de Septem 

fratrum, exclusive, tous les ports des montagnes du . pays de Soule sont 

vetts...; les seineurs des cayolars et chacun de leurs familles peuvent 

carnaler (confisquer), chacun en son cayolar, de chaque tronpeau de bt- 

tail, de jour une bite et de nuit: deux. Excepte au' port et montagne 

appeles dlga ondoa, autrement Assaleguia, auquel du jour de la Puri- 

fication de Notre-Dame, qui est le second du mois de fâvrier, jusqu'au 

jour de Saint Pierre-aux-liens, qui est le premier jour du mois d'aoit, 

chacun dudit pays peut faire paitre et herbager franchement le betail de 

jour et de nuit, si bon lui semble, moyennant qu'il ait pay le droit des 

eayolars desdita vetes aux seigneurs... d'iceux, tels que d'anciennetă on a 

aceoutumă de payar“ (ibid., II, 403). La rubrica XXXVI, art. 2: „Au 

pays da Soul... Palchoubide, qui est pour faire monter le btail au port de 

la montagne et pour le mener au mareh& de Maulton, doit avoir quatorze 

coudâes de larga“. |.a aceeaşi rubrică, art. 3: „Et il est defendu par la 

coutume de mener ledit bâtail par les chemins des campagnes au temps 

des blâs et millets qui sont dans lesdites campagnes; mais il doit ctre 

mene par lesdits alchoubides, tant audit marehe qu'ă la montagne. Et
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acum cincisprezece ani 1. Numai o parte a păstoritului din 
Soule l-a preocupat însă pe Cavaillts şi nicidecum la- 
turea lingvistică, asupra căreia tocmai voi insista aici, ară- 
tînd în acelaşi timp cum se presintă în general vieaţa păsto- 
rească în această regiune din sudul Franţei 2. 

Cu totul în decadenţă nu se poate spune că este păs- 
toritul în Soule. E socotit şi azi ca izvor de bogăţie, de- 
şi nu ca altădată sau cum ar putea fi mai mult dacă ar 
exista o bine organisată economie pastorală. Cele mai bune 
ciştiguri nu vin însă din produsele de lăptărie, ci din vin- 
zarea, berbecilor, mieilor şi a, linei. Se crese mai mult oi, 
relativ puţine vaci şi capre 5, dar proprietari mari de oi nu 
există: cei mai bogaţi au numai 50-60, iar majoritatea, o 
alcătuese aceia care nu au mai mult de 25-30, Pentru ca 
să înainteze industria pastorală în acest ţinut și pentru ca 
locuitorii să-și poată spori resursele s'a propus în nenumă- 
rate rinduri să se crească mai mult vaci decît oi şi să se 
intensifice fabricarea produselor de lăptărie, ca, în estul Fran- 
ței şi în Elveţia *. Natural că, aceasta ar schimba mult ca- 
racterul păstoritului base şi l-ar modernisa, cu desărirşire. 

  

qui fait le contraire doit payer pour chaque tâte de bttail, par chaque fois, une targe, la moitit pour le Roi, Vautre moiti& pour la partie accu: sante, et payer aussiă Vendommag& la tale qui sera estimee, sil est fait dommage aux fruits“ (ibid., II, 447), E 
! L'association pastorale duns les Pyrences, în Muste social (me- moires et documents), XV (1910), 72-75. 
2 Mai multe informaţii în această privinţă mi-au fost date de P. Garat, din Lacarry, şi M. Iriart, din Trois-villes, pentru eare țin să le mulţumesc aici. 3 Chiar numărul oilor e redus mult faţă de cum era altădată: 

scăderea la intervale de citeva docenii se poate vedea din cifrele date 
pentru întreg departamentul Basses-Pyrentes, de P. Descombes, Ftude 
sur Pamenagement des montagnes dana la chaine des Pyrântes, Bordeaux, 
1905, 10: în 1852 erau 552.791 oi, pe cind în 1901 numai 396.700. 

î Părerea aceasta a susținut-o cu deosebire A, Calvet, Note sur les Associations pastorale dans les Pyren6ce, Paris, 1874 (extras din Revue des eauz et Joriâts); ea a fost discutată şi propusă ca un desiderat la congresul ținut la Toulouse în 1906 tv. broşura: Congres de industrie pastorale des Pyrences tenu & Toulouse, 23-31 mai, 1906; compte rendu; Orleans, 1906).
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Transhumanţa, cunoscută altădată, a dispărut. Toţi țin 

[ oile pe păşunile din Soule şi nu se mai văd aproape 
de loc nici treceri pe acolo de păstori din alte părţi — numai 
pe:la Pagolle mi s'a spus că ar mai veni să-şi pască oile 
iarna ciobani din Basse-Navarre. Dispariţia transhumanţei 

e: datorită în general acelorași cause ca și aiurea: reducerea 
numărului de oi, schimbarea condiţiunilor de vieață, măsurile 
Iuate dela o vreme de administraţiile locale şi împiedecînd 
pe păstori să treacă din loc în loc, ostilitatea pe care au 
arătat-o uneori chiar locuitorii faţă de aceia care-şi aduceau 

turmele pe pămîntul lor!. 
" Anumite prescripţiuni sînt impuse celor care trăese din 

păstorit. Pentru aceasta există un sindicat, cu sediul la 
„Maulton, unde sînt representate, prin delegaţi ai lor, cele 
patruzeci şi trei de comune din Soule; este ca o anexă a 
Consiliului municipal şi delegaţii sînt aleşi din patru în patru 
ani. Una din atribuţiile acestui sindicat este să fixeze con- 

dițiunile de păşunat: se prevede pentru fiecare stăpîn de 
„oi, vaci între ce hotare le poate lăsa să pască; treceri din 
Soule în Basse-Navarre sînt permise numai dacă oile sau 

1 Asupra transhumanței și efectelor ei în Pirenei, P. Descombes, Un 

exemple d'amenagement pastoral et forestier. dans lea Pyrânces, Bordeaux, 

1906,:9, spunea: „C'est la transhumance qui a ruint les Pyrentes; l'arrivte 

d'immenses troupeaux, affames par une longue marehe, a dâvastt les 

pelouses oii chaque mouton arrachait sa tonfte d'herbe et pistinait lem- 

placement depouillă par son chef de file; les parcours denudâs par les 

trashumants uyant pas ou peu d'herbe l'annte suivante, les ressources du 

pâturage ont. constamment diminu6“. De ce, printre altele, transhumanța 

nu a mai putut fi practicată prin unele regiuni din Franţa se puate vedea 

și dintrun articol din La petite Gironde (10 april, 1904) unde,- sub 

tilul. Choses rurales, se vorbeşte de turme transhumînd din Pirenei în 

Charentes, Dordogne, Gironde; sint .amintite acolo stricăciunile pe care le 

fac turmele în trecerile lor şi, pentru a înlătura nemulțumirile » locui- 

torilor, se cerea administrației comunelor si se procedeze cu asprime 

împotriva celor veniți din alte părți: „on arrivera certainement ou 

bien ă degoiter les bergers de sâiourner dans la commune ou bien ă leur 
faire subir tant de procts qu'ils s'en iront sans dâlai“. *
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vacile după ce au pășunat ziua aici se întore iarăşi seara în 
hotarele din Soule!. 

Proprietarii de oi se adună în comunele lor odată cu 
venirea primăveri, în luna mart, şi iau hotărîri cu privire 
la pornirea oilor spre păşunile de vară. Fiecare spune nu- 
mărul oilor lui şi cine are cele mai multe (50-60), alcătuind 
o co€?, trebue să trimită la stînă un cioban (arizain) care să 
stea toată vara acolo; cei care au numai 30 de oi (jumă- 
tâte de €0€) trimit la stină ciobani cu schimbul, fiecare 
avînd să stea acolo cîte 15 zile; stăpînii a cîte 20 de oi 
(0 treime de co) trimit de asemenea la stînă ciobani cu 
schimbul, pentru zece zile fiecare; numai cîte o săptămînă 
stau pe rînd ciobanii care au sub grija lor cele mai puţine 
oi, cîte 15 (un sfert de coâ). 

După ce se cunoaște numărul participanţilor şi cîte oi: 
trimite fiecare se hotărăște, tot în adunare, plecarea sus la 
munte (pornirea într'acolo se zice olhatu). . De obicei ple- 
carea are loc pe la 25 april-l mai. - a 

Aceia care au să păzească oile sînt fiul, vre-o rudă sau 
slugă a proprietarului lor; sînt şi ciobani năimiţi ; cîteodată 
şi fete sau femei se duc la stînă, să ajute la munca, de acolo. 
Celor care pornesc la munte li se dă merinde pentru 'mai 
mult timp (numită anho) şi cît stau acolo li se reînnoese pro- 
visiile fie prin ciobanii cu schimbul, fie prin cineva trimis 
din sat. : AR 

Hrana obișnuită a ciobanului la stînă e pasteca, un fel 

  

! În general asupra sindicatelor din Pirenei se poate consulta H. 
Cavailles, Notes sur les syndicats de communes dans les valldes pyrencen- 
nes, Paris, 1910 (extras din Bulletin des sciences conomigues e! sociales 
du Comite des tratvauz historiques et scientifiques).. | 

„2 Dau peste tot transerierea fonetică, nu cea obișnuită în: dicționare 
sau În texte basce așa cum se tipăresc: cu variaţiuni de redare a sune- 
telor după preferințele unora și altora; numai pentru s, care se ştie că 
în baseă are o anumită pronunțare, nu am putut întrebuința un semn 
special; £, cu care s'ar asemăna întru citva, mi Sa părut totuşi că nu 
putea fi întrebuințat : l-ar fi apropiat prea mult de ş, asa că am renunțat 
la transerierea exactă a sunetului base, nedispnnînd de o literă pentru el.
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de turtă din făină de porumb! şi de grîu; se frămîntă într'o 
albie mică (ohaska ;v. pl. 1v, 2) şi se coace pe un fel de grătar numit 

griizăl'a (v. fig. 1). Azi pasteca 
a înlocuit aproape peste tot 
hrana mai simplă dealtădată, 

mestiira 2; cei care mai re- 
Fig. 1: Grazala. curg la aceasta, din lipsă sau 

economie, o prepară astfel : 
făina. numai ' de porumb se amestecă cu apă şi sare, iar 
amestecul se pune la cuptor într'o oală unsă sau în care 
sau așezat foi de castan, ca să nu se lipească. Dimineaţa cio- 
banii iau. o: mică gustare; puţină : pasteca ori brinză, şi pe 
la 9 au primul prînz (a3kai), consistind -din oliata (supă; din 
apă fiartă în care se pun ceapă şi usturoi prăjit), lapte, 
pasteca, slănină, brînză ori ouă, vre-o legumă. Al doilea 
prinz e pe la:4,. la fel mai mult sau mai puţin cu cel dintii 
(cu legume se hrănesc mai mult după ce au isprăvit fabri- 
carea brînzei, prin august, septembre). 

In ce priveşte portul ciobanilor, el şi-a pierdut carac- 
terul primitiv, aşa, că nu se deosebeşte de al celorlalţi Basei : 
haina, scurtă, vestonul negru sau cenușiu (hazabeta), panta- 
loni, bereta bască. (buneta) şi în picioare sandale. Poartă, 
fireşte, ca toţi Bascii, băţul caracteristie makhila. Pe lîngă 
o ploscă (saaku) din piele de capră — pe care o poartă însă 
şi alţii, la drum — singurul amănunt mai caracteristic e punga, 

    

1 Baseii, ea şi alţii din sudul Franţei, cultivă mult porumbul (îi zie 
artho); făina lui nu.este însă așa galbenă ca'a porumbului dela noi. Cul- 
tura porumbului, ca și a altor cereale, arati,. se înţelege, că păstoritul 
nu exclude nici la Basei agricultura, cit e necesară pentru subsistență, 

2 Cum sau schimbat şi în această privință obiceiurile se poate ve- 

dea din ce spunea, pentru timpurile mai vechi, W. von Humbolăt (+. Re- 

vue internat. des. €tudes basques, XV, 438) şi Palassou, în Supplement 
auz Memoires pour, servir & Vhist. naturelle des Pyrendes, Pau, 1821, 
31; ef. A. de Castarăde, Lagriculture dans le dep. des Basses- Pyrences, 
Pau, 189%, 3. - 

2 Imbrăcămintea de altădată: se mai poate vedea la Musce basquc 
din Bayonne: haină lungi de' postav pînă la glezne, -pălărie cu margini 
largi adine înfundată pe cap și plecată pe spate, iar în picioare abarca.
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PĂSTORITUL LA BASCII DIN SOULE 15 

cu sare pe care o ţin la briu ca să dea din ea sare la oi [ii 

zice galtzarpa). 

La, stînă, ciobanii cîntă din ciriila (Şi ciila, cu pierderea 

lui r ea în alte casuri în graiul souletan), un fluier mic cu 

găurelele jos; mi s'a vorbit şi de cambel, pe care nu l-am 

putut vedea, și descrierea ui nu coincide cu ceea ce Azkue 

dă în dicţionarul său s. tsaranbel traducîndu-l prin „cor- 

nemuse“ ; ar fi o ţeavă : cu opt găuri, şi din care se cîntă 

trecind-o pe buze. Altădată, mi s'a mai spus, ciobanii aveau 

o tiita, un corn sau un fel de bucium mie din care suflau 

ca să pue pe goană lupii. Azi se mai întrebuinţează ca să 

alunge viezurii 1. 
Stina, numită olha, e făcută din piatră, cu un acoperiş 

înalt (ș. pl. 1) şi interiorul ei, întunecos, mai păstrează as- 

pectul adăposturilor primitive păstoreşti: citeva, scînduri pe 
care dorm ciobanii, o masă 

lipită - de zid, uneori nu- 
mai o lespede pusă pe 
bolovani (v. pl. 1, 1) şi, 

prinsă de grindă, atîrnă o 
ramură groasă cu crengile 

dimprejur tăiate aşa ca 
să facă nişte cirlige în 
care se acaţă diferite lu- 

-eruri ; acestei ramuri (v. 

pl. in, 2) i se zice khako 

sau cilintaugia. Focul se 

face lingă zid, între două 
pietre lipite de el; pentru 

a putea aşeza căldarea (bertza), de o parte și de alta a fo- 

  

  

  

Fig. 2: Sirkhac. 

  

1 Modernisarea nu se putea să nu pătrundă şi aici, aşa că la Jocu- 

rile, la petrecerile Jor ciobanii se desfitează ascultînd... acordeonul. Şi 

jocuri, petreceri — pe lingă cei, caracteristie base, de pelota — au multe; 

asnpra lor v. La tradition au Pays basque, Paris. 1899, publicaţie inte- 

resantă și altfel pentru țara Bascilor; A. Herelle, în Revue internat. des 

ludes basques, VIII, 363 urm.; XIV, 159 urm. (ef. în special 113).
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cului se înalţă două bare fixate în părete și avînd nişte 
găuri în care se pune cîte un cui de lemn,. pentru ca, pe 
ele să se așeze o altă bară transversală și inai subţire (i se 
zice bertzhaga); într'o scobitură făcută la mijlocul acestei 
bare se fixează ciîrligul de care atîrnă căldarea şi ea poate fi 
pusă cînd mai sus, cînd mai jos, după cum sînt urcate ori co- 
borite cuiele din cele două bare. Intreg acest eşafodaj primitiv 
pentru atirnarea căldărei e: numit siirkha€ (v. fig. 2)L. 

Lîngă olha este strunga (Ihoralia) şi locul unde se ţin 
mieii (asări-theşi); strunga e o îngrăditură rotundă, cu o 
portiţă numită Bhihila (>. fig. 3). e 

Trebue amintită și borda care nu ţine, propriu zis, de 
stînă, pentru: că e e 
așezată în locuri mai 

joase, mai în apro- 
piere de locuinţele 
proprietarilor de oi 
sau vaci. E făcută 

tot din piatră, ca o 
şură, şi în ea se a- 

dună nutreţul pentru 

iarnă, Nu trebue să | 

uităm că numărul - 
mic de oi pecare îl . - Fis. 3: Khorale. 
au chiar cei mai bogaţi poate fi hrănit în timpul iernei 
cu nutreţul strîns vara — cînd exista transhumanţa oile erau 
duse prin locuri unde puteau păşuna şi iarna. 

   

  

! Cu privirea la stîna bască putem aminti ce a scris Jacques de 
Bela (născut la „sfirșitul sec, al Xvil-lea) în comentarele sale la „Cou- 
tumes de La Soule*, rămase netipirite. 0 copie a acestor comentare 
se păstrează la Biblioteca națională din Paris (nouv. acq. fr. 10.161); a 
fost făcută în 1892 pentru Antoine d'Abbadia după manuscrisul originai 
care a fost în posesiunea lui Baccle de Lagrize. J. de Bela vorbeşte În 
nai multe locuri de stinele din Soule' (le zice cayolars, cu expresiunea 

„: bearnesă usitată- și de-alții!, cum ne'dă si alte informaţii” interesante . . bai . » . » 

asupra păstoritului din ținutul pe care l-a cunoscut bine, așa că manus- 
crisul său ar merita să fie studiat mai de aproape. Rzprodue două pasaje 

y 
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PĂSTORITUL LA BASCII DIN SOULE 11 

Oaia bască (ardi) nu este tocmai mare şi lina ei (îlhe), 
de obicei albă sau albă-galbuie, e destul de lungă şi nu prea, 
fină. Prin unele părți — foarte rar, ca la Barcus, de pildă, 
— se vede o specie de oi mai mari, numită murlasa; ea vine 
din Barn, dela, Morlaas, de unde şi-a luat numele. Mai există, 
tot foarte rar, o rasă de oi miei, negre sau roşcate și cu 
botul pestriţ, de proveniență din Bassâ-Navarre — sînt nu- 
mite manesinak (dela _Vanes, numele care se dă celor din 
Basse-Nararre). 

După coloare oile sînt numite: su(n)i (= albă), belt 
(== neagră), madar (= pestriță). 

  

care cred că pot interesa, deși textul cum a fost copiat în ma. din 
Paris nu e totdeauna clar — copia, modernisată, a fost făcută destul de 
neglijent. In primul pasaj se caută să se explice de ce stina nu are o 
întindere mai mare: „aussi ya t il ma observance en cette matitre de 
cayolars telle quw'un cayolar ne peut pas tre de si grande ttendue qu'on 
voudrait se l'approprier. Ains peuvent ctre seulement de Pespace ou dis- 
tance du jet d'une hache, savoir est qu'un homme se mettant au milieu 
du lieu qu'il constitue fait au dit cayolar tenant une hache ou cognte 
e[n] main jete iceile hache â 4 divers tlans de vers les 4 entroits du 
monde eayolar en croix. De manitre que selon ce proced& l'ttendue du 
dit cayolar ne contiendra plus de circonftrance que le comprins en rond 
des places des chutes de In dite hacho ou la dite eireonvallation. Et pour 
ca qu'il est facile de fermer tel lieu, et que probablement on le fesait 
ninsi au tems de jadis* (pag. 330). Pasajul al doilea are interes istorie, 
şi ea terminologie, pentru că aminteşte aşezări prin munţi de care nu se 
mai vorbeşte azi: „Aussi y a t il diverses sortes de cayolars, autant 
qwon a en l'un des facnltts qu'on n'a pas en Pautre. Il y ade[s] bornes 
de pierre en faveur des gens particuliers et de[s] communautis. IL y en 
a pour le premier oceupant de l'annte, dites en Soule ayteint sarit, au- 
cans sont esquels on peut carnaler du bâtail et tels lieux sont vulgaire= 
ment nommes Biseay ou Bisear ou Bortu sariie. Aussiy a til des cayolara 
sitnes es bas des ports vatables et hors des limites d'iceux dits vulgaire- 
ment Bortu betaco sariiac, lesquels soient ils a des particuliers ou aux pre 
miers-oceupans d'iceux de Vannte ne sont jamais vetâs pour y faire carnau, 
qu'en se[ull cas dela 20-enc des ports et durant icelle et selon ses re- 
Sles, endroits. dits sukunâ (fouyer ot les pasteurs vont repairer et prendre 
leurs repas d'ordinnire) et dhesqua ou lieu de refuge pour se garantir de 
la bandie des ports et cayolars d'iceux d'entre les onzitme de juin et de 
juillet“ (pas. 331).



mare; kishiil'ot. 
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Ca denumiri speciale, de amintit: ardi-mandii „oaie fără 

coarne, şută“ ; ardi-antzu „oaie fără lapte“ ; ardi-erna(i;)i „oaie 

grea, însărcinată“; dehota „stearpă, fără miel“ ; unlieshkaca, se 

zice despre oaia care nu ţine la mielul ei. 
Berbecelui necastrat, aretelui, i se zice aha(r)tzartz, celui 

castrat ahari (a castra = osatze); mielului tînăr de tot: 
asuri, celui care a împlinit un an: bildoe 

Pentru a putea fi deosebite, oile sint însemnate cu o 
pată (tinta), albastră, roşie, neagră (se face cu un praf de 
aceste colori amestecat cu rășină topită în seu); la urechi 

li se fac diferite semne: o crestătură ori două (numită oshi), 

o gaură ori două (citeo- 
dată şi cîte o crestătură; 
gaura se chiamă silo; v. 
fig. 4). : 

Clopotul mie care se 
pune la gitul oilor se 

chiamă cincasho; elopotul 

    
o 7 
o 

Locul unde se adăpos- 
tese oile, unde stau la um- 

bră, merizișul, se chiamă 

gorkhii şi gorkhiistalgi. 

De amintit verbele: alhatze pa paşte“! ; egoshitae pa suge“ 
hi(r)agiintze „a înţărea“. 

Pentru boalele de oi mi s'au dat următorii termeni: 

ahe(r)ia „gălbează“ ; bahekomin, boală de splină ; belhazo „boală 

căpătată dacă mănîncă prea multă iarbă primăvara“ (li se ia 
singe la coada, ochiului); biărbhiingiiră „căpiere“ ; cankhe(r)ia 
„boală la picioâre“; garmu dalac“ ; liipe, seamănă, mi s'a 
spus, cu garmu; musina „bubuliţe la gură“, 

Cuvinte, interjecţii întrebuințate cînd se vorbeşte oilor 

sînt: aitzina şi pr tia, pentru a, le mina înainte; tija, tia, pen- 
tru a le mîngiia sau a le opri în loc: 0, n'o haigii, pentru 
a le chema ori a le da sare!. 

     o 
i. = 

„Fig. 4: Semne la urechea oilor. 

1 De amintit și interjecţiile ce se adresează catirului (mando): afi, 
pentru.a-l mîna; îizo, îiăo, pentru a-l opri. 

4
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Vacile sînt de o rasă aleasă: bine proporţionate, cu 
capul nu prea mare şi coarnele potrivite; sînt de obicei de 
coloare gălbuie deschisă. Se văd şi vaci bretone. 

Vaca se chiamă behi; boul: îdi; taurul: scsen; viţelul : 
a(r)ece. 

Ca termeni speciali aplicaţi vacilor, de relevat: andere 
„de coloare deschisă, frumoasă, cum e coloarea griului“ | ; 
biandi „eu coarnele mari și cam sucite“; cut cu coarnele 
drepte“; lhiilo „cu coarnele drepte şi mergând Înainte“ ; sa- 
bal „cu coarnele întoarse, desfăcute în jos (formele acestea 
apar şi compuse cu adar care înseamnă corn“). 

Clopotului mare dela vaci i se zice metale şi cercul din 
jurul gîtului, de care e acăţat, se chiamă zZualte. 

In ce priveşte numele de animale, rămîne de amintit că 
termenul pentru capră e ahiintz; ţapului i se zice ahher, i iar 
iedului: ahiini. . 

Tovarăşul de stînă al ciobanilor, cînele; nu mai este 
ca odinioară sau cum se mai vede pe la noi şi prin alte 
părţi. Cinele ciobănese (labriţ) e mic, cu părul. lung, de co- 
loare galbenă-alburie, mai rar neagră. Cinii de altădată — 
rar dacă se mai văd azi — erau mari, in stare să lupte 
cu lupii, dar cum aceştia au dispărut? nu s'a mai “simţit 
nevoia să se ţină la stînă vechiul lor duşman, căruia i se 
zicea artzain-hor 5. Cinilor li se dau cam aceste nume: Filu, 
Pina, Grata3o, Kazimir, Medor, Similu, Sumis. 

  

1 In bască andere înseamnă „domnişoară“ şi întrebînd de ce acelaşi 
cuvint e întrebuințează cu înțelesul de. mai sus mi s'a dat explicația: 
„s'a zis așn despre o vacă frumoasă Ca... 0 domnişoară“, V. şi dicţionarul 
lui Azkue, s. andere. 

2 Nu tocmai așa de mult, pentru că P. Perret, [. c., 1], 282, 
vorbia încă, acum patruzeci de ani, de mulţi lupi şi urși care trăiau 
prin Pirenei. 

3 Această veche rasă de cîni e descrisă de Dralat, Description des 
Pyrentes, Paris, 1813, 1, 241, şi D-na Ch. d'Abbadie d'Arrast, Causeries 
sur le Paya basaue, Paris, 1909, 186.
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La stină, oile se mulg de două ori pe zi: pe la 5 di- 
mineaţa şi pe la 4 după amiazi (a mulge == Zeste). Trebue 
amintit că de îndată ce ajung la munte ciobanii trag la sorţi 
cine să mulgă întîi, al doilea, ete., după cum sînt împărţiţi 
în €oc-i şi părţi din ele, cum am arătat mai sus; rindul fiecăruia 

e impus strict şi: care nu ţine samă de el, nu vine în ziua 

hotărită, e pedepsit: i se scade, la socoteala dela sfirşit, 

din cantitatea de .brinză ce i sar cuveni (acestei amende i 

se zice piine). Găleata în care se mulge, numită khoce, e de 
tinichea şi are o toartă trecînd, drept, peste deschizătura ei, 

aşa ca, să poată fi mai la îndemină pentru muls (v. pl. 1, 2). 
Laptele (ezne) se trece: prin strecurătoare (î(r)azkej) şi se 

varsă într'un vas mare (şii)..Se pune chiagul (gatzaşi)— el 

se scoate din stomacul: mieilor — după ce laptele a fost puţin 
încălzit în căldarea aşezată “la foc, la sirkhas, cum am ară- 

tat mai sus. Pe urmă laptele se mestecă cu un băț (miirbhiila) 

care are, la virf, nişte bucățele de nuia indoite şi lipite de 

el: (v. fig. 5). După ce s'a ales zărul (sirihota!), partea în- 
chegată (halatia) e luată și, | 

strinsă în mînă, e pusă peun S———— 

fund de lemn, cu faţa puțin - RR iata, 
Fi. 5: JMarklăl'a 

concavă, numit sorse (v. pl.. = 
IV, 1); searuncă sare pe deasupra Şi se netezeşte grămada adu- 

nată, așezindu-se în jurul ei un cere din coaje de fag, pentru ca 
să i se dea forma, rotundă (cercului -îi zice gazna-asal; v. pl. 
IV, 1). Se ţine astfel toată forma vre-o jumătate de zi şi pe 

urmă se desface, rămînind bucata, rotundă de brînză. Fabri- 

ceată astfel, brinza aceasta (gazna) nu e de o calitate deose- 
bită; e însă plăcută la gust, nu prea aspră, şi aduce întru 
citva, cu cașcavalul dela noi aşa zis grecesc, cind este proas- 
păt, cu acela, anume pe care îl fac Arominii. Din Rhalatia 
înainte de a 'se-pune în formă, deci nesărată, ciobanii fae 

  

1 Cu toate că în. dicţionarul său Azkue îl traduce cu peau qui sort 

du fromage, mais qui n'est pas le petit-laiti (v. tot acolo s, zirihkort), 

totuşi mi s'a spus precis că acesta e cuvântul pentru „zăr“, şi nu 'gazura, 

cum se zice în Basse-Navarre.
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PĂSTORITUL LA DBASCII DIN SOULE 21 

uneori o brinză în bucățele mici, strînse în mînă, căreia-i zic 
mathu şi pe care o trimit iubitei lor scriind numele ei dea- 
supra. Se mai fabrică şi sembe(r)a, din zărul ce se mai fierbe 
odată după ce s'a scos gazna și ea seamănă cu ceea ce Italienii 
numesc ricotta și Spaniolii reguesân. De cîtva timp, prin imi- 
taţie, a început a se fabrica în Soule și brinză din lapte de 
vacă (bchi-gazna), în felul celei de Gruytre s. a., dar prin 
ferme, nu la stînele tradiţionale basce. De amintit că untul 
se chiamă bă; şi gurhi, iar smintina gar, dar la stîne nu se 
face unt, pentru că ciobanii, ca şi în alte părţi, nu-l soco- 
tese că ar avea preţ şi nici nu-l întrebuințează, 

Socoteala la stîne se ţine pe răboaje; pentru fiecare 
proprietar de oi e un răboj, numit cfegla, cu inițialele lui; 
e o bucată de lemn ca o linie mare și se serie pe ea cu cifre 
romane, dar după un sistem modernisat, nu ca la noi, pen- 
tru că nu trebue să uitim că păstorii basci sînt ştiutori de 
carte şi deci au putut modifica sistemul primitiv: cifrele ro- 
mane sînt însemnate după obiceiul cărturărese, seriindu-se, 
de exemplu, XI, XV, XX, XXVII ete., cu deosebirea că pen- 
tru jumătăţi se întrebuințează o linie pusă la mijloc după 
cifra corespunzătoare (31 —, ete.). Cantitatea de brînză cuve- 
nită fiecărui proprietar e însemnată pe răboj ori de cite ori 
e fabricată şi se adună pe urmă cifrele cînd e să se dea 
socoteala întreagă. Socoteala aceasta, împărțirea (partila), se 
face la 22 iulie, în ziua de Sf, Magdalena (ajdalena 
egiina) |. | 

După ce s'a isprăvit fabricarea. brinzei şi împărţirea ei, 
se face tunderea oilor (a tunde = biskafatze; foarfeci = hai- 
3tiir). Pentru aceasta ele sînt coborite din munte la casa fie- 

1 O altă zi care are însemnătate în calendarul păstoresc al Basei- 

lor e cea dela 3 februar (Sf. Blasiu), Despre ea, P. Lhande, Autour d'un 
foyer basque, 1908, 137, spune: „ce jour-lă aucun paysan ne fait travailler 
ses bâtes. ]l leur sert des fourrages raffints et ne manque pas de couper 
lextreme touffa de poils de la queue de ses vaches, pour que ces bons 
animaux aient ce jour-lă leur petit air de fete“.
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cărui proprietar, unde stau vre-o zi, două, şi sînt aduse pe 

urmă iarăși la stină. Numai cînd stina e sus detot la munte, 

mai departe de locuinţa proprietarului, oile.rămîn la stînă 

ca să fie tunse acolo. | 

Intoarcerea la căminuri, coborirea din munte, are loc pe 

la sfirşitul lui octobre şi se chiamă ardienea-este. | 

„Şi vieaţa păstorească a Bascilor din ţinutul pe care 

l-am cercetat, şi — cu atît mai mult -— terminologia re- 

ferindu-se la ea apar, cum se vede, tot atit de interesante 

ca transmisiuni de acelaşi fel dintr'un trecut îndepărtat pe 

care le găsim prin alte țări... | 

"In ce priveşte terminologia, aşi fi putut aminti şi mai 

multe forme decît cele pe care le-am înşirat, dar le-am redus 

la, ceea ce mi s'a părut mai caracteristic sau la ce am putut . 

controla în timpul călătoriei mele 1. Am lăsat la o parte şi 

  

- 1 Unele din ele lipsese în dicţionarul lui Azkue sau dacă au fost 

înregistrate nu li se dă totdeauna înțelesul precis. Azkue a cules totuşi 

pentru păstoritul din Soule un foarte bogat material lexical şi pentru cine 

ar voi să urmărească mai de aproape terminologia păstorească din această 

regiune relevez aici următoarele cuvinte din dicționarul său care se adausă 

la seria pe care am dat-o: abelzain, abre, adar-aphal, adhar-mutz, adar- 

oker, adar-paleta,. ago, aisti, alha, alhera, alzon, alău, aholegar, ahospen, 

aphal, ardisaldo, arkhaltu, arkhara, arrapatan, arrausi, arres, arthegi, 

artol, arizaigo, artzain-mitila,' artzainsa, artzar, asurkăka, atze, ahinta- 

ain, azarteo, azienda, aztapar-arteko, basakher, bazka, bazkagi, be, 

bebaka, bedajo, bchi-alde, bekada, bigantăa, biribilkatu, bula, burhata, 

edaran, €rgi, ergorgatu, crrabero, errekoi, ertzaro, 'espalgalde, eane-utzuli, 

gatzatu, gaztandegi, gaztangile, gesteratii, gestero, gozo, ihaurgei, yâurri» 

disko, jeăgu, îize, ilhaintii, ilhekente, joaldun, joare, îtzain, kherestatu, 

kitza, kortăel, kără, lala, larre, markiriati, makaro, nahasi, nekots (de 

adăugat explicația mai precisă pe care o găsim la Oihenart, Prov, basques, 

283: „c'est le giste que font 'les brebis bors de la bergerie, sur la raze 

campagne, pour prendre le frais lorsquil fait serein*); siana, olhoztatu, 

pitifa, primal, sart, segeila, sokită, zahal, 3akalkor, tanda, trabela, tunka, 

taVal'a, ăthain, ulhaingo, urdaika, îzkiipe, zamar, zekkor zezengei, 2ilâi, 

ziriheri, ziskatu.. |
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originea tuturor cuvintelor, pentru că asupra lor, ca şi 
asupra altora raportindu-se la păstoritul basc, roi insista 
într'un alt studiu.


