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POLITICI CULTURALE PE PÃMÂNTUL CRÃIESC

Teritoriul constituit prin Diploma Andreanã (1224) ºi cuprins între Drãuºeni ºi Orãºtie, numit
pãmântul crãiesc, va fi organizat potrivit unor structuri specifice. Acestea au fost 7+2 scaune ºi 2
districte, organizate dupã modelul adus de saºi din spaþiul de origine (Mosela, Luxemburg, Est de
Rin) ºi adaptate spaþiului transilvan.

Potrivit actului mai sus amintit, „saºii puteau sã îºi exercite dreptul lor propriu prin cumulare.
În cadrul acestuia sunt conþinute urme ale lui Jus Italicum din Colonia precum ºi dreptul aplicat în
Westfalia de Est ºi de Vest. Pânã în secolul al XVI-lea jurisdicþia pe pãmântul crãiesc s-a orientat
dupã acest drept cutumiar. El s-a pãstrat în memoria judecãtorilor din comunele ºi satele sãseºti”�.

Teritoriul cuprindea aºezãri mai mari sau mai mici, mixte (în spaþiul acesta locuiau români ºi
secui) ºi s-a bucurat de o largã autonomie, mai ales în timpul domniei lui Matei Corvin. Atunci capãtã
statut legal ºi Universitatea Saºilor de la Sibiu, ce va fi un for politic ºi administrativ pânã la 1876,
când autoritãþile de la Buda au hotãrât desfiinþarea pãmântului crãiesc.

În Transilvania, saºii vor crea în spaþiul urban un cadru cultural adecvat – o culturã urbanã, iar în
cel rural ºi-au conservat tradiþiile.

În domeniul cultural contribuþia acestei etnii poate fi analizatã pe structura mai multor paliere:
1. intervenþia directã în acest sens a Magistratului;
2. Biserica reformatã, îndeosebi prin preot, se asigura de conservarea unor valori morale

ºi culturale în localitate;
3. profesorii – rectorul ºcolii îndeosebi – ce aveau în grijã formarea tinerei generaþii în

spirit civic ºi respect faþã de comunitate.
Saºii de pe pãmântul crãiesc vor pãstra câteva elemente culturale definitorii vreme de 800 de ani.

Vorbeau mai multe dialecte vechi, aduse din spaþiile de provenienþã, fapt care a fãcut ca limba lor sã
aibã o rezonanþã aparte de limba germanã modernã. În cadrul acestora regãsim ºi cuvinte din limba
românã ºi din cea a secuilor din aceste zone.

Un alt reper de continuitate a fost portul sãsesc – colorat diferit în zone diferite – ºi care îi
identificã.

În ceea ce priveºte „obiceiurile ocupaþionale, elemente de culturã materialã îi definesc. Încã de timpuriu
se identificã prototipurile vest-europene ale arhitecturii bisericilor, caselor ºi fortificaþiilor sãseºti”�.

Pe pãmântul crãiesc ei vor fi grupuri de meºteºugari ºi þãrani, constituind zone agrare ºi viticole întinse,
alãturi de structuri urbane evoluate ºi constituindu-se în bresle (dupã modelul ghildelor occidentale).

Magistratul era compus din cei mai bogaþi ºi respectaþi cetãþeni ai aºezãrii, ºi anume: judele
scãunal sau districtual, primarul ºi senatorii. Va duce o politicã culturalã intensã. În cadrul acestuia se
discuta alocarea anualã a unor sume de bani destinate diferitelor activitãþi:

a. burse de studiu pentru copii merituoºi, dar cu probleme sociale (aceºtia mergeau fie la
liceul Honterus la Braºov ºi de aici la universitãþile europene, fie la Sibiu, sã înveþe o meserie);

b. întreþinerea funcþionarilor ºcolii;
c. fanfara ºi formaþia de dansuri primeau bani tot pentru întreþinere;
d. pentru organizarea diferitelor festivitãþi culturale la sãrbãtorile religioase, dansuri ºi

baluri dupã Paºte.
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Toate categoriile erau obligate sã prezinte la finele anului o dare de seamã cu privire la felul în
care s-au cheltuit banii.

În cadrul Magistratului intra, în localitãþile mai mici, ºi parohul bisericii. Numirea în aceastã
funcþie se fãcea dupã evaluarea candidaþilor de cãtre Magistrat. Preotul evanghelic era cel ce avea
grijã de copii prin ºcoala confesionalã, îndrumându-i, alãturi de profesori. De asemenea, aceeaºi
activitate desfãºura alãturi de enoriaºi. Mersul la bisericã, duminica dimineaþa, era ceva obiºnuit
într-o comunitate sãseascã. Tot preotul era cel care iniþia înfiinþarea diferitelor societãþi de lecturã;
activitatea acestora se desfãºura fie la casa parohialã, fie în alte locuinþe din comunitate.

În oraºe, preoþii interveneau în enunþarea câtorva principii stricte privind þinuta vestimentarã din
interiorul cetãþii, principii care erau incluse în regulamentele orãºeneºti. Astfel, cel mai cunoscut este
cel din 1583 din Sighiºoara, reînnoit în 1613 ºi în 1683. Acesta prevedea ca femeile sã poarte, în zilele
de lucru, haine închise la culoare ºi capul acoperit; numai duminica, la slujbã, ele puteau purta portul
popular viu colorat.

Existau multe articole referitoare la restricþia vestimentarã în statutele din mediul urban, pentru cã,
acolo, influenþele modei pãtrundeau mai uºor. Magistratul sighiºorean chiar a sancþionat pe acei
breslaºi care aduseserã modele mult prea moderne pentru locuitorii cetãþii. Tot în hotãrârile
Magistratului sighiºorean se gãsesc informaþii despre amenzile ºi pedepsele ce se dãdeau femeilor care
nu respectau regulamentul vestimentar (aplicarea acestora va fi asprã în perioada ocupaþiei turceºti a
cetãþii Sighiºoarei din secolul al XV-lea ºi persoanele ce se fãceau vinovate erau bãtute în public).

Rectorul ºcolii ºi corpul profesoral erau un factor cultural important în aºezarea sãseascã. De
obicei, rectorul îndeplinea ºi funcþia de notar al oraºului.

În oricare aºezare a pãmântului crãiesc vor fi semnalate ºcoli primare începând din 1393 (pânã la
ºapte clase), iar rectorul ºcolii avea cel puþin titlul de bacalaureat sau era chiar licenþiat.

Formarea tinerilor în grija ºi respectul faþã de pãrinþi ºi comunitate ºi pentru pãstrarea
obiceiurilor ºi a normelor morale era o realitate. Încã dinainte de a intra la ciclul primar copiii erau
educaþi în grãdiniþã ºi apoi, din primele clase, erau angrenaþi în diverse activitãþi. Se fãceau mici
grupuri pe nivel de vârstã ºi desfãºurau diverse acþiuni.

Bãieþii mergeau la vânãtoare sau ajutau la activitãþile de reparaþii prin localitate. Dupã
confirmare, se formau Bruderschafturile (Frãþiile). Acestea asigurau curãþenia în curtea parohialã,
îngrijirea bolnavilor ºi a orfanilor sub îndrumarea parohului sau organizau detaºamente de pazã în
comunitate. Bãieþii rãmâneau în cadrul lor pânã mergeau în armatã ºi apoi, dupã cãsãtorie, intrau în
vecinãtãþi. Intrarea în aceste frãþii se fãcea urmând un ritual de iniþiere, plãtind o sumã de bani ºi apoi
o cotizaþie anualã. Se întruneau de 2-3 ori pe an ºi aveau la conducere un jude, un crâþmar mare ºi unul
mic ºi un secretar (ce consemna horãrârile).

La Saschiz, spre deosebire de alte aºezãri, sunt consemnate în secolul al XV-lea asociaþii ale
bãieþilor þãrani, precum ºi ale tinerilor meseriaºi – cizmari ºi þesãtori. Un loc aparte în cadrul acestora
îl avea asociaþia Johannesbruderschaft din Sibiu, a cãrei vechime dateazã din 1372. Acolo veneau
bãieþi din toatã Transilvania sã înveþe meseria de cizmar ºi puteau intra în asociaþie numai reformaþi.

Pentru fete exista, sub îndrumarea preotesei sau a profesoarelor, un fel de ºcoalã de bune
maniere, unde învãþau sã coasã, sã gãteascã ºi se pregãteau pentru viaþa de familie. Dupã o vreme ºi
ele vor forma grupuri ale surorilor – Schvesterschaft –, tot la nivel de vârstã.

Toate aceste asociaþii conservau o realitate ºi pot fi comparate cu cetele de feciori (la românii din
Transilvania) ºi cu obiceiul legatului de surori (specific zonei Olteniei).

Viaþa muzicalã în comunitate era intensã. Existau mai multe formaþii: de la copii de ºcoalã la cei
maturi. Fanfara însoþea activitatea comunitãþii la balurile organizate, la spectacolele de Crãciun, la
funeralii. Primele astfel de formaþii au fost consemnate la Sibiu în secolul al XVI-lea ºi activitatea lor
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a continuat pânã în secolele XIX-XX. În târgul Rupea, în anii 1920-1930, existau fanfarã, cor de
tineri ºi orchestrã. Formaþia de suflãtori a capelei „avea un statut, un lider ºi un profesor în vârstã
care îi iniþia, iar la 1861 aceasta þinea concerte ºi în aºezãrile învecinate”�. În parcul din centrul
oraºului fanfara cânta în fiecare duminicã dupã-amiaza. Pentru instrumente primeau bani de la
Magistrat, apoi de la primarul oraºului.

Orchestra de casã a luat naºtere din iniþiativa profesorului Hans Roth la 1911 ºi era formatã din
27 de membri. Înainte de Primul Rãzboi Mondial se þineau la Rupea concerte de camerã. De
asemenea, în anul 1928, ia naºtere prima asociaþie muzicalã de aici, numitã Sunet de clopot.

Formaþii de teatru popular ce dãdeau scurte reprezentaþii cu scene din viaþa comunitãþii au existat
de timpuriu pe pãmântul crãiesc (în secolele XVI-XVII în scaunele Sighiºoara ºi Sibiu). De la nivelul
copiilor de ºcoalã pânã la cele formate din adulþi. O sutã de ani mai târziu din acestea s-au dezvoltat
trupe de teatru.

O anume activitate culturalã se desfãºura ºi în cadrul vecinãtãþilor. Ele au fost asociaþii
moral-civice care au apãrut pe pãmântul crãiesc încã din secolul al XIV-lea (cea mai veche din
Transilvania a fost cea din Prejmer, de la 1498). S-au dezvoltat din confreriile religioase ºi e greu de
spus dacã modelul acestora a fost adus din Occident. Mai degrabã s-au dezvoltat aici, în spaþiul
transilvan. Numãrul vecinãtãþilor era variabil în funcþie de mãrimea oraºului ºi a cartierelor sale ºi de
numãrul de locuitori din cetate. ªi în cadrul adunãrilor anuale ale acestora se prezentau scurte scenete
inspirate din viaþa comunitãþii. Într-o vecinãtate intrau numai bãrbaþii ºi femeile cãsãtorite de pe o
stradã. Aceasta se supunea întotdeauna regulilor oficialitãþilor ºi participa la diferite manifestaþii
organizate de Primãrie sau Bisericã. Cu timpul însã ele decad ºi „pierd teren prin reducerea
autoritãþii din cauza carenþelor din activitatea proprie sau a retragerii cetãþenilor în mediu familial,
ca ºi prin formarea unui nou mod de viaþã publicã: pânã nu de mult hulite, cârciumile au început sã-i
atragã pe locuitorii onorabili“�.

Asociaþii culturale activau mai ales în mediul urban ºi ele s-au dezvoltat începând cu secolele al
XVIII-lea ºi al XIX-lea. Acestea erau conduse de intelectuali: profesori, medici, avocaþi ºi în cadrul
lor se vor edita ºi primele ziare. Acestea vor apãrea abia în secolul al XX-lea. Erau foi locale ce
apãreau lunar ºi sãptãmânal ºi apoi au devenit cotidiane. În ele regãsim informaþii diverse care ne
ajutã sã ne formãm o imagine asupra vieþii cotidiene din cadrul comunitãþilor sãseºti. De la
evenimente ce þineau de activitatea Bisericii evanghelice ºi a ºcolii la cele legate de asociaþiile cu
caracter economic sau la anunþuri diverse.

În concluzie, putem spune cã exista în teritoriul locuit de saºi o viaþã culturalã manifestatã prin
caracteristici diverse – spiritul acesta fiind încurajat de oficiali ºi atent supravegheat de Bisericã.

Cultural Policy in the King’s Land
Abstract

The concept of cultural policy is new in the field of cultural pursuits, but it have emerged in
human communities since early times. In our article we have emphasized the existence of such
preoccupations in the king’s land which was inhabited by Saxons in Transylvania. In Saxon
communities, the concern for education and the enhancement of moral-religious and civic spirit were
the duties of the priest, the teacher and the authorities. Mention should be made that those
preoccupations were accompanied by the preservation of the tradition that was observed by the
community.
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