Paul PĂLTĂNEA∗

ŞTIRI DESPRE „JUGUL” PENTRU OAMENI
- Rezumat Articolul discută despre un instrument de tortură mai puţin cuboscut,
a cărui utilizare este atestată chiar până la sfârşitul modernităţii. Este vorba
despre „jug”, la care erau puşi ţăranii care se făceau vinovaţi de diferite delicte,
atât de ordin social cât şi religios, sau prizonierii de război. Din această
categorie de obiecte au mai supravieţuit foarte puţine exemplare până în ziua
de astăzi, unul din ele provenind din judeţul Galaţi şi făcând obiectul descrierii
în prezentul articol.
Cuvinte cheie: tortură, pedeapsă, jug, feudalism, epoca modernă, Galaţi,
patrimoniu.

SOME INFORMATION ABOUT THE „YOKE” FOR HUMANS
- Abstract The article deals with a little known torture instrument, whose usage
is recorded even during the late Modern Age. The instrument is a „yoke”, on
whicj the peasants found guilty of various delicts, either social or religious,
and the war prisoners were yoked. Very few such objects survived until nowa-days; one of the surviving items was recovered from Galaţi county and is
described in the present article.
Keywords: torture, punishment, yoke, Middle Age, Modern Age, Galaţi,
patrimony.
∗∗∗
Domnia şi proprietatea feudală au folosit tot felul de metode de
constrângere pentru pedepsirea ţăranilor care se sustrăgeau de la satisfacerea
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obligaţiilor feudale sau a acelora care, într-un fel sau altul, nu respectau pravilele
domneşti.
Printre multele pedepse folosite în feudalism1 întâlnim şi „jugul”. Astfel, în
vremea lui Vasile Lupu, cei ce săvârşeau diferite abateri de la unele precepte
morale răspândite de biserică erau puşi la „jug”. Misionarul catolic Bandini
menţionează în relatarea sa din 1646 că un călugăr catolic „in scelere cum puella
deprehensus, ac in numellam publicum infamiae locum simul cum complice
positus”2.
În timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti, în Ţara Românească, la 5 iulie
1775, se poruncea pârcălabilor de sate să facă „un jug la biserică” în care să fie pus,
de către preot, acela ce „nu va merge să asculte Sfânta Liturghie”.3 În Moldova, cel
puţin în vremea lui Vasile Lupu, preoţii nu aveau dreptul de a pune oamenii în
„jug”. În acest sens, Bandini precizează următoarele: „Cum nulli parocho, nec
diako ordinario sive proprio episcopo in Provincia existente, excessus corrigere
homines punire, et in numellam locum infamiae ponere, vel mulctam exigere et
extorquere minime liceat”4.
O altă menţiune cu privire la această pedeapsă o găsim într-un document
din 22 februarie 1783. Nicolae Caragea, domnitorul Ţării Româneşti, porunceşte ca
locuitorii ce „nu-şi fac datoria de creştini, acum, în postu” să fie pedepsiţi „cu
jugu”.5 Cazuri asemănătoare de pedepsire sunt întâlnite şi în timpul domniei lui
Mihai Suţu, urmaşul lui Caragea.6
Faptul că Bandini foloseşte pentru această pedeapsă termenul de
„numella” şi nu „jugum”, credem că indică faptul că jugul amintit în documente
era un instrument de tortură din piele sau lemn, cu care vinovatul era fixat la stâlpul
infamiei. Cel din lemn era probabil asemănător cu jugurile de pedeapsă existente
astăzi în colecţiile unor muzee din Transilvania.7 (Fig.1,2)
Mai puţin cunoscută este înjugarea oamenilor. Documentele sunt destul de
rare, prima menţiune cunoscută fiind în legătură cu campania lui Ioan Albert în
Moldova. După relatarea cronicii lui Grigore Ureche, prizonierii luaţi de Ştean cel
1

Gh. Ungureanu, Pedepsele în Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea, Iaşi, 1931.
2
V.A. Urechia, “Codex Bandinus”, în Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii
istorice, s. II, t. XVI, 1893-1894, Bucureşti, 1895, p. 248; Constantin Gh. Giurescu, Istoria
românilor, III, partea a II-a, Bucureşti, 1946, p. 544.
3
Giurescu, op. cit., p. 544-545.
4
V.A. Urechia, “Codex Bandinus”, p.227.
5
V.A. Urechia, memoriu asupra perioadei din istoria românilor de la 1774-1786,
Bucureşti, p. 226; Giurescu, op. cit., p. 544-545.
6
Giurescu, op. cit., p. 545
7
Mulţumim şi pe această cale direcţiunii Muzeului de Istorie Cluj şi Muzeului Brukenthal,
care au binevoit să ne pună la dispoziţiei fotografiile.
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Mare au fost puşi „de au arat … pre culme de deal … şi au semănat ghindă”.8 D.
Cantemir, în Descriptio Moldaviae, folosind probabil unele informaţii de tradiţie
locală9, spune că Ştefan cel Mare i-a pus pe poloni de au „desfundat cu plugul
întreg acel câmp în care se dăduse bătălia … şi la semănat cu ghindă pregătită
anume”.10 Tradiţie consemnată şi de Neculce în O samă de cuvinte.11
Fără îndoială că originea izvoarelor folosite în sursele sus amintite este
diferită iar aceasta ne obligă să admitem ca o realitate istorică înjugarea
prizonierilor pentru a ara locul pe care s-a dat bătălia. Aşadar, se poate trage
concluzia că acţiunea lui Ştefan cel Mare a avut un caracter de pedepsire, nu numai
pentru încălcarea condiţiilor de pace convenite prin intermediul lui Bartolomeu
Dragfi, dar şi pentru jafurile pe care polonii le-au făcut pe drumul de reîntoarcere
spre Polonia.
Înjugarea oamenilor era practicată şi în Transilvania. În timpul formării
armatei lui Gheorghe Doja, în 1514, pentru a se stăvili marea participare a
ţăranilor, familiile celor rămaşi acasă au fost batjocorite şi schingiuite, fiind puse la
jug.12
Alte menţiuni privesc secolul al XVIII-lea. Engel arată că a văzut cum
bărbatul şi soţia lui trăgeau la carul cu care aduceau lemne pentru casă sau vânzare.
Alteori a întâlnit un om trăgând la car alături de un bou.13
În vremea „Regulamentului Organic”, sistemul de represiune este mult mai
accentuat şi foloseşte numeroase metode de schingiuire a ţăranilor care se
împotriveau îndeplinirii obligaţiilor faţă de proprietari sau arendaşi. Pe lângă bătaia
pe „scaunul nemţesc” sau punerea de ouă coapte la subsuoară, se obişnuia ca
ţăranii să fie „înjugaţi la car şi mânaţi cu bicele să care bălegar la câmp”.14
Înjugarea se făcea cu ajutorul unui jug de lemn făcut anume pentru oameni.
În colecţiile Muzeului de Istorie din Galaţi a existat un asemenea jug folosit pe
moşia Blânzi din fostul judeţ Tecuci (astăzi judeţul Galaţi) la sfârşitul secolului
8

Constantin C. Giurescu, Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă, Bucureşti, 1916,
p. 84. Istoricul polon Ioachim Bielski nu menţionează punerea la jug, ci doar că moldovenii
„au făcut mari batjocuri” (Gh. I. Năstase, „Istoria moldovenească din Kronica Polska a lui
Bielski” în Cercetări istorice, I, 1925, p. 129).
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I. Minea, “De unde a luat Dimitrie Cantemir ştiri despre Dumbrava Roşie?”, în Cercetări
istorice, II-III, 1926-1927, p. 257; Constantin C. Giurescu, “Valoarea istorică a tradiţiilor
consemnate de Ion Neculce”, în Studii de folclor şi literatură, Bucureşti, 1967, p. 441.
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D. Cantemir, Descrierea Moldovei, tradusă de Gh. Adamescu, Bucureşti, p. 63.
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Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită, glosar, indice şi introducere de
Iorgu Iordan, 1955, p. 109, VIII.
12
Istoria României, Bucureşti, 1964, p.599. Capitol redactat de Şt. Pascu.
13
J. Ch. Engel, Geschichte der Moldau und Walachey, Halle, 1804, apud. Ioan Claudian,
Alimentaţia poporului român, Bucureşti, 1939, p. 91.
14
Ilie Corfus, Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
Bucureşti, 1969, p. 105.
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trecut sau începutul secolului nostru. Această piesă15 este unică la noi în ţară.16
(Fig.3)
Se observă lesne că jugul pe care-l prezentăm se deosebeşte de jugurile
pentru vite. Cerbicea nu are găuri pentru resteie şi bolfeie, în schimb, pe partea
posterioară a cerbicei se găsesc două lăcaşuri pentru fixatul umerilor. Jugul se lega
cu ajutorul unor frânghii sau curele prinse de cele două mici cârlige aşezate în
partea anterioară a jugului. De inelul fixat peste partea posterioară a cerbicei se
agăţau lanţurile sau odgoanele care trăgeau carul sau plugul. Cum o singură
pereche de oameni nu putea duce încărcătura carului, alte perechi de juguri se
prindeau de cârligul cu trei braţe aşezat pe partea anterioară a cerbicei.
Este sigur că jugul pe care îl prezentăm a fost folosit. Inelul mare de pe
partea posterioară a cerbicei are puternice urme de folosire.
Mai amintim şi o plângere din 1866 a răzeşilor din Văsieşti, de pe
domeniul Ghica-Comăneşti, în care aceştia arată că boierii Ghiculeşti îi „înhamă ca
pe dobitoace”, obligându-i a târî butucii din creierii munţilor până la ferăstraie. Nu
erau cruţate nici femeile. Jalba precizează că „s-au înhămat femei bătrâne până la
şaptezeci de ani.”17
În acest caz, butucii erau traşi cu ajutorul gurilor de ham sau după sistemul
folosit prin munţii Apuseni.18 (Fig.2)
Înjugarea oamenilor a fost una din pedepsele destul de des întrebuinţate de
exploatatorii feudali. Folosirea jugului pentru oameni pe unele moşii boiereşti, cum
a fost cea de la Blânzi, dovedeşte că prezenţa lui nu este accidentală. Pedepsirea
ţăranilor la jug, ca şi în alte cazuri, ţintea nu numai reprimarea brutală a unor
încercări de rezistenţă faţă de abuzurile proprietarilor şi arendaşilor, ci şi o
dezumanizare a celor înjugaţi, o batjocorire, o situare a lor alături de animale.
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Muzeul de Istorie Galaţi, nr. inv. 6671. Piesa a fost transferată la Muzeul Naţional de
Istorie a României.
16
Mulţumim, cu această ocazie, cercetătorilor Ioan Chelcea, Muzeul Satului Bucureşti,
Károly Kos, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cadrelor didactice V. Neamţu, de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, şi N. Edroiu, de la Universitatea „BabeşBolyai”, Cluj, care ne-au înlesnit aceste cercetări.
În pridvorul bisericii de lemn din Dolheni exista, în 1923, când îl vede Gh. Ghibănescu, un
jug vechi în care erau înjugaţi sătenii ce cădeau vinovaţi faţă de rânduielile vieţii creştineşti
(Ion Neculce, III, pag. 209). Satul Dolheni era situat pe atunci în continuarea satului Idrici,
judeţul Fălciu; astăzi este înglobat satului Idrici, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui.
17
N. Iorga, „La chestia rurală sub Cuza Vodă”, Revista istorică, XV, 1929, p. 255.
18
Fotografia ne-a fost trimisă de Pamfil Albu, directorul Muzeului Comunal de Etnografie
Lupşa, judeţul Alba, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
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Fig.1. Jug de pedeapsă din colecţiile Muzeului Brukenthal, Sibiu

Fig. 2. Tragerea butucilor cu oameni în zona Munţilor Apuseni (fotografie din
colecţiile Muzeului Comunal de Etnografie, din comuna Lupşa)
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Fig. 3. Jug pentru oameni
A. Partea anterioară; B. Partea posterioară;
a. Lăcaşe pentru fixatul umerilor

