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GABRIEL DEMETER*
Vecinătatea este forma de organizare majoră care a rezistat în timp şi spaţiu.
Ea apare ca o instituţie crucială a societăţii transilvănene în ansamblul ei. După cum o
arată numele Vecinătatea este o asociere între vecini, după criteriul strict al contiguităţii
spaţiale: toţi locuitorii majori ai unei străzi erau uniţi şi organizaţi într-o Vecinătate.
Dacă strada era prea mare, ea se împărţea în mai multe vecinătăţi. Vecinătatea reunea
sub conducerea unui „tată de Vecinătate”, ales democratic, pe toţi locuitorii căsătoriţi,
sau la împlinirea vârstei de 24 de ani. Femeile aparţineau Vecinătăţii prin soţii lor.

Vedere generală - Valea Secaşelor.
*

Sibiu.
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Stephan Ludwig Roth a definit Vecinătatea (Nachbarschaften) în felul
următor: „Vecinătatea este o comunitate frăţească, teritorială, a cărei membrii care beau
din aceeaşi fântână, stau de gardă în timpul nopţii pentru securitatea tuturor, îşi
construiesc împreună casele, se comportă ca şi rudele în cazul ivirii unei boli sau
catastrofe, se odihnesc pe acelaşi catafalc, îşi sapă mormintele, îşi conduc pe ultimul
drum morţii, la sfârşitul înmormântării îşi cinstesc împreună pe cei care i-au părăsit,
apoi, din devotament, au grijă de văduv sau văduvă şi de copii rămaşi orfani”1.
Vecinătatea este un fel de familie mai mare, un sat mai mic în care „vecinii”
trebuie să se încadreze mai întâi în legile străzii şi apoi în legile satului. Există anumite
legi nescrise de bună cuviinţă, de purtare şi de ajutor.
Funcţiile cele mai importante ale vecinătăţilor au fost: ajutorarea reciprocă,
păstrarea şi transmiterea tradiţiilor săseşti, îndrumarea proceselor de socializare,
controlarea relaţiei cu biserica. Cu secole în urmă, vecinătăţile au jucat un rol important
şi în păstrarea sănătăţii şi a igienei, căci interziceau, în timpul epidemiilor, intrarea
străinilor pe teritoriul lor.
Vecinătatea veghează asupra bunurilor comunitare şi stabileşte normele de
comportare şi repartizează sarcinile şi stabileşte drepturile în interesul ei. Drepturile şi
îndatoririle erau precizate în scris prin statut.
În regulamentul scris sau
nescris al Vecinătăţilor săseşti din
trecut, un loc important a fost ocupat de
onestitate,
onoare
şi
cinste,
credibilitate. Vecinătăţile săseşti îi
pedepseau pe cei care au încălcat
regulamentul (erau aspru pedepsiţi
alcoolicii, cei care înjurau, furau).
Pedeapsa era amenda sau interzicerea
de a participa la sărbători împreună cu
vecinătatea.
La saşi – apoi la români – toţi
membrii comunităţii aparţineau unei
Vecinătăţi. Neapartenenţa la Vecinătate
era echivalentă cu „moartea socială”.
Intrarea în Vecinătate se făcea
şi se mai face după un întreg ritual.
Primul demers este adresarea unei
cereri tatălui de Vecinătate, cerere ce
trebui aprobată prin vot de către toţi
membrii. Cel admis trebuie „să
Registrul de procese-verbale
plătească” dând de băut adunării (3-5
al unei Vecinătăţi.
litri de vin).
Ieşirea din vecinătate duce la
pierderea dreptului de proprietate asupra bunurilor cumpărate, precum şi a banilor
strânşi din cotizaţia anuală şi a ajutorului dat la nuntă şi înmormântare.
1

Weber, M., Economie et societé, 1985, p. 473.
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Pagină din Registrul de procese-verbale.
Vecinătatea este condusă (la saşi, dar şi la români) de un Tată de Vecinătate
(Noberhann), un ajutor al Tatălui şi uneori este prezent şi casierul. Alegerea Tatălui de
vecinătate se face anual, dar sunt situaţii în care a rămas Tata de Vecinătate 5-7 ani.
Sarcinile Tatălui de Vecinătate variază de la o Vecinătate la alta. În general el
gestionează zestrea Vecinătăţii (vesela, uneltele de înmormântare) şi fondul Vecinătăţii,
strânge banii de petreceri, organizează petrecerile, stabileşte şi încasează amenzile, ţine
legătura cu celelalte vecinătăţi şi cu Primăria.
Foarte importantă era „lada de Vecinătate” în care erau păstrate statutul,
evidenţa activităţilor, situaţia detaliată a veniturilor şi cheltuielilor. Deschiderea lăzii se
făcea doar în prezenţa tuturor membrilor şi marca începutul şi sfârşitul unui ciclu de
activitate.
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„Nimeni nu avea voie să întârzie la acest moment (era amendat dacă întârzia),
nimeni nu avea voie să părăsească încăperea sau să fumeze în timp ce lada era
deschisă”2.
Adusă de saşi odată cu, colonizările din secolul al XII-lea şi al XVII-lea,
Vecinătatea, prezentă şi astăzi în Transilvania, poate părea o formă istorică depăşită,
vestigiu al unor epoci revolute. Departe însă de a fi „o fosilă vie”, ea este o formă de
organizare socială extrem de receptivă la transformările sociale. După stilul scrisului
din procesele verbale redactate cu ocazia şedinţelor se poate recunoaşte contextul
politic în care acestea s-au desfăşurat (în anii 50 sunt adresări în termeni de „tovarăşi”).

Ladă de vecinătate cu capacul deschis. În interior-vesela Vecinătăţii.
În cele ce urmează mă voi referi la vechile şi noile forme de vecinătate din
Depresiunea Apold-Miercurea. Este sigur că în această depresiune au fiinţat vecinătăţi
ale saşilor şi românilor în localităţile: Apoldu de Sus, Apoldu de Jos, Dobârca şi
Miercurea Sibiului.
Comuna Apoldu de Jos se află în partea de Sud-Est a Podişului Secaşului, în
Depresiunea Apold Miercurea străbătută de pârâul Secaş. Se învecinează cu localităţile
Amnaş, Aciliu, Apoldu de Sus, Miercurea Sibiului, Ludoş şi Sângătin3.
În ceea ce priveşte istoria comunei Apoldu de Jos se poate crede că oamenii
primitivi din paleolitic au trăit şi în această zonă, chiar dacă nu există material
arheologic pentru a susţine această ipoteză (descoperiri făcute deocamdată la Ocna
2
3

Mihăilescu, V., Vecini şi vecinătăţi în Transilvania”, Paideia, Bucureşti, 2002, p. 19.
Câmpeanu Ioan, Contribuţii la istoria localităţii Apoldu de Jos, 1979, p. 6.
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Sibiului şi Turnişor). Pentru neolitic există mai multe mărturii arheologice conservate
la Muzeul Brukenthal care pot susţine faptul că a existat o aşezare neolitică pe dealul
„sub Potcă” de la Apoldu de Jos4. În epoca bronzului, aşezările din zona Sibiului
aparţin culturii Coţofeni şi Wietenberg. Atât epoca bronzului cât şi cea a fierului sunt
slab reprezentate pentru zona Apold-Miercurea. Faptul că au locuit dacii aici este
dovedit de descoperirea unui mormânt de incineraţie între Apold şi Miercurea. Nu este
identificată aici vreo aşezare dacică, dar a existat un mare număr de aşezări dacice
subordonate centrului dacic de la Tilişca în care intra cu siguranţă şi Apoldu de Jos. În
secolul I î. Hr. ajung în zona aceasta produse de factură romană. La Apoldu de Jos a
fost descoperită o monedă grecească şi mai multe monede romane de până la cucerirea
romană5.

Pe lada vecinătăţii - hărdăzăul (frânghie groasă, rezistentă şi lungă)
folosită pentru aşezarea copârşeului (sicriu) în pogadie (la cimitir).
Pentru perioada romană urmele arheologice sunt numeroase. Istoricul şi
arheologul D. Tudor vorbeşte de existenţa unui castru militar supravegheat de soldaţi
din Legiunea a XIII-a Gemina. Cu ocazia unor lucrări agricole s-a descoperit în 1968,
în „Capul Alpoldului” o porţiune de 80 m din drumul roman, drum paralel cu Valea
Apoldului. În anul 1909 s-a descoperit un tezaur monetar, format din 206 monede
(denari romani).
4
Repertoriul arheologic al regiunii Braşov, Muzeul Brukenthal, Sibiu. Literele A şi M şi propriile observaţii
cu ocazia săpăturilor arheologice făcute sub îndrumarea prof. S.A. Luca de la Universitatea Lucian Blaga
Sibiu şi muzeograful I. Georgescu de la Muzeul de Istorie Sibiu în anii 2001 şi 2003-2004 în locurile numite
„Sub Potcă” de pe raza com. „Apoldu de Jos” şi „La Petriş” - Miercurea Sibiului.
5
Branga, Nicolae, Itinerarii romane în Transilvania, în „Transilvania“ II, nr. 7, Sibiu, 1973, p. 17.
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În perioada prefeudală nu este pomenit Apoldu de Jos în documentele
maghiare, dar apare ducatul Amnaşului care a cuprins mai mult ca sigur şi localitatea
aceasta.
Toponimicul Apold apare pentru prima dată într-un document medieval în
anul 1288, dat în Braşov de către Regele Ungariei Ladislav IV Cumanul prin care se
restituiau Episcopiei Transilvaniei dijmele din comitatul Ugacea. În acest act Parohul
Decan de Apold trebuia să depună mărturie. Nu există unitate de vederi în legătură cu
originea toponimicului. Se poate să fii derivat de la un nume de persoană Appold, sau
de la substantiv comun de origine slavă „poljie” care înseamnă „câmp” (e însă greu de
crezut ca saşii să fi preluat numele slav pe care să-l rostească după fonetismul lor). Dea lungul timpului numele localităţii a apărut sub mai multe forme Apold (în actul din
1288), Apoldya Inferior (în documente din 1299), Apoldt (în 1508), Nyders polt (1523),
Kiss-Apold (1733), Apoldia Minor (1839) şi Apoldul de Jos astăzi - Kleinpold faţă de
Grosspold - Apoldu de Sus sau Apoldu Mare.
Sunt două opinii ce se disting cu privire la originea numelui: germană şi slavă.
Originea slavă este susţinută de Gustav Kisch care afirmă că denumirea Apold este un
cuvânt compus din trei unităţi lingvistice şi prepoziţia „a” care înseamnă „pe”, din
substantivul „apol” care înseamnă câmpie şi sufixul toponimic „d”. Traducerea ar fi
„satul de la câmpie”. Pentru originea germană se crede că este un nume de persoană
derivat, probabil din Adelband, întrebuinţat în forma Apolda şi în Germania şi unde
este întâlnit ca nume de familie şi ca nume de localitate6. Dacă avem în vedere ce spune
lingvistul Iorgu Iordan şi anume că un sat îşi trage numele, în majoritatea cazurilor, de
la stăpânul satului de la întemeietorul său, atunci numele localităţii Apold este derivat
de la numele greavului care a întemeiat localitatea.
Nu este sigur momentul colonizării saşilor aici, dar se ştie că la 1224 saşii
locuiau aici, în Unterwald, adică în teritoriul localităţilor Orăştie, Sebeş, Vingard, Boz,
Gusu, Câlnic, Miercurea, Gârbova, Apoldu de Sus, Apoldu de Jos, Amnaş, Dobârca,
Ludoş, Cunţa, Cut din care a dispărut azi, aproape de tot, populaţia germană.
Saşii veniţi în Apold de Jos au găsit aici un loc ce oferea toate condiţiile
pentru viaţa de agricultor şi au aşezat satul în vale şi pe considerentul că agricultorul
trebuie să meargă în sus cu carul gol şi înapoi, spre sat, cu carul plin. Ei au făcut
parcelarea terenului pentru casă şi grădină (aproape egală aprox. 400 stânjeni pătraţi,
adică aprox. 1430 de metri) şi au trasat strada principală, „Strada Mare” şi apoi, când
populaţia a crescut, s-a trasat una paralelă cu aceasta. A fost printre cele mai mari
localităţi din zonă. La 1508, cu ocazia primei conscripţii numărul familiilor se ridica la
36, plus un preot.
Comunitatea saşilor aşezată aici a beneficiat de privilegiile acordate saşilor de
către regii maghiari, fapt confirmat de „Bula de aur a saşilor” (Dilpoma andreiană din
1244). La întemeierea satului de către coloniştii saşi nu au fost acceptaţi în comunitate
românii. Aceştia s-au retras în munţi sau măcar înafara vetrei satului. După 1447 (în
urma unui act semnat de Iancu de Hunedoara) saşii îi vor atrage pe români în sat
folosindu-i ca slugi. După vreo sută de ani în toate gospodăriile săseşti erau slugi
româneşti, iar la sfârşitul secolului XVI, (după cum spune Sextil Puşcariu în
Contribuţii istorice privitoare la trecutul românilor de pe teritoriul crăiesc - 1913
6

Imprimeria statului, Împărţirea administrativă a teritoriilor alipite, 1921, Bucureşti, p. 47.
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românii devin majoritari7.
În prima jumătate al secolului al XVII-lea a avut loc procesul de înlocuire a
populaţiei săseşti cu cea românească. După unii istorici oastea lui Mihai Viteazul ar fi
provocat distrugeri mari localităţilor Apoldu de Jos, Ludoş şi Topârcea pentru faptul că
locuitorii saşi din aceste localităţi au luptat împotriva voievodului român la 28
octombrie 1599. În anul următor M. Viteazul va înlocui cu români populaţia săsească
pierită sau fugită din aceste sate. S-ar putea ca depopularea Apoldului de Jos de saşi să
se fi făcut prin retragerea lor în alte localităţi unde populaţia săsescă a rămas
compactă8.
În lucrarea amintită, S. Puşcariu pomeneşte Bungardul şi Apoldu de Jos unde
nu a mai rămas urmă de saşi.
Anul 1656 este primul în care toţi membrii administraţiei sunt români.
Administraţia românească a comunei Apoldu de Jos s-a integrat în sistemul
administrativ al scaunului Miercurea şi al Universităţii săseşti.
Dacă în 1850 din 2104 locuitori doar o familie era de saşi în 1930 din 2292
locuitori, 6 erau saşi, în anii '50 era o familie de saşi veniţi din Amnaş ca lucrători la
Primărie (îngrijitori la taurii comunali), în 1977 toţi locuitorii erau români9.
Până în secolul XVI-lea nu există documente cu privire la locuinţe. De la
începutul secolului al XVI-lea locuinţele şi alte construcţii încep să fie construite din
piatră. Ansamblul arhitectural era compus din locuinţa cu mai multe camere dispuse
una după alta. Sub una, sau două camere erau pivniţa cu intrarea protejată printr-o
construcţie suplimentară numită „gârlici”. Perimetrul curţii se încheia prin poarta
boltită la stradă şi legarea ei de casa vecinului. În spatele curţii: grajdul şi şura. Astfel
fiecare curte era (şi este şi astăzi) o fortăreaţă. Astăzi casele sunt construite din
cărămidă şi neapărat acoperite cu ţiglă.
Vorbim de o localitate care este rodul unei psihologii speciale în centrul căreia
stă sentimentul solidarităţii, al faptului că este menită să reziste în timp mai mult decât
o generaţie-două. Din acest punct de vedere, localitatea Apoldu de Jos face parte dintro unitate geografică şi etnoculturală care reprezintă o simbioză a zonei Mărginimii cu
cea a văilor Secaşului şi Sebeşului, preluând din fiecare elemente de afirmare a
personalităţii sale. Este o zonă în care tradiţia s-a păstrat şi s-a transmis de-a lungul
timpului până azi. Comuna Apoldu de Jos a fost locuită în permanenţă de o populaţie
românească (din sec XVII) cu oameni vrednici, buni gospodari, care-şi respectă
cuvântul dat, punctuali, religioşi. Şi astăzi localitatea este foarte curată, cu străzile şi
casele bine îngrijite. Mândrii de tradiţiile lor, le păstrează şi astăzi. Sunt obiceiuri
legate de sărbători din calendarul ortodox: Crăciun, Bobotează, Paşte, Postul Mare, etc.
Un obicei frumos şi interesant este cel legat de Sf. Toader (în sâmbăta
dinaintea Postului mare) când fetele se „prind văruţă” (un fel de fraţi de cruce). Fetele
(adolescente) merg la casa uneia dintre ele şi, în grădină, pun într-un pom nişte colăcei
(numiţi brăduleţ). „Pomul e scuturat, brăduleţii cad şi ele îi culeg. Apoi îi mănâncă cu
grâu fiert amestecat cu miere. Ele vor fi alături toată viaţa la bine şi la rău (mai mult ca
nişte rude de sânge)”. În timp ce se prind de mâini, în cerc şi se învârtesc în jurul
7
8
9

Puşcariu, Sextil, Contribuţii istorice privitoare la trecutul românilor, de pe teritoriul crăiesc, Sibiu, 1913.
Henrich Johan Daniel, Monografia Apoldului de Jos, (decanatul Unterwald), 1846, p. 54.
Beju, I., Monografia comunei Apoldu de Jos, 1992, p. 37.
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pomului, rostesc: „Cu cine te prinzi văruţă?/ – Cu tine şi cu Dumnezeu!/ Să-l luăm pe
Iuda de-un picior,/ Să-l ţâpăm în părău./ Părăul s-o bulbucat,/ Iuda s-o necat!“10.
Apare aici ideea de trădare şi credinţă (Iuda, ucenicul lui Iisus l-a trădat pentru
30 de arginţi). Adusă de coloniştii saşi vecinătatea a avut până la sfârşitul celui de-al
doilea război mondial un rol activ în viaţa comunităţii. Funcţiile cele mai importante au
fost: ajutorul reciproc, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor săseşti sau româneşti după
caz şi controlarea relaţiilor cu biserica. Vecinătăţile aveau un rol activ în păzirea pe
timp de zi şi de noapte a străzilor, ogoarelor, viilor şi pădurilor, ba chiar şi în privinţa
păstrării sănătăţii publice. Cea mai veche şi cea mai persistentă funcţie a vecinătăţilor,
împărtăşită în trecut cu breslele şi societăţile de înmormântare, este fără îndoială
organizarea înmormântării celor decedaţi.
În Apold aşa cum am arătat, la începutul secolului al XIX-lea mai era doar o
familie de saşi, iar după al doilea război mondial nu mai era nici o familie, dar
vecinătatea nu a dispărut. Ea a fost deja demult preluată de la saşi. Să nu uităm că în
satele din zonă Miercurea, Dobârca, Amnaş şi Ludoş au fost vecinătăţi săseşti chiar
până în anii '80 (când o mare parte dintre locuitorii saşi au plecat în Germania). Astăzi
rolul vecinătăţilor apolzene se reduce doar la cel al înmormântării.
În Apold au fost şi sunt şi azi 624 numere de case cu 20-21 de vecinătăţi cu
aproximativ 20 de case de vecinătate. Vecinătăţile sunt organizate pe străzi: Uliţa
Mare, Uliţa Nouă, Uliţa din Jos, În Ungheţ, În Godârlău, Peste Pod, În Cânechi, Pe
Deal, În Baltă, La Gară, Sub Potece.
Vecinătatea deţine câteva obiecte simbolice: tabla de convocare, lada
vecinătăţii şi steagul. În lada vecinătăţii se păstrează statutul, ştampila, procesele
verbale, cotizaţiile plătite. Pe lângă acestea aparţin vecinătăţii obiecte uzuale folosite în
viaţa de toate zilele sau în ocazii: mese, bănci, vase, veselă şi accesorii pentru
înmormântare. Toate acestea au fost cumpărate de membrii vecinătăţii. Dacă se
întâmplă să strice vreo oală trebuie ca cel care a luat-o pentru înmormântare să cumpere
alta. Primirea şi predarea obiectelor se face în prezenţa cuiva din vecinătate şi se scrie
starea în care se află. Toate aceste înscrisuri (un fel de procese-verbale) se ţin de către
tatăl de vecinătate. Obiectele de folosinţă se cumpără după ce se discută în vecinătate.
Se notează suma cu care s-a contribuit la procurarea lor. Dacă cineva refuză să
plătească nu poate folosi vasele, feţele de masă sau tacâmurile, la botez, nuntă sau
înmormântare.
În urmă cu 40-50 de ani în perioada 15 august - 1 septembrie a fiecărui an,
vecinătăţile pregăteau căile noi de acces spre locurile din pădure aşa cum stabilea
ocolul silvic. De asemenea în perioada secerişului şi a treieratului (îmblătit) vecinătăţile
îşi programau zilele în care să se desfăşoare aceste activităţi pentru fiecare familie în
parte. În timpul iernii şi mai ales de sărbători bărbaţii din vecinătate se întâlneau (azi
mai rar) pentru a petrece cu un pahar de vin şi „cu poveşti”. Până prin anii '70 femeile
se întâlneau la şezători şi de sărbători. Ele făceau pe rând scoverzi, croapine (gogoşi) şi
clătite.
Popa I. Nicolae, Albei, pensionar de 85 de ani, cantor la biserica din comună a
fost tată de vecinătate chiar 7 ani la rând, deşi regula este ca funcţia să fie ocupată un
an şi, în mod excepţional, doi. Fiind un bărbat inteligent, inventiv şi bun organizator a
10

Popa Elisabeta, casnică, 84 ani, com. Apoldu de Jos, subiect anchetat.
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fost ales de 7 ori la rând. Din păcate, spune domnia sa, rolul vecinătăţii, se reduce
astăzi la înmormântare, când este nevoie de 14 bărbaţi din vecinătatea din care este cel
decedat (6 bărbaţi care duc sicriul, 2 bărbaţi pentru cele două scaune folosit în timpul
opririlor, 2 pentru prapuri, şi patru pentru săpatul gropii). Dacă cine trebuie să participe
nu poate să efectueze unul dintre aceste lucruri, fiind în vârstă sau bolnav, trebuie să
găsească o persoană care să îi ţină locul. Sunt acum multe femei văduve care trebuie să
îşi găsească un bărbat dintre rude, vecin sau prieten care să completeze numărul de 14
la înmormântare. Săpatul gropii este una dintre sarcinile principale ce revine fiecărui
bărbat dintr-o familie membră a vecinătăţii. Îndeplinind această obligaţie, fiecare
bărbat asigură membrilor familiei sale gratuitatea acestui serviciu când va fi cazul.
Vecinătatea asigură şi constituirea cortegiului cu rudele şi prietenii decedatului.
Vecinătatea participă la masa de după înmormântare şi la „cina” de a doua zi.
Faţă de alte localităţi din jur din care în anii 80 au plecat mulţi tineri la oraş,
chiar dacă s-au angajat în întreprinderile din Sibiu au făcut naveta cu trenul. Astfel nu
s-a petrecut o întrerupere în activitatea vecinătăţilor.
În localităţi ca Miercurea şi Cristian s-au înfiinţat vecinătăţi noi după 1990.
Apartenenţa la o vecinătate nouă se face nu numai după apropierea spaţială, ci şi în
funcţie de profesia membrilor şi pe bază de prietenie.
Ca şi în vecinătăţile vechi există şi acum un ritual de intrare: adresare unei
cereri scrise, aprobarea ei cu majoritate de voturi, plata unei taxe de înscriere, şi
obligaţia de a da de băut adunării trei – cinci litri de vin. Excluderea din vecinătate este
determinată de nerespectarea regulilor. Nu există să nu plăteşti, sau să nu îndeplineşti o
datorie căci ”îi” ruşine. Este deci o sancţiune social-morală11.
De ce se menţin vecinătăţile? De ce noii veniţi în satele din depresiunea
Apold - Miercurea, se reunesc în vecinătăţi?
Printre motive găsim nevoia de „a fi” şi de „a acţiona” împreună nu numai
informal, dar şi în forme pe care băştinaşii să le recunoască. Ca formă de organizare
socială exprimă solidaritatea, nevoia lui „a fi” cu ceilalţi şi susţine ajutorarea, nevoia
lui „a face” împreună cu ceilalţi.

11

Popa I. Nicolae-Albei, pensionar, 85 de ani, com. Apoldu de Jos, cantor la biserica din comună-subiect
anchetat.
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NEIGHBORHOODS FROM SECAŞELOR VALLEY
APOLDU DE JOS PARISH, SIBIU COUNTY
Abstract
The Neighborhood is the major form of organization which lasted in time and
space. It is a crucial institution of the society from Transylvania. It is a form of
neighborhood association based on the strict criteria of the spatial contiguity: all the
adults from one street were gathered and organized in a Neighborhood.
Why have they existed for such a long time? Why the new comers in the
villages from the depression Apold – Miercurea are still gathered in Neighborhoods?
That is because they needed to have the same rules as those followed by the
natives. In the same time they knew that solidarity was useful for all of them.
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