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NOTE DE TEREN: 

RECREAREA UNEI COMUNITĂŢI: SATELE SĂSEŞTI 
PĂRĂSITE 

Baga Tünde 

Recreation of a continuity: deserted saxon villages 
This article emerged from the research I did in 1996 in 
Cisnădioara, a saxon village near Sibiu. I discribe the situation I 
have found in Cisnădioara at that time, focusing on the relation 
between the remaning saxons and the "new population" of the 
village. This relation appeared to be affected by cultural difference 
and by different life experiences of the two communities. 

Circumscrierea relaţiilor dintre "vechea" şi "noua" comunitate 
săsească, în condiţiile emigrării masive, a constituit scopul unei serii de 
cercetări întreprinse în sate săseşti afectate de acest fenomen. 

Între acestea, CISNĂDIOARA, localitate din judeţul Sibiu, la o 
distanţă de 9 km de oraşul Sibiu şi la 3 km de oraşul Cisnădie - căruia îi 
este arondat din punct de vedere administrativ - a fost locul cercetării 
sociologice cu tema "Recrearea unei comunităţi în urma procesului de 
emigrare", desfăşurată în iulie 1996. Metoda de cercetare utilizată a fost 
interviul şi analiza documentelor istorice. 

Sarcina mea în cadrul acestora a fost observarea şi descrierea 
generală a comunităţii de aici, având în vedere cunoştinţele mele de limbă 
germană, ce au înlesnit integrarea în comunitate pe durata studiului De 
asemenea, experienţele mele anterioare (petrecerea vacanţelor la familii 
săseşti în perioada gimnaziului) au favorizat înţelegerea mentalităţii, a 
instituţiilor specifice saşilor şi a modului în care s-au schimbat acestea 
datorită emigrării 
Aceste date de teren sunt rezultatul convorbirilor cu localnicii, al căror 
conţinut am încercat să-l redau în mod sintetic şi sugestiv totodată. 
Interpretările mele conturează o imagine globală a situaţiei şi indică 
direcţii posibile ale evoluţiei acesteia. 
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Domnul Binder, preotul satului – şi primul subiect abordat – ne 
povesteşte istoricul satului şi punctează câteva obiceiuri săseşti, 
accentuându-le mai ales pe cele legate de organizarea comunităţii. Acestea 
vin să completeze datele socio-demografice şi istorice extrase din registrele 
 bisericii. 

Întemeierea satului este apreciată a fi avut loc în jurul anului 1200, 
prima atestare documentară fiind 1243. În jurul anului 1200 a fost clădită 
biserica catolică, numită de localnici "biserica din deal" datorită aşezării ei. 
Iniţial ea a avut un rol strategic reprezentând un loc de refugiu şi apărare 
pentru comunitate, din faţa năvălirilor tătare. Toată arhitectura satului 
serveşte acestui scop, şi este similară altor sate săseşti care sunt organizate 
în jurul unei biserici-cetăţi. Începând cu anul 1550 biserica catolică a fost 
folosită ca loc de pelerinaj, localnicii trecând la religia luterană ca urmare a 
reformei. S-a construit o biserică nouă în sat unde slujbele religioase au loc 
şi astăzi. Această biserică adăposteşte cea mai veche orgă în funcţiune din 
Transilvania. 

Până la cel de al doilea război mondial, populaţia satului era 
constituită în totalitate din etnici germani, dar o serie de evenimente 
ulterioare au dus la modificarea volumului şi structurii populaţiei : 
colonizarea cu populaţie română, deportările în U.R.S.S şi emigrarea. 

Astfel după preotul satului, o perioadă de înflorire a satului a fost 
între anii 1960-1980 , când şocul deportărilor a trecut iar sătenii au reluat 
tradiţiile. În această perioadă se poate vorbi de suprapopulare; locuitorii 
fiind aproximativ de 1200 de persoane. In medie emigrau anual 25 de 
persoane, emigrare echilibrată însă de numărul mare de naşteri anuale ( cel 
puţin 30 de copii pe an ). În această perioadă satul a prosperat şi economic, 
majoritatea oamenilor muncind la Sibiu sau Cisnădie unde au obţinut 
venituri ce le-a permis să construiască case noi. După datele obţinute de la 
primăria oraşului Cisnădie, Cisnădioara constă actualmente din 275 de 
gospodării, dintre care doar jumătate sunt locuite în prezent. În anul 
electoral 19%, 450 de persoane au avut drept de vot din care mai mult de 
200 se aflau în Germania. 

Subiectul preferat al tuturor intervievaţilor a fost tradiţiile săseşti 
din Cisnădioara. Astfel, indiferent de vârstă sau apartenenţă etnică a 
subiectului intervievat, acesta este prezent în fiecare interviu, de parcă 
aceste tradiţii ar reprezenta locuitorii satului ca totalitate. Desigur, 
descrierile cele mai colorate şi amănunţite le-am obţinut de la bătrânele 
satului, care-şi aduceau aminte cu plăcere de diverse povestioare ce s-au 
iscat în jurul lor. 
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Satul săsesc a fost organizat pe vecinătăţi. În general o vecinătate 
era formată din toţi locuitorii gospodăriilor aflate pe o stradă. Vecinătatea 
avea un registru în care se treceau veniturile, contribuţiile şi membrii ei. 
Vecinătatea avea un tată al vecinătăţii, care era ales democratic şi care 
reprezenta o autoritate civilă. El avea dreptul de a primi noi membrii în 
vecinătate, de a strânge banii vecinătăţii, de a lua hotărâri administrative. 
Lui îi revenea dreptul de a pedepsi acei membrii ai vecinătăţii care au 
încălcat legislaţia sau normele interne ale vecinătăţii. Totodată, el avea 
obligaţia de a organiza toate sărbătorile şi să rezolve conflictele între familii 
ce au apărut în vecinătate. De exemplu, dacă un vecin nu îl saluta pe celălalt, 
tatăl avea datoria de a-i invita pe cei doi într-o casa de împăcăciune, de 
obicei aflată în gospodăria tatălui, construită special pentru acest scop, să-i 
oblige la plata unei sume de bani şi la a-şi cere scuze reciproc. Dacă acest 
lucru nu se întâmpla, tatăl decidea care din membrii respectivi va avea de 
părăsit vecinătatea. Din sumele strânse se organiza o petrecere în gospodăria 
tatălui cu ocazia alegerii unui tată de vecinătate. Vecinătatea era varianta 
ţărănească a breslei. În cadrul ei funcţionau organizaţii ale femeilor, 
KRANZ-ul, ale fetelor nemăritate. SCHWESTERSCHAFT-ul, şi ale 
băiţilor, BRUDERSCHAFT-ul. 

Înainte de cel de al doilea război mondial Cisnădioara a avut 6 
vecinătăţi, care s-au destrămat în timpul războiului şi a deportărilor. Pe urmă 
s-a reluat obiceiul vecinătăţilor, dar vecinătatea a avut doar un rol simbolic, 
drepturile tatălui vecinătăţii fiind reduse de legislaţia statului comunist. 
Astfel, autoritatea vecinătăţii s-a erodat, apartenenţa la ea fiind doar un act 
de integrare în comunitate şi de menţinere a unor tradiţii. După 1990 
vecinătăţile s-au dezmembrat datorită emigrării, acum, saşii considerându-se 
parte a unei vecinătăţi mai mari, căruia-i aparţin cu toţii. Mentorul acestei 
vecinătăţi este considerat a fi preotul. 

În 1990 vecinătatea săsească a oferit posibilitatea apartenenţei unor 
familii de români care s-au stabilit în Cisnădioara ca urmare a emigrărilor, 
dar aceştia au refuzat, îndatoririle ce le reveneau ca urmare a intrării în 
vecinătate fiind considerate neîndreptăţite. 

Un alt subiect care nu a lipsit din nici un interviu a fost atitudinea 
comunităţii săseşti faţă de schimbările petrecute în componenţa etnică a 
satului. În acest context a fost menţionată deportarea ce a avut loc în 1945 şi 
colonizarea satului cu locuitori de etnie română. Cu privire la experienţele 
din timpul deportării, membrii comunităţii săseşti sunt toarte reţinuţi, 
păstrând amintirile despre suferinţa lor ca un element unificator şi 
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diferenţiator faţă de ceilalţi. Toate relatările despre acest fapt încep cu 
modul în care au fost strânşi, cuprind remarci de genul "doar noi 
ştim cât am suferit" şi se termină cu ceea ce s-a întâmplat în timp ce cei 
intervievaţi au lipsit de acasă. 

În anul 1945 toate femeile cuprinse între 18-30 de ani care au copii 
mai mari de un an şi toţi bărbaţii între 17-45 de ani, au fost siliţi să 
părăsească satul pentru a munci în Siberia, ca urmare a unei hotărâri a 
Comisiei Aliate Sovietice de Control executată de autorităţile române. Ca 
urmare a deportărilor, statul român a autorizat deplasarea a 60 de familii din 
satul vecin, Răşinari, în Cisnădioara. Aceste familii au primit casele rămase 
goale şi toate bunurile ce aparţineau gospodăriei. Astfel, statul român 
urmărea colectivizarea pământurilor ce au aparţinut saşilor. După ce au 
locuit în gospodăriile săseşti pentru o perioadă, familiile din Răşinari s-au 
mutat înapoi în satul natal, nefiind de acord cu colectivizarea. O nouă 
colonizare a început odată cu emigrările masive ale etnicilor germani şi a 
repartiţiei caselor lor altor familii de către statul român. 
De aceea mulţi membrii ai satului consideră că acesta a început să decadă 
odată cu apariţia străinilor. Comunitatea săsească nutreşte încă resentimente 
faţă de tot ce este românesc ca urmare a acestor acte, percepute ca o mare 
nedreptate faţă de ei. 

Actualmente, comunitatea săsească îşi acceptă soarta de comunitate 
pe cale de dispariţie, dar este nemulţumită de ea. Această nemulţumire se 
proiectează în stereotipiile prin care sunt definiţi noii vecini: - aceştia sunt în 
general „leneşi", „murdari", „neîngrijiţi", nemulţumiţi cu viata pe care o 
duc, „dezinteresaţi" de bunăstarea satului. Saşii depun eforturi pentru a 
păstra anumite tradiţii, dar nu uită să remarce că acestea sunt doar o copie 
nereuşită a ceea ce a fost odinioară. În sat mai există un meşter în 
pirogravură tradiţională, care face ornamente şi suporturi pentru flori; el este 
totodată şi dulgher şi rotar, o organizaţie de doamne care împletesc paie în 
mod tradiţional şi o organizaţie de bărbaţi care sunt legaţi prin experienţele 
comune din timpul deportării. Sărbătorile tradiţionale se organizează anual 
- carnavalul, sărbătoarea cireşului, sărbătoarea recoltei -, acestea fiind prilej 
de întoarcere pentru cei emigraţi. Comunitatea săsească, deşi foarte mică ca 
număr ( în jur de 200 de adulţi, dintre care mai mult de jumătate trecuţi de 
vârsta de 60 de ani ), întreţine o casă de odihnă, o verzărie, o livadă de 
cireşe, un muzeu al satului şi un punct sanitar. Terenul de sport şi ştrandul, 
mai demult întreţinute de comunitate au intrat sub autoritatea primăriei din 
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Cisnădie şi s-au degradat cu timpul. Alte activităţi ce au murit sunt: fanfara, 
grupul de pompieri, sărbătorile câmpeneşti ce aveau loc în fiecare duminică 
însorită începând cu sărbătoarea cireşului şi până la sărbătoarea recoltei, 
teatrul de păpuşi, teatrul şi seratele muzicale. 

În cadrul comunităţii româneşti pot fi identificate două grupuri. 
Grupul oamenilor înstăriţi care şi-au cumpărat case în Cisnădioara pentru a 
le folosi drept case de vacanţă şi grupul oamenilor care doresc să devină 
proprietarii caselor pe care le-au primit prin repartiţie. Legături între cele 
două grupuri nu există. Grupul oamenilor înstăriţi este mai organizat datorită 
faptului că este un microgrup al clasei superioare din Sibiu. Ca membrii ai 
aceleiaşi clase, ei s-au cunoscut anterior şi s-au apropiat având interese 
similare. Acest grup este acceptat şi de comunitatea săsească pentru că 
îngrijesc avuţia satului - casele - şi respectă tradiţiile satului pe care le 
apreciază şi le încurajează. Celălalt grup se simte marginalizat de 
comunitatea săsească şi de cea a oamenilor înstăriţi, fapt care-i îndeamnă la 
resemnare şi-i determină să nu participe activ la viaţa satului, fiind oarecum 
în expectativă pentru o legitimare a existenţei lor în Cisnădioara. 

Un alt punct comun al tuturor intervievaţilor a fost felul în care 
aceştia au văzut viitorul satului Cisnădioara. Toţi locuitorii consideră că 
satul are şanse să înflorească dacă va fi amenajat ca un sat turistic. Din 
păcate nimeni nu părea a cunoaşte o cale pentru realizarea acestui obiectiv. 
Interesele diferitelor grupuri aflându-se într-un conflict latent, posibilitatea 
ca aceste comunităţi să negocieze o soluţie favorabilă tuturor este mică, 
având în vedere şi lipsa de comunicare între grupuri. 


