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DATINA LOLELOR ÎN AGNITA
Agnita, oraºul situat în inima României, la intersec˛ia Vãii Târnavelor cu ﬁara Bârsei, este
liantul locuitorilor români ºi saºi.
Popula˛ia Vãii Hârtibaciului a fost ºi este multietnicã, formatã din români, germani, unguri ºi
rromi. Caracterul intercultural se datoreazã în primul rând convie˛uirii saºilor cu românii încã din
secolul al XII-lea. Saºii au fost aduºi aici de cãtre regele Gheza al II-lea din regiunile Rinului de Jos ºi
ale râului Mosel pentru a coloniza regiunile expuse ºi mai slab populate din pãr˛ile sud-estice ale
Transilvaniei. Ei sunt singurii care au fost coloniza˛i pe cale paºnicã, fãrã for˛a armelor. Deºi, în
primele documente apar sub nume diferite (flandrenses, teutonic, saxoni), cu timpul, ultima
denumire se generalizeazã asupra întregii popula˛ii germanice din Transilvania.
Transilvania a devenit pentru ei „adevãrata lor patrie” în care ºi-au pãstrat fiin˛a etnicã alãturi
de români. Dovezile permanen˛ei de culturã româneascã se regãsesc în documentele istorice ºi în
bogatului material arheologic.1
Popula˛ia germanã a beneficiat de numeroase privilegii acordate de cãtre regii maghiari. Astfel,
regele Andrei al II-lea, printr-o diplomã specialã (1224) le confirmã drepturile ºi obliga˛iile.
Coloniºtii saºi dispuneau de folosirea neîngrãditã a solului ºi a subsolului, erau scuti˛i de taxe
vamale. Mai târziu li se va da dreptul de a bate monedã proprie (pentru oraºul Sibiu), dreptul de
depozit pentru comer˛ul cu ﬁara Româneascã, precum ºi dreptul de organizare a meºteºugarilor în
bresle (1376). Treptat se constituie „Scaunele Sãseºti”, ca organisme administrativ-teritoriale ºi de
judecatã.
Agnita îºi are actul de naºtere la 1280, printr-un document de hotãrnicie care disputa un teren
aflat între localitã˛ile Agnita, Proºtea ºi Dealul Frumos.2 Simbolul oraºului Agnita, cetatea
˛ãrãneascã, a fost atestat prin privilegiile acordate cetã˛ii de Matei Corvin în anul 1466.
Nucleul cetã˛ii constituie biserica-halã, în stil gotic, strãjuitã de cele patru turnuri de apãrare
construite din piatrã de râu. Fiecare din aceste turnuri se aflau în îngrijirea ºi paza anumitor bresle,
acestea dând ºi numele acestor minunate monumente. Astfel, au rãmas în istorie cu numele de Turnul
Dogarilor, Turnul Fãurarilor, Turnul Croitorilor ºi Turnul Cizmarilor.
În 1867 a început construirea fostei clãdiri a ºcolii cu predare în limba germanã de astãzi,
construitã din ruinele vechilor ziduri de apãrare ale cetã˛ii. Bazele acestei ºcoli au fost puse de G.D.
Teutsch (1817-1893), iar pia˛a unde e situatã cetatea îi poartã ºi azi numele.
În evul mediu este atestatã importan˛a târgului Agnita (Agnita primeºte dreptul de a ˛ine târg
anual din anul 1376). În anul 1448, Iancu de Hunedoara ia mãsuri de transformare a târgului într-un
punct strategic, prin construirea cetã˛ii (cu patru turnuri ºi trei centuri) cu misiunea de a avertiza prin
foc, apropierea turcilor.
Datina „lolelor” – vechi obicei sãsesc îºi are rãdãcina adânc înfiptã în trecutul de veacuri al
acestor locuri. În 1689 este men˛ionat pentru prima datã ca ºi „Carnavalul breslelor” combinat cu
obiceiul agrar. „Lolele” ca termen de specialitate a devenit în timp sinonim cu numele oraºului
Agnita.
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Obiceiul este cunoscut de pe vremea când turcii nãvãleau în târgul Agnita. Legenda, pãstratã din
tatã în fiu, apare într-un articol în „Tribuna Sibiului” din 09.02.1969 (Gerhard Eike). Se povesteºte cã
locuitorii Agnitei, îngrozi˛i de venirea turcilor s-au refugiat în cetate (biserica fortificatã). Câ˛iva
dintre bãrba˛ii care îºi pierduserã curajul, preferând jugul sclaviei s-au repezit sã deschidã duºmanilor
por˛ile cetã˛ii. Dar, o fatã numitã Ursula, fiica unui blãnar, s-a îmbrãcat în zdren˛e, peste care atârnau
blãnuri de iepure, vulpe sau jder. În spate avea prinsã o talangã, iar în mânã un bici lung, fa˛a îi era
acoperitã de o mascã demonicã, drãceascã. Ursula, plinã de curaj, a ieºit cu pocnete de bici ºi sunete
asurzitoare de talangã, în fa˛a duºmanilor. Turcii îngrozi˛i, speria˛i, au crezut cã e „dracul” ºi astfel
au pãrãsit Agnita. În amintirea acestei fapte de curaj de care a dat dovadã Ursula, se sãrbãtorea ziua
Ursulei, cunoscutã sub denumirea de „Urzelntag” (lole). Cuvântul „lole” provine din cuvântul
„lallen” care înseamnã în limba germanã „a se bâlbâi” ºi se referã la felul de a vorbi de sub mascã.
Unicã în felul ei „Sãrbãtoarea lolelor” din Agnita a primit aten˛ia cercetãtorilor în etnografie
(Erhard Andree – Agnita, Camelia ªtefan, C.N.M. „Astra” Sibiu), dar mai ales pasiunea localnicilor
care au reînviat acest obicei. Erhard Andree, fondatorul Muzeului de Istorie „Valea Hârtibaciului”
din Agnita, a reînviat acest obicei dupã o pauzã de 28 de ani (1941), în anul 1969.
În anul 1969 s-au stabilit reguli de comportare ºi prescrip˛iuni de cãtre „Comitetul de ini˛iativã
pentru reînvierea unei datini strãvechi”, practicate în oraºul nostru pânã la începutul Primului
Rãzboi Mondial. Erhard Andree, muzeograf la Muzeul de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita, a
fãcut parte din acest comitet ºi s-a implicat activ.
Etnografii nu iau în considerare legenda ºi sus˛in cã asemenea datini sunt ºi în alte pãr˛i ale
României (Suceava) ºi în alte ˛ãri europene (Germania, Italia, Austria). „Lolele”, mãºtile urâte, sunt
interpretate a fi simbolul „rãului” care au fost izgonite de puterile „binelui” – transpuse ºi sub forma
victoriei primãverii asupra iernii. Astfel, cei doi bãie˛i îmbrãca˛i în alb, care îl încadreazã în dreapta ºi
în stânga pe „cãpitan” (cel ce poarta o bâtã împletitã cu benzi colorate ºi de care atârnau multe funde
de diferite culori) simbolizeazã „binele”, respectiv, primãvara.
Concluziile etnografilor privitoare la datina „lolelor – Urzellaufen” spun cã aceasta ar constitui
mai multe datini compuse. Partea cea mai veche este de origine pãgânã, „lolele” propriu-zise, iar
celelalte, „jocul cercului” (dogari) ºi „jocul cãlu˛ului”(croitori), sunt adãugate ulterior.
Costumul „lolelor” este compus din „franjuri lã˛oase” negre, prinse pe hainã ºi pantaloni, o
mascã grotescã „drãceascã”, înrãmatã de-o blanã de vulpe sau iepure. „Lolele” sunt înarmate cu un
bici „zângãnind ºi sunând din talangã”.
„Se prea poate, ca astfel de obiceiuri, cu costume ºi rechizite asemãnãtoare sã fi existat ºi în alte
pãr˛i. Valea Hârtibaciului, cu centrul fizic ºi moral la Agnita, reprezintã în acest sens o enclavã pu˛in
atinsã de transformãrile ulterioare… ar putea fi denumitã o rezerva˛ie a organiza˛iilor
meºteºugãreºti, a datinilor legate de aceastã organizare în breaslã.” („Tribuna Sibiului” din
09.02.1969, pag. a III-a)
Lãzile de breaslã erau purtate de la vechiul staroste la cel nou ºi erau pãzite de lole. Conducãtorii
ceremoniei purtau steagurile, lãzile ºi semnele de încunoºtin˛are. Breslele erau formate numai din
cetã˛eni saºi. Reprezentative pentru localitatea Agnita erau: breasla cizmarilor, a blãnarilor, a
croitorilor, a fierarilor, a olarilor ºi a tâmplarilor.
În patrimoniul Muzeului de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita se pãstreazã 20 de lãzi de
breaslã, 16 semne de încunoºtin˛are, 11 sigilii, trei steaguri (al croitorilor – 1646, al blãnarilor – 1745
ºi al cizmarilor), statut ºi regulamente ale breslelor, canã de cositor calfe cizmari – 1805, canã pentru
vin cu emblemã, calfe dogari, canã pentru vin a meseriaºilor breslaºi fierari – 1868 ºi diverse produse
ale diferitelor bresle din Agnita. Toate sunt donate de cãtre ultimele genera˛ii ale breslelor, pe bazã de
semnãturã (Act de Dona˛ie).
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La alai participau toate breslele, fiecare purtând vechile lor drapele, precum ºi tot felul de
embleme ºi simboluri legate de vechile credin˛e ºi rituri de fertilitate (într-un trecut îndepãrtat) –
Arhiva Muzeului de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita, nr. inv. 12029.
Pânã în anul 1941 participau numai cei din breslele din Agnita. Din 1969, la alai participau
inclusiv femeile ºi copiii saºi ai celor din bresle, foarte rar câte un român, prieten bun cu saºii.
În anul 1935 „Alaiul masca˛ilor” din Agnita a fost filmat, iar filmul se pãstreazã în Arhiva
Muzeului Na˛ional Brukenthal din Sibiu.
„Lolele” aveau rolul de a alunga spiritele rele din lãzile de breaslã, acestea sã poatã aduna în
noul an meºteºugãresc câºtiguri cât mai mari, calitate, prosperitate. În acelaºi timp, calfele sperau ca
noul conducãtor sã fie „pãzit de spiritele rele” ºi sã nu înãspreascã exploatarea.
Obiceiul de înmânare a lãzii de breaslã a suferit modificãri ºi întreruperi condi˛ionate de
contextul istoric ºi social cultural.
În anul 1911, pentru prima datã Asocia˛iile Meºteºugãreºti „Gewerbeverein” au reunit într-o
paradã comunã membrii breslelor cizmarilor ºi croitorilor, cojocarilor ºi dogarilor. Parada a fost
anun˛atã de un grup de copii, îmbrãca˛i în lole ce pocneau din „bice”. Fanfara comunitã˛ii înso˛ea
alaiul lolelor.
Membrii breslelor, pe lângã purtarea simbolurile lor în acest convoi, a drapelelor cu embleme, a
lãzilor cu privilegii, executau cu aceastã ocazie ºi câte o demonstra˛ie artisticã, specificã.
Astfel, croitorii fac „jocul cãlu˛ului”, care diferã de jocul practicat de breslele croitorilor din alte
oraºe. Omul ce mâna calul cu biciul reprezintã o reminiscen˛ã a renumitei herghelii a breslei
croitorilor între˛inutã în Agnita pe hotarul denumit „Fetea”. Aceasta herghelie avea renume peste
hotare, furnizând caii sãi pânã ºi gãrzii princiare din Transilvania (Arhiva Muzeului de Istorie „Valea
Hârtibaciului” Agnita, Anexa 1 – Melodia care petrece „jocul cãlu˛ului”, însemnat dupã
reconstituire).
O altã reprezenta˛ie artisticã este „jocul cu cercul” practicat de un butnar ºi executat în
costuma˛ie tradi˛ionalã. Datina se trage din timpul când ciuma cauza multe victime. Aceasta boalã
medievalã, rãspânditã în toatã Europa decima popula˛ia ºi ca sã fie înveselitã, calfele butnarilor se
îmbrãcau în culori vii, practicând acest joc. (Anexa 2 – Reconstituirea melodiei de acompaniament la
„jocul cercului” al butnarilor agniteni).
Cojocarii ce poartã „coroana blãnarilor” cu vulpi ºi jderi împãia˛i în acest alai, sunt înso˛i˛i de
un om îmbrãcat într-o piele de urs, condus de un ursar.
„Lolele” din Agnita reprezintã îmbinarea a douã tradi˛ii: obiceiul agrar cu masca˛ii plesnind din
bici, care alungã spiritele rele ºi alaiul „parada breslelor”.
Datina oamenilor masca˛i, plesnind din bici, a supravie˛uit în mai multe localitã˛i din Valea
Hârtibaciului ca Vãrd, Marpod, Iacobeni, Bãrcut, iar în Cincu este din nou combinat cu meºteºugul
(desfãºurarea a suferit schimbãri fa˛ã de trecut).
La Agnita, principala zi de desfãºurare a sãrbãtorilor comune de breaslã a fost prima miercuri de
dupã „Lunea juratã”3.
Obiceiul „lolelor” în Valea Hârtibaciului începea în Agnita, centrul geografic ºi economic al
acestei vãi, apoi se desfãºura pe rând ºi în celelalte localitã˛i din zonã. Era o mândrie pentru to˛i
membrii breslei, maiºtrii, calfe, ucenici, de a participa la manifestãri împreunã cu „steagul breslei”.
Steagul blãnarilor din Agnita – 1745 este în formã de flamurã, din damasc, de culoare albastru
închis. Pe avers apare simbolul breslei, un înger încadrat într-un ornament de frunze, sus˛inând o
bucatã de blanã. Îngerul este îmbrãcat într-o tunicã purpurie, ale cãrei mâneci ajung pânã la bra˛e.
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Aripile sunt aurii, fruntea înaltã, ochii doar douã puncte negre, iar buzele de culoare roºie. Pãrul este
roºcat maroniu. În partea inferioarã se observã un postament vegetal. În pãr˛ile exterioare ale blãnii se
observa cifrele 1, 7, 4 ºi 5 reprezentând anul confec˛ionãrii.
Ornamentul este împodobit cu douã ºnururi de culoare roºie, cu câte un ciucure auriu. Pe
margini se gãsesc douã benzi continue argintii, albastre sau roºii în mijlocul cãrora se aflã ornamente
greco-italice cu direc˛ia în sus4. În partea inferioarã, sub emblemã, se vãd inscrip˛ionate numele
apar˛inând probabil celor doi staroºti, scrise pe douã rânduri cu majuscule albe „IOHANES
TELLMAN/MICHAEL KIRCHNER.” (Dorin Ioan Rus). Reversul are câmpul central un leu auriu,
orientat spre dreapta. Acesta are o coadã dublã, aurie având coamã de aceeaºi culoare, iar limba roºie.
Leul este încadrat de un ornament vegetal, rotund în formã de frunze de acant, de culoare verde.
Celelalte figuri sunt identice cu cele de pe avers cu deosebirea cã apar ºase stele, nu zece ca pe avers.
(Arhiva Muzeului de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita).
Festivitatea se încheia cu cântecul tradi˛ional „Siebenburgen Land des Segens” (Transilvania
binecuvântatã) compus de scriitorul revolu˛ionar Moltke (Braºov), fost adjunct al generalului Bem în
1848/49. Se cânta de cãtre to˛i participan˛ii la alai.
Aceastã lucrare de cercetare îºi doreºte sã aducã la cunoºtin˛ã acest obicei sãsesc al „lolelor” ºi
sã îl promoveze. Are rãdãcini adânci în activitatea breslelor din Agnita ºi face parte din patrimoniul
cultural al oraºului nostru. Ini˛iativa a fost motivatã de învã˛ãtorul Pãtru Bogdan (sec˛ia germanã) ºi
clasa lui (a IV-a B) care au readus acest obicei pe strãzile Agnitei dupã douã decenii de la emigrarea
masivã a saºilor din satele, comunele ºi oraºele Transilvaniei. Iar eleva Paula Kovacks a promovat
acest obicei într-o lucrare de olimpiadã la Limba ºi Literatura Românã, ob˛inând locul al II-lea la faza
pe ˛arã.
Saºii agniteni, care au plecat înainte ºi dupã 1989, îºi prezintã obiceiul ºi în Germania în
localitã˛i precum: Sachsenheim, Traunreut, Geretsried, Nürnberg, Weisendorf ºi Bonn.
Faptele de istorie modernã ºi contemporanã respectã dezvoltarea ºi schimbãrile succesive în
toate planurile politic, social, cultural ºi economic, la nivelul întregii regiuni a Vãii Hârtibaciului, sub
aspect zonal ºi al României, sub aspect general.

Cetatea fortificatã (azi Biserica evanghelicã ºi ªcoala G.D. Teutsch)

4

64

F.S. Meyer, Handbuch der Ornamentik, Leipzig, 1927, pl. 104/7, p. 183.

ﬁara Bârsei

Imagini din „fuga lolelor” prin Agnita
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Lada calfelor de blãnari (1864)

Canã cositor cizmari (1805)

Lada breslei croitorilor din Agnita (1852)

Der Urzelnbrauch in Agnetheln
Zusammenfassung
In den Artikel „Der Urzelnbrauch” habe ich einen sächsichen Brauch aus Siebenbürgen
dargestellt, noch genauer aus Agnetheln, die Stadt aus dem Herzen Rumäniens.
Dieser Brauch der Urzeln wurde zum ersten Mal 1689 unter den Namen „Mummenschanz der
Zunfte” („Mãºtile breslelor”) erwähnt, aber der Brauch ist schon aus der Zeit, als die Türken
Agnetheln stürmten bekannt.
Der Zweck der Urzeln war die Zunftladen zu beschützen (das Vermögen und die geheimen
Dokumente) die den neunen Beamten übergeben werden mussten. Im Volksglaube dachte man, daß
die Urzeln die bösen Geister den Winter vertreiben.
Der Brauch wurde in den Jahren 1941-1968 vergessen. Nach der massiven Auswanderung der
sächsischen Bevölkerung ab 1990 wurde dieser Brauch erneut unterbrochen, bis in das Jahr 2006, als
der Lehrer Pãtru Bogdan zusammen mit der IV B Klasse aus der „G.D. Teutsch Schule” diesen
Brauch wieder ins Leben gerufen hat. Weil dieser Brauch ein Wahrzeichen für die Geschichte
Agnethelns ist, wurde er in das kulturelle Patrimonium der Stadt Agnetheln eingeschlossen.
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