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Cuvânt înainte
Am crescut ascultând povești și legende dintr-un tărâm fermecat: Transilvania. De acasă. Am
descoperit în personajele lor că suntem de mai multe feluri și rânduim lumea diferit, dar ceea ce
ne unește este mai puternic decât ceea ce ne desparte. Pentru mine, diferitul este o sursă
inepuizabilă de farmec și mirare. Cunoscându-ne, ne putem privi cu ochi senini, cu sinceritate și
mai ales cu umorul plin de imaginație care ne caracterizează.

Ca o oglindă a lumii, poveștile ne reflectă chipul și preocupările culturale fundamentale. Cum au
ajuns sașii în Transilvania, profeții și legende care le înscriu destinul, cavaleri și cetăți trainice,
uriași și globuri de aur, sași destoinici sau puși pe șotii, povești despre curaj, dreptate, iubire și
statornicie sunt firele epice ce ne absorb într-o călătorie de-a lungul epocilor și de-a latul
Transilvaniei. Unele ne amuză, ne luminează sau ne intrigă, altele sunt mai triste sau romantice,
pentru ca în final să ne spună că fiecare suntem suma tuturor poveștilor scrise vreodată. Iar
istoria mare se compune din toate istoriile mărunte, personale, înșirate la nesfârșit.

Am scos legendele de aici din lăzi prăfuite ale memoriei, dar pentru unii dintre voi vor fi noinouțe. Pe unele poate le-ați auzit povestite de bunici, pe altele le-am tradus din germană sau din
dialectul săsesc și le-am publicat pentru prima dată în limba română. Pe câteva le-am aflat chiar
de la voi. În jurul legendelor propriu-zise, am tras pârghii spre realitate, tocmai pentru că ele
amintesc adesea de oameni și locuri mai puțin cunoscute. Spre final, găsiți și două extraordinare
mostre de vechi creații populare în dialect săsesc, tot mai rar întâlnit astăzi. Am scotocit cărți și
arhive după istorii uitate, am hoinărit pe cărări neumblate în Transilvania și Germania, am
ascultat oameni-tezaure vii, amintiri și folclor, iar la final am presărat pulbere de magie. Această
primă cărțulie este doar o fărâmă din ce înseamnă poveștile săsești. Luați-o în răspăr sau hrănițivă sufletul cu ea și bucurați-i și pe alții cu isprăvile sașilor de ieri și de azi.

Fiecare om are o poveste, cea mai frumoasă din câte s-au spus vreodată.
A ta care e?
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Copiii din Hameln, strămoșii sașilor transilvăneni

Colonizarea sașilor în Transilvania este un fapt istoric cu prelungiri în mit și multe legende
locale. Una dintre acestea leagă întemeierea primelor așezări săsești din Transilvania de
povestea unui oraș din Germania Evului Mediu.
A fost odată ca niciodată, pe la 1284 se spune, o mare invazie de șobolani în orășelul german
Hameln. Cu cât încercau oamenii să-i stârpească, cu atât mai mult spor se înmulțeau rozătoarele.
Nici otrava, nici capcanele, nici iscusitele pisici aduse din Bremen nu au putut să le facă de
petrecanie. Oamenii erau tot mai disperați, așa că primarul a dat veste-n țară că va oferi o
recompensă generoasă celui care va putea să îi scape de pacoste.
Într-o bună zi, sosi în oraș un personaj straniu: Pied Piper (germ. Der Rattenfänger), un cântăreț
la fluier. El se oferi să scape orașul de șobolani, în schimbul recompensei promise. Zis și făcut.
Străinul cu înfățișare ciudată și haine pestrițe, a luat fluierul și a început să cânte o melodie
parcă fermecată. Cât ai clipi, șobolanii se revărsau spre el din toate cotloanele, chemați parcă de
sunetul fluierașului. Cântărețul i-a ademenit spre râul Wesser, unde toți șobolanii s-au înecat.
Zile în șir au petrecut oamenii apoi, fericiți că au scăpat de pacoste.
Însă, așa cum se întâmplă adesea, la vremea recompensei, cântărețul nu și-a mai primit banii
promiși. Supărat, străinul a plecat, dar i-a amenințat pe localnicii nerecunoscători că se va
răzbuna. Cântărețul s-a întors într-o zi de duminică, 26 iunie 1284, pe când toată suflarea
Hamelnului era la Biserică. Cântărețul a început iar să îngâne o melodie fermecată, la care toți
cei 130 de copiii din Hamelin, aflați la joacă, s-au adunat ca vrăjiți în jurul cântărețului. Acesta
i-a condus spre peștera de pe dealul Koppenburg, aflat în afara orașului, unde au dispărut cu
toții, lăsând mare tristețe în urmă. Degeaba s-au dat părinții de ceasul morții ca să-și găsească
pruncii, aceștia nu au mai apărut niciodată, de parcă ar fi intrat în pământ.
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Între istorie și ficțiune
Cel mai vechi document în care este menționată plecarea copiilor este manuscrisul de la
Lounebourg (1430-1450). Legenda a devenit însă cunoscută în varianta Fraților Grimm,
Fluierașul Fermecat, publicată în 1816, în volumul Legende germane. Povestea mai apare și în
poemele lui Goethe (1802, Der Rattenfänger) și Robert Browning (1842, The Pied Piper of
Hamelin).
Povestea Fraților Grimm ne spune că, după ce au călătorit pe sub pământ zile întregi, copiii din
Hameln au ajuns în Transilvania, unde au întemeiat șapte cetăți – cele Siebenbürgen săsești.
Copiii din Hameln ar fi, conform poveștii Fluierașului Fermecat, strămoșii sașilor transilvăneni.
În 1819, Frații Grimm ar fi declarat într-un articol din presa germană că acei copii răpiți de
fluieraș au ajuns în Transilvania. În același articol era citat preotul Bisericii Negre din Brașov,
Friedrich Müller, autorul cărții Povești din Transilvania, în care a adunat legende ale sașilor
transilvăneni. Una dintre legende spunea: “Noi, germanii din Transilvania, suntem copiii luați
din Hameln de fluierașul fermecat și am călătorit mult timp pe sub pământ (prin necunoscut),
iar apoi am apărut în mijlocul Transilvaniei prin peștera din Merești, Valea Varghișului, și neam împrăștiat în cele șapte orașe și multe sate ale noastre“. Locul unde ar fi ieșit la suprafață
copiii este și el disputat, existând păreri care susțin că ei ar fi ajuns prima dată la Sebeș (germ.
Mühlbach) sau Orăștie (germ. Broos).
Nu se știe exact de ce a fost legată povestea Fraților Grimm de venirea sașilor în Transilvania,
însă este interesant că prima etapă a colonizării germane coincide cu data aproximativă a
dispariției copiilor din Hameln, după cum și zona din care se crede că au provenit primii sași
este și cea a Hamelnului.
În cele din urmă, varianta cea mai plauzibilă este aceea prezentă pe site-ul oficial al
orașului Hameln: în trecut, locuitorii unui oraș erau numiți, cu toții, “copiii orașului”. Iar acești
“copii ai orașului” au emigrat spre pământuri din Est, iar mai târziu, legenda exodului copiilor a
fost legată de legenda expulzării șobolanilor, care se referă la invaziile de rozătoare din
localitățile medievale împotriva cărora se lupta, cu mai mult sau mai puțin succes, apelându-se
la “prinzători de șoareci” (Rattenfänger).
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Fiind o importantă legendă locală, sceneta răpirii copiilor este reprezentată în centrul orașului
Hameln în fiecare duminică, pe timp de vară. Tot în amintirea copiilor dispăruți, până astăzi, pe
Bungelosenstrasse, locul unde ar fi fost văzuți ultima dată copiii, muzica este absolut interzisă.
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Spadele sașilor

“Este acolo-n Avalon! îi arătă Merlin cu mâna, undeva către asfinţit. Şi cine are sabia nu poate
fi înfrânt nicicând…”

Din cele mai vechi timpuri, spada este mai mult decât o simplă armă, un simbol al puterii,
aproape mistice. Zeița Tethis îi dăruiește fiului său, Ahile, spada făurită de Hefaistos însuși, zeul
neîntrecut al meșterilor și al metalelor, cel care făurește în foc arme și armuri miraculoase. În
același timp, o sabie atipică atârnă de un fir de păr deasupra capetelor bieților muritori, amintind
nimicnicia

ființei:

sabia

lui

Damocles. Legendara

Excalibur a regelui

Arthur

este

un sabie magică, simbol al suveranității de drept britanice. A-l deposeda pe inamic de spada
însemna înfrângerea lui. În Evul Mediu, spadele erau voit apropiate de simbolul crucii, ca obiect
justițiar, purificator. Atributele protectoare și legitimatoare ale sabiei se transmit celui care este
predestinat să o poarte, după cum Harap-Alb pornește la drum cu hainele de luptă, calul
și armele tatălui său. Cel căruia i se încredința o spadă primea autoritate și statut. Sabia zidită în
piatră, ascunsă pe vârf de munte ori în peșteră, este simbol și pretext pentru o călătorie inițiatică,
ascetică, la capătul căreia eroul descoperă moștenirea pierdută și se investește cu toate
prerogativele puterii simbolizate de armă.
Și destinul sașilor din Transilvania este legat de un astfel de obiect, încărcat cu alte valențe decât
cele de luptă. O veche legendă săsească spune că atunci când primii colonişti germani au ajuns
pe teritoriul Transilvaniei, pentru a întemeia prima aşezare importantă, Sibiul, cei doi greavi au
jurat pe spadele lor înfipte încrucişat în pământ ca neamul lor să apere şi să cultive pe veci acest
pământ. După unele versiuni ale legendei, unul dintre greavi ar fi fost Hermann, cel care a dat
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numele Sibiului. Apoi cele două spade de jurământ și întemeiere au fost trimise în localităţile
extreme ale pământului regesc ocupat de sași: Orăştie/Broos şi Drăuşeni/Draas.
Tot atunci au făcut o profeţie: atunci cand cele două spade vor dispărea, va dispărea şi neamul
sașilor de pe aceste melaguri. Trecând din legendă în fapt istoric, se știe că spadele s-au păstrat
în bisericile celor două localităţi secole de-a rândul. Cea din Orăştie a dispărut la un moment dat
fără urmă, nimeni nu ştie exact când. Şi cea de la Drăuşeni a fost pierdută, dar s-a înlocuit cu o
alta, o impozantă spadă din veacul al XVII-lea. Sabia sașilor de la Drăușeni s-a păstrat
în imagini și desene, dovezi că legenda are un sâmbure de adevăr istoric, dar soarta ei este un
mister încă neelucidat. Din păcate și cea de-a doua spadă din Drăușeni a dispărut de tot în
1944, în învălmășeala războiului, după cum se spune.
Săbiile încrucişate de pe stemele Sibiului şi Orăştiei amintesc astăzi în mod oficial de această
legendă.
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Călugării cistercieni și Diavolul

„Paradisul este infernul văzut din partea cealaltă.”
(Guilermo din Numele trandafirului, Umberto Eco)

Locul neobișnuit, cu ruinele gotice sobre și stilul de viață ciudat al cistercienilor, a dat naștere la
multe legende despre mănăstirea din Cârța, care mai de care mai sinistră. Unii spun că abația ar
fi bântuită, că aici se aud periodic sunete ciudate, ba că odinioară au ieșit la lumină schetelete
unor uriași.
O poveste interesantă spune că odinioară, chiar pe la începuturile mănăstirii, chiar Diavolul și-a
măsurat puterea cu cistercienii. În vremea când au început cistercienii să ridice mănăstirea,
Diavolul a aflat de veste și a fost de-ndată cuprins de mânie și invidie. Așa că s-a instalat
degrabă pe malul celălalt al Oltului și a început și el construcția unei clădiri grandioase, dar pe
dos, îndreptată nu spre cer, ci spre adâncurile pământului. Călugării și Diavolul lucrau de zor, zi
lumină, fiecare pentru a avea edificiul mai impunător, care să atragă mai mulți credincioși.
Tot sfătuindu-se și rugându-se, călugării au avut într-o zi o idee care să-i vină de hac Diavolului.
Iată că într-o noapte s-au pus ei împreună și au construit un baraj pe Olt, astfel încât au inundat
toată groapa în care Diavolul își construia mănăstirea. Și așa a rămas mănăstirea cistercienilor
singura din zonă, solidă și impunătoare ca o catedrală, de veghe secole de-a rândul, până în
zilele noastre. Această legendă explică și existența unei mlaștini din apropiere, despre care
sătenii spun că ar fi fără fund pentru că s-ar afla pe locul mănăstirii pe care a săpat-o diavolul în
pământ. Tot în acea mlaștină se spune că la miez de noapte se aud bătând clopotele care au fost
furate de tătari și aruncate în adâncuri.
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Pentru că abația nu era bine fortificată, legendele spun că cistercienii ar fi săpat chiar şi un tunel
ce pornea de sub altarul bisericii şi care ducea până la Olt, unde fugeau cu plutele atunci când
veneau năvălitorii.

Abația cisterciană de la Cârța, iunie 2014. Foto: Mihaela Kloos-Ilea

La Cârța/Kerz/Kercz se află singura abație cisterciană nedistrusă din România și cea mai
estică din Europa. Călugării cistercieni, renumiți pentru hărnicie, dar și pentru excesele bahice,
au ridicat aici un edificiu impunător și prosper, care a influențat arhitectura din toată
Transilvania. Astăzi abația este atracția turistică într-un sat liniștit, impresionantă prin
atmosfera gravă și legendele ruinelor gotice.

Cine au fost cistercienii
Ordinul călugărilor cistercieni a fost înființat în 1098 de către abatele Robert de Molesme, în
Citeaux, Burgundia, de unde în secolul al XII-lea s-a răspândit în întreaga Europă. Numele
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cistercienilor vine de la Citeaux-Cistericum, o zonă cu multă trestie. Cistercienii au construit
apoi mănăstiri în special în zone mlăștinoase și izolate.
Cistercienii s-au desprins de stilul aristocrat al călugărilor din Cluny, pentru a trăi auster, doar de
pe urma propriei munci, conform dictonului Ora et labora (roagă-te și muncește) a lui Benedikt.
Între secolele XI-XIV au înființat peste 1400 de mănăstiri în întreaga Europă, din Portugalia,
până în Anglia în nord, peste Germania și Austria și până la Cârța, cea mai estică abație a
ordinului.
Cistercienii, călugării albi sau călugării-țărani, cum li se spunea, erau renumiți pentru hărnicie,
măiestrie în construcția edificiilor și pricepere, mai ales în ale viticulturii și pisciculturii, de unde
și-au atras cu timpul și faima de mari băutori de vin. Trăiau auster, munceau zi lumină și aveau
program de rugăciune foarte strict, la trei ore. Cistercienii nu mâncau carne, doar pește, nu aveau
nici o sursă de încălzire în camerele lor, se îmbrăcau numai în veșminte făcute de ei și vorbeau
doar strictul necesar.

Călugării cistercieni din Cârța
Pe teritoriul de astăzi al României au funcționat două mănăstiri cisterciene: una la Igriș, în
județul Timiș și alta la Cârța, în județul Sibiu. Mănăstirea Igriș a fost fondată în anul 1179, de
Ana de Châtillon, prima soție a regelui Béla al III-lea al Ungariei, originară din Franța. Aici a
funcționat prima bibliotecă de pe teritoriul României de astăzi. Mănăstirea a fost întemeiată ca
abație-filie a mănăstirii călugărilor cistercieni de la Pontigny, fiind locuită inițial de călugări
veniți tot din Franța. De aici, o parte dintre călugări au migrat spre est, stabilindu-se la Cârța.
Abația de la Cârța este construită în 1202 (an general acceptat, deși nu există documente), ca
filie a abației de la Igriș și atestată documentar în 1223, cu numele de Abbatia beatae Maria
Virginis de Kercz/Unseren Leiben Frau zu den Kerzen, lăcaș închinat Sfintei Maria, de unde
numele de Kerz al localității, asemănător în română și maghiară: Cârța/Kercz.
La Cârța, cistercienii au asanat terenul mlăștinos și au defrișat pădurea sălbatică pe locul căreia
se înalță mănăstirea și au creat în jurul său plantații roditoare. Fiind călugări de rit catolic, erau
conduși de un abate. Abatele mănăstirii numea preoții și judecătorii din cele zece localități care
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le aparțineau: Cârța, Criț, Meșendorf, Cloașterf, Apoș, Cisnădioara, Feldioara, Colun,
Glâmboaca și Cârțișoara. Cistercienii au adus aici soiuri noi de viță de vie de Burgundia și au
introdus rotația culturilor în agricultură.
În Transilvania s-au bucurat de drepturi exclusive, fiind constructori și meșteri pricepuți. Cei
care doreau să macine grâne le plăteau uium, cistercienii având singura moară de pe teritoriul
celor zece sate subordonate.
Totuși, de la viața austeră, în secolul XV se pare că se ajunsese la o viață luxoasă și desfrânată a
cistercienilor, atrăgând dezaprobarea sibienilor. Ultimul abate al mănăstirii a fost Raimond
Baerenfuss, despre care a rămas legenda că era vestit vânător de urși și băutor pătimaș de vin.
În mod oficial este cunoscut că mănăstirea a fost desfințată în 1475 de către Matei Corvin din
cauza abaterilor călugărilor, averile abației trecând în subordinea bisericii de la Sibiu.
Neoficial, scopul politic care se pare că a stat la baza măsurii a fost eliminarea cistercienilor,
care era supuși Papei de la Roma, pe când Matei Corvin îl susținea pe episcopul sas din Sibiu,
supus regelui.

Abația din Cârța
Se pare că prima bazilică ridicată de călugări a fost o construcție modestă, de lemn. În secolul
XIII, pietrari veniți probabil din Franța și Renania au creat abația sub formă de cruce și anexele
mănăstirești dispuse în formă de dreptunghi în jur. Planul abației a fost de bazilică cu trei nave și
o navă transversală în sistem legat.
Deși primele clădiri au fost construite în stilul romanic specific ordinului benedictin, la aceste
construcții timpurii putem identifica și elemente gotice, prezente la toate clădirile de cult din
complexul mănăstirii.
Construcția mănăstirii cistercienilor din Cârța a influențat considerabil arrhitectura Transilvaniei
din secolul al XIII-lea, urme ale influențelor clare ale goticului cistercian fiind vizibile la Sebeș,
Prejmer, Feldioara, Hărman, Hosman, Hălmeag, etc. dar și catedrala de la Alba Iulia.
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Mănăstirea a suferit daune importante în repetate rânduri, în timpul năvălirilor mongole din
1241, apoi ale turcilor în 1421. A fost reconstruită de mai multe ori. Ansamblul mănăstirii s-a
degradat foarte mult începând cu secolul al XVII-lea, planurile pe care le puteți vedea în incinta
mănăstirii fiind elocvente pentru transformările mănăstirii de-a lungul secolelor.
La exterior pot fi admirate rozetele și ferestrele tipice stilului gotic, cu contraforturi masive.
Portalurile din ruinele bibliotecii sunt o îmbinare unică de stil romanic și gotic, fiind vizibile
arcurile frânte ale celor două ferestre gotice și coloana romanică încadrată în arcada în semicerc.
La intrare, deasupra portalului masiv, conic, în stil gotic se află o fereastră rotundă specifică
mănăstirilor cisterciene.
În grădina mănăstirii se află piatra de mormânt a lui Franz Pindur (1864-1904), pictor și
grafician sas originiar din zonă, autorul a numeorase gravuri și picturi ale ruinelor mănăstirii.
Astăzi sunt restaurate careul și corul, unde se țin slujbe pentru comunitatea evanghelică din sat.
În interiorul bisericii se află altarul baroc cu Sfinții Petru și Pavel care străjuiesc crucea
răstignirii. Orga barocă mecanică datează din 1777. Arcele de boltă se întâlnesc în cor în jurul
chipului Fecioarei Maria, ocrotitoarea lăcașului. Stranele de la intrare sunt pictate cu fețe
diforme, înspăimântătoare, menite să probeze credința celor care pășeau în biserică.
Turnul-clopotniță a fost construit în secolul al XV-lea de către vestitul pietrar Andreas Lapicida
din Sibiu, ale cărei opere sunt prezente în numeroase biserici săsești din Transilvania, precum la
Moșna sau Biertan. În vreme de pericol, turnul era folosit ca punct de observație. Cu un pic de
curaj, urcând scările spiralatele înguste, din turn ni se așterne la picioare o priveliște minunată
asupra satului și întregului ansamblu al mănăstirii, până în depărtare.
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Podul minciunilor nu s-a dărâmat

Liegenbrücke oder Lügenbrücke (Lügnerbrücke)? Podul culcat sau Podul minciunilor
(mincinoșilor)? Denumirea celebrului simbol al Sibiului este controversată, deși Podul
minciunilor (Lügenbrücke), mult mai interesantă, s-a impus în timp. Pe majoritatea cărților
poștale vechi însă, apare denumirea Liegenbrücke, probabil în spiritul numelui folosit de Emil
Sigerus.
O adevărată bijuterie, podul de fontă a fost construit în 1859, fiind primul de acest fel de pe
teritoriul actual al României și unul dintre primele din Europa (al doilea după majoritatea
surselor). Podul face legătura dintre Piața Mică (Kleiner Ring) și Piața Huet (Huetplatz) sau
între Orașul de sus și cel de jos, peste Strada Ocnei. Nu am găsit informații exacte despre cât de
vechi ar fi fost acest pasaj, în Cronica lui Emil Sigerus fiind menționate diverse surse istorice în
care numele

locului apare

(Reisekalender,

1790),

ca

Lügenpruk

Legerbrücke

(Teilungsprotokoll,

(Magazin,

1787),

1591),

Lügenbrücke

Lugenbruken
(1919).

Deși

“Liegenbrücke” este numele folosit de Sigerus în cărțile sale, la indexul străzilor și locurilor din
Sibiu de la finalul Cronicii (Die Gassen und Plätze Hermannstadts) este pomenită și varianta
recunoscută astăzi, cu anul 1919, fără a fi menționată sursa sau a se insista asupra acestei
variante.
Locul pe unde trecea pasajul era denumit „Băncuțele Minciunilor”, acest nume fiind dat de
Damasus Dürr în secolul al XVI-lea. După cum descrie Emil Sigerus în “Chronik der Stadt
Hermannstadt” / Cronica orașului Sibiu, la 1771 locul arăta așa: ” Die Durchfahrt unter der
Liegenbrücke wird nachts mit drei Lanternen beleuchtet und zwei Militärwachen dort
aufgestellt” / “trecerea pe sub Podul culcat este iluminată noaptea de trei lanterne și păzită de
trei santinele”. De o parte și de alta a intrării în tunel, existau pe la 1837 două căsuțe de gardă,
păzite de militari.
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Denumirea de Liegenbrücke – podul culcat pare să provină de la faptul că podul era construit
fără piloni de susținere. Confuzia poate să mai aibă o și o simplă sursă lingvistică, cauzată de
faptul că în germană (ca și în engleză) cuvintele ”culcat/liegen” și ”minciună/lügen” sunt
omonime.
Trecerea iniţial boltită se făcea pe sub un grup de clădiri care au fost demolate în 1851. Tot
atunci s-a construit un podeț provizoriu, de lemn. Podul nou, de fontă, a fost inaugurat la 17
decembrie 1860, la un an după ce a fost turnat la Friedrichs-Hütte (Cuptoarele, Turnătoria
Friedrich) din Laubach (landul Hessa, Germania).

Miciuna are picioare scurte, podul culcat nu are picioare deloc
Locul nu este doar un frumos monument al orașului, ci și unul încărcat de vechi legende, dintre
cele mai buclucașe.
Cea mai cunoscută poveste, una probată astăzi de fiecare turist care ajunge pe el, este că podul
ar fi viu, adică simte și are urechi așa că, la fiecare minciună auzită, începe să geamă și să se
scuture din toate încheieturile și se prăbușește, aducând mincinosul cu picioarele pe pământ.
Localnicii spun varianta cu podul care-ți cade în cap, dacă spui o minciună sub el, nu stând pe
pod, așa cum ne încercâm noi norocul astăzi. Oricum, de vreme ce încă e acolo, trebuie că
oamenii care ajung pe el nu se prea încumetă să mintă.
După o altă legendă, podul era un loc de pedeapsă pentru negustorii mincinoși. Piața Mică din
Sibiu era vestit loc de târg și tocmeli, numai că ajungând acasă, unii cumpărători își dădeau
seama că au fost înșelați. Așa că se întorceau tunând în piață și îi luau de piept pe negustorii
mincinoși, apoi, în hohotele de râs ale mulțimii, îi aruncau de pe pod. Un spectacol justițiar care
se pare că a funcționat, fiindcă se spune că atunci când poposeau la Sibiu, negustorilor nu le mai
prea ardea să îi păcălească pe oameni.
Tot legat de piața de aici, Arnold Pancratz în “Die Gassennamen Hermannstadts“,
1935, explică numele podului prin poveștile și bârfele care se răspândeau aici în zilele de târg.
Era un loc de sporovăială (germ. Klatsch und Tratsch) și de împrăștiere a știrilor urbei,
majoritatea baliverne scornite de țărăncile guralive venite la piață.
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Trecând de la afacerile buzunarului la cele ale inimii, se mai spune că podul era un romantic loc
de promenadă și întâlnire pentru cuplurile de îndrăgostiți. Tinerii își jurau aici iubire veșnică, iar
fetele jurau că sunt pure și neatinse. Însă, noaptea nunții dovedea că unele fete erau mincinoase.
Așa că erau târâte pe pod, supuse oprobriului public și aruncate peste balustradă.
Tot de latura sentimentală este legată o altă legendă, din vremea când la Sibiu locuiau mulți
cadeți care studiau la Academia Militară. Tinerii chipeși în uniforme impunătoare erau atracția
Promenadei sibiene, admirați pe furiș de toate doamnele înaltei societăți. Aceștia își dădeau
întâlnire pe pod cu tinerele domnișoare, le promiteau marea cu sarea, apoi le lăsau să aștepte în
zadar împlinirea jurămintelor de amor.
Astăzi, pe latura sudică a podului stă stema Sibiului, iar pe cea nordică sunt inscripțiile
referitoare la construcția monumentului: “1859”, respectiv “FRIEDRICHS/ HŰTTE”.
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Podul minciunilor/Lügenbrücke, Sibiu, 2013. Foto: M. Califice
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Turnul înclinat al bisericii evanghelice din Mediaș

O seară cețoasă de iarnă, când pe străzile pustii sună doar ecoul pașilor noștri, e perfectă pentru
o plimbare în Mediașul misterios, înțesat de legende medievale și urme ale locuirii săsești. Am
avut norocul să am drept ghizi dragi oameni ai locului, care s-au străduit să îmi dezvăluie o parte
dintre poveștile Mediașului, având grijă ca pe altele să le pomenească doar în treacăt:
Pe zidurile centrului nostru vechi stau semne și figuri ce încifrează toată istoria orașului. Sașii
aveau secretele lor și le-au cam luat cu ei. Acum nimeni, nici sașii din Germania, nici noi deaici nu le mai putem descifra… Cine le va mai ști vreodată pe toate?
Tocmai datorită straniilor simboluri de pe clădirile istorice, cândva în proprietatea unor ilustre
familii de sași, Mediașul și-a câștigat renumele de Cetatea luminii, așa cum cu mândrie ți-o vor
prezenta localnicii. Este locul în jurul căruia istoria și imaginația, nemuritoare legende și teorii
năstrușnice s-au încâlcit parcă tocmai spre buimăcirea completă a turistului de azi. Torcătoarea,
gemenii, strugurii de aur, bufnițele, rețeaua labirintică de pasaje de sub oraș, ciudate simboluri
presupuse a fi de origine francmasonică, diverse figuri feminine, turnul înclinat al bisericii
evanghelice – doar câteva dintre poveștile fascinante ale locului, care te fac să te întrebi de ce no fi Mediașul și mai cunoscut, și mai vizitat, de același interes ca și Sighișoara sau Sibiul. Dar să
le cercetăm pe rând.

Legendele turnului Bisericii Sf. Margareta
Cu o înclinație de 2,28 m față de axa verticală, turnul este în top 10 al celor mai înclinate clădiri
din lume, alături de mult mai celebrul Turn din Pisa. Puțini știu că nu departe, la Ruși/Reussen
mai există un turn înclinat, cel al bisericii evanghelice de pe dealul din mijlocul satului. Atât
turnul din Mediaș, cât și cel din Ruși își dispută în tăcere “titlul” de cel mai înclinat turn din țară.
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La construire, se dorea ca înălțimea turnului din Mediaș să rivalizeze turnul Catedralei Sf.
Ștefan din Viena și orice turn de biserică din Transilvania. O ambiție pentru care se spune că sau luat la întrecere și meșterii bisericilor evanghelice din Bistrița și Sibiu, câștigând cei dintâi.
Chiar dacă mândria medieșenilor nu a durat cel mai înalt turn de biserică din Transilvania – are
o înălțime de 68,5 m – turnul bisericii Sf. Margareta se vede de departe, din toate zările orașului.
Un axis mundi ce domină viața medieșenilor cu acoperișul din țiglă smălțuită în diferite culori și
silueta lui zveltă, dar în mod ciudat înclinată.
La jumătatea secolului al XV-lea, turnul a devenit parte a cetății și timp de un secol au urmat
mai multe etape ale construcției. Ca și în cazul altor biserici evanghelice din Transilvania, cele
patru turnulețe din jur sunt semn că Mediașul avea drept de judecată. Din înălțimea sa a vegheat
procesele și condamnările ce se țineau în Piața Mare, ca și la Sibiu, Cluj și în alte burguri
transilvane. În 1880, la ultimul nivel al turnului a fost montat ceasul actual, care indică şi fazele
lunii și înlocuia un ceas din secolul al XVIII-lea. La nivelul ceasului a fost amplasată o statuetă,
opera lui Kurtfritz Handel, copia fidelă a lui Petre din Turn, “Thurm Pitz” cum îi spuneau sașii,
străjerul amplasat inițial într-o nişă din colţul sud-estic al turnului. Astăzi, Petre din Turn poate
fi este de găsit la Muzeul Municipal.

De ce s-a înclinat turnul
Se spune că în urmă cu cinci secole, atunci când lucrarea a fost începută, breasla pietrarilor din
Mediaș își dorea ca turnul să rivalizeze cu cel al catedralei din Viena. Au apucat de l-au ridicat,
dar orgoliul i-a făcut ca mai la lucrul gata să mai adauge încă trei etaje, ajungând la cei 68,5 m
de acum. Se pare că terenul instabil sau o eroare de calcul a meșterilor explică înclinarea
turnului, pentru consolidarea căruia încă se gândesc diverse proiecte. Dar bineînțeles că dincolo
de știință, faptul neobișnuit este tălmăcit pe tărâmul poveștilor locale.
Conform uneia dintre legende, turnul ar fi fost construit strâmb dintr-o greșeală a meșterilor. La
sfârșitul lucrărilor, după ce au vâzut că turnul este înclinat, meșterii au dat cu pălăria de pământ
și s-au luat de cap. Ei, acuma ce-i de făcut? Nici una, nici două, ca și cum turnul ar fi fost din
plastilină, l-au legat fedeleș cu frânghii și au încercat să tragă de ele în partea opusă, ca să îl
îndrepte.
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- Hooopa, heeeirup!!
Și trebuie că ar fi funcționat, numai că... Unul dintre cei care trăgea de funie a fost distras de o
frumoasă domniță care tocmai trecea pe drum și a uitat să se mai oprească, astfel că turnul s-a
înclinat prea tare în direcția opusă, rămânând pe veci așa cum îl vedem astăzi.
O altă legendă, asemănătoare cu cea a Babilonului, spune că mândria nemăsurată a meșterilor
medieșeni l-a mâniat pe Dumnezeu, care le-a pedepsit trufia încurcându-le socotelile, nu limbile.
Așa se face că turnul e dintotdeauna înclinat.

Mediaș, Piața Mare, carte poștală nedatată, colecție personală

Turnul Trompeților, cum îi spun localnicii, sau al Trompetelor ori al Trâmbițașilor, și-a primit
numele datorită trâmbițașului care stătea permananet în vârful turnului și scruta permanent
zările, alertând orașul în caz de pericole. Se spune că trâmbițașii care nu-și făceau treaba bine
erau adesea aruncați din vârful turnului, drept pedeapsă.
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Misterele din Cetatea luminii: labirintul de sub oraș și simbolurile francmasonice
Nu numai Turnul Trompetelor este subiectul legendelor medieșene. Multe alte simboluri și
clădiri au istorisirile lor, exploatate turistic printr-un traseu ce-și propune astăzi te poarte pe
urmele sașilor și să reveleze neinițiaților misterele francmasonilor care ar fi trăit odinioară în
oraș. Multe dintre aceste teorii stau în picioare cam ca și turnul bisericii: un pic clătinându-se.
Un ambalaj cu potențial turistic, care exploatează presupusa legătură dintre meșterii din breasla
zidarilor medieșeni și francmasonerie. Motivația acestei asocieri este că la origine, francmasonii
au fost constructorii medievali de elită, o societate secretă de meșteri ai pietrei, în sarcina lor
fiind între secolele XI-XVII, construcția marilor catedrale și biserici europene.
Clădirea impunătoare a prestigiosului liceu german Stephan Ludwig Roth poartă pe fațadă
simboluri precum gemenii, echerul și compasul, dintre semnele esoterice pe care ești îndemnat
să le urmezi în oraș. Chiar liceul Ludwig Roth ar fi fost construit după modelul Templului lui
Solomon. Cât se vede la suprafață, tot atât ar fi dedesubt, pentru că în adâncurile de sub
picioarele noastre ar ascunde o rețea labirintică de tuneluri, despre care oamenii locului știu din
moși- strămoși. Dacă într-adevăr există sau nu, nimeni nu a putut să dovedească.
Pe casele vechi din centru se observă multe simboluri solare, arcade și porți cu raze, despre care
localnicii îți șoptesc ca în taină că sunt vechi coduri încifrate în fațadele celor mai înstărite case
ale sașilor. Cel puțin și la Sibiu au fost (mai sunt?) vechi porți cu simbolul soarelui, dintre care
una a fost surprinsă într-o fotografie cunoscută a lui E. Fischer. De la numeroasele figuri ale
luminii, simboluri ale rațiunii, echilibrului și înțelepciunii încrestate în zidurile sale și-ar fi
primit Mediașul numele de Cetatea luminii. De pe una dintre clădirile din centru tronează
Torcătoarea (Zur Spinnerin), o statuetă care a intrigat la rândul ei, născând mai mult ipoteze.
Unii spun că are legătură cu Ursitoarele care determină destinul omului încă de la naștere, alții
că este cea care toarce firul vieții orașului și al locuitorilor lui.
Turnul Mariei de lângă Biserica Sf Margareta a fost capelă în timpul epidemiei de ciumă și
cameră de tortură. Se spune că Vlad Țepeș a fost închis în Turnul Mariei, pe drum spre
închisoarea de la Vișegrad, lângă Budapesta, de unde legătura orașului și cu supralicitatul mit
turistic al lui Dracula.
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O altă legătură cu Dracula este faptul că Bram Stocker a scris în celebra lui carte despre vinul
auriu de Mediaș, care s-ar fi servit la nunta lui Vlad Țepeș. Se povestește că aici, în “Weinland“,
strugurii albi din care ieșea licoarea minunată aduceau asemenea renume locului încăt aurarilor
li s-au comandat trei struguri de aur. Cele trei comori au fost multă vreme bine păzite de către
Cavalerii Mediașului, dar astăzi nu mai știe nimeni unde s-ar găsi. Taina locului unde ar fi fost
ascuns prețiosul tezaur ar putea fi descifrată urmărind desenele de pe clădirile vechi ale
Mediașului.
Ca un muzeu în aer liber, centrul istoric al orașului surprinde la fiecare colț de stradă. Dacă nici
localnicii nu au aflat firul Ariadnei, nici eu nu v-am spus încă toate poveștile Mediașului.
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Biserica scroafei din Dipșa

În localitatea Dipșa (Dürrbach, Dipse) din județul Bistrița-Năsăud, ca în toate așezările cu
rânduială săsească, tronează în mijlocul satului o impunătoare biserică în stil gotic, ridicată între
anii 1482-1500. Neobișnuită este povestea ei, de unde numele năstrușnic și cam prozaic al
bisericii, cunoscută printre localnici ca „Biserica scroafei”. Acum, că s-a suit scoafa-n copac
am mai auzit, dar că s-a cățărat și pe zidul bisericii, probabil n-ați mai văzut…
Să fi fost pe la 1275, când se povestește că a venit mare primejdie peste aceste locuri: năvăleau
tătarii. Auzind de pericol, sătenii și-au strâns pe fugă toți banii agonisiți și ce-au avut mai de preț
și i-au pus într-o căldare, pe care au îngropat-o pe câmp. Apoi s-au împrăștiat din sat care cum
au putut, fugind din calea năvălitorilor, cu speranța că la întoarcere să-și recupereze avutul pus
la adăpost. Trebuie că au stat cam mult prin pribegie, pentru că după revenirea în sat au uitat
locul în care au îngropat comoara. Degeaba au săpat tot câmpul, comoara nu era de găsit și pace.
Au început să creadă că au găsit-o cotropitorii ori că pur și simplu le-a înghițit-o pământul. Așa
că oamenii și-au luat gândul și, de nevoie, cum au putut, și-au văzut de gospodăriile lor, de la
capăt.
Dar iată că după vreo două sute de ani, o scroafă grasă și făloasă ce trebuie că se credea mare
arheolog, a luat la scurmat hotarul din jurul satului și nu s-a lăsat până nu a dat de o căldare
plină ochi de galbeni. Văzând minunea, oamenii și-au adus aminte de pe la strămoși de legenda
comorii pierdute pe hotarul satului, așa că au luat ca pe un semn divin regăsirea comorii. Dar
acum case bune aveau, tătarii erau duși, se găseau în mare dilemă: ce să facă ei cu banii? Sfatul
bătrânilor a hotărât că cel mai bine este ca banii găsiți să fie folosiți pentru ridicarea unei
biserici. Astfel, s-a hotărât ca locul pe care au găsit galbenii să fie ridicată biserica, iar pe
scroafă s-o pună pe veci la loc de cinste. Așa se face că purcica norocoasă întâmpină credincioșii
chiar de lângă intrare, de pe fațada bisericii, în dreapta sus.
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Legenda Androchelului

“Hiiii, te-ai prăpădit mumă, ca Androchelul!” este o vorbă ştiută astăzi numai de bătrânii
Alţânei/Alzen, jud. Sibiu.
Ea pornește de la o stranie legendă din sec. al XV-lea, pe când Androchel/Underten ar fi fost un
sat săsesc, la intersecţia graniţelor dintre Nocrich, Alţâna şi Chirpăr. Se pare că în
tumultul Evului Mediu, satul ar fi dispărut în mod misterios, înghițit parcă de pământ. Se spune
că satul a dispărut, adică s-a scufundat în mod cu totul misterios, acum 500 de ani. Curios este
că numele săsesc, Underten, poate fi tradus tocmai ca satul “de sub pământ”. Întâmplarea a dat
multă apă la moară creației folclorice, care a scornit explicații din cele mai năstrușnice.
Prozaicul, credințele populare, conviețuirea și conflictele oamenilor din împrejurimi, toate
se împletesc în mai multe versiuni ale poveștii acestui loc.
O legendă săsească spune că satul de pe Gruiul Bumbului, cum este cunoscut dealul din
apropiere, a fost ars pe la 1500 de către turci și tătari, iar localnicii care au scăpat au murit
ulterior de ciumă. Apoi, pe la 1700, un porcar şi-ar fi scăpat animalele pe locul satului.
Tot scormonind pământul, o scroafă norocoasă a dat peste o comoară (o altă purcică
descoperitoare de comori am mai găsit și la Dipșa, v. Biserica scroafei din dipșa). Animalul a
săpat în pământ şi s-a adăpostit într-un clopot imens, pentru a făta. Chemaţi de porcar, sătenii au
dezgropat clopotul în întregime şi l-au urcat în biserica săsească din Alţâna. Clopotul din
Androchel a devenit ulterior subiect de ceartă între localnici, ţăranii din Nocrich şi sibieni. Se
povestește că nocrihenii ar fi tras chiar cu armele de pe deal ca să îl sfărâme. Au reuşit numai să
îl lovească pe-o parte. Şi sibienii erau invidioşi pe clopotul din Alţâna, pe care au venit în
repetate rânduri să-l ceară. În final, clopotul ar fi fost dus la topit, la începutul Celui de-al II-lea
Război Mondial, pentru ca din el să se facă muniţie.
O altă variantă pomenește un crud măcel, petrecut în noaptea de Înviere. Se spune că în aceste
părți, sașii și românii nu se prea aveau la inimă, ba populația română a ajuns să fie decimată de
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către sași. Ultimii doi feciori români ar fi plecat din Androchel, promițând răzbunare. S-au întors
cu oaste românească exact în noaptea de Înviere și ar fi dat foc tuturor gospodăriilor din sat,
locul mistuindu-se complet în flăcări. Se mai spune că din văpaie au scăpat doar trei fete, cele
care ar fi întemeiat localitățile vecine de astăzi, Nocrich, Chirpăr și Alțâna.
Tot de un măcel în noaptea de Înviere pomenește Cronica Alțânei, apărută în 1998. Aici,
realizatorul monografiei, acum decedat, relatează povestea unei răzbunări de frate. Pe la 1500,
un tânăr localnic ar fi fost ucis de săteni, iar fratele acestuia a jurat răzbunare. Scenariul este în
continuare similar cu cel relatat de legenda anterioară.
În zonă circulă și povești despre anumite familii care și-ar fi clădit case din pietrele și fostele
fundații ale satului. Soarta lor este întotdeauna nefericită, fiind loviți de blestemul Androchelului
și nevoiți să părăsească localitate,a bântuiți de nălucile Androchelului.

25

Povești săsești
Transilvania, tărâmul legendelor

Turnul studentului din Sebeș

Ca multe alte burguri cu farmec medieval din Transilvania, Sebeșul a fost întemeiat în secolul al
XII-lea de coloniști sași veniți din zona Rinului și Moseliei. Inițial, locuitorii căutau adăpost în
fața primejdiilor într-o fortificație restrânsă, construită în jurul actualei biserici evanghelice. La
1241, Sebeșul nu a fost cruțat de prăpădul mongolilor. După această dată, orașul a fost
reconstruit și în 1387 a obținut de la regele Sigismund de Luxemburg dreptul de a fi împrejmuit
cu un zid de piatră. Fortificația solidă care înconjura orașul medieval a fost ridicată în mai multe
etape, fiind prevăzută cu opt turnuri de apărare, aflate în întreținerea breslelor, și patru porți de
acces.
Favorabil amplasat la intersecția drumurilor, cu biserica fortificată impunătoare ca o catedrală,
sistemul complex de apărare, meșteri și comercianți vestiți, Sebeșul săsesc a fost unul din cele
mai importante orașe ale Transilvaniei medievale, una dintre cele șapte cetăți.

Turnul Studentului din cetatea Mühlbach
Turnul studentului, cunoscut și ca Turnul croitorilor, este înălțat în colțul de sud-est al cetății. A
fost ridicat în secolul al XV-lea, cu formă paralelipipedică, avand ca bază un pătrat cu latura de
5 m și zidul cu o grosime de 1 m. Ca și restul fortificației, este construit din piatră de râu, legată
cu mortar de var. Turnul are patru nivele, primele două datând dintr-o fază inițială, următoarele
două fiind adăugate ulterior, în secolele XV-XVI.

26

Povești săsești
Transilvania, tărâmul legendelor

Turnul studentului din Sebeș, 2014. Foto: Mihaela Kloos-Ilea
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Atacul. Legenda eroului din turn. Studentul și turcii
La 1438, asediul turcilor a fost o nouă încercare pentru structura militară a Sebeșului, care nu a
pus prea mari probleme cotropitorilor. Văzând urgia, sfatul orașului s-a adunat, a dezbătut și a
decis că nu-i chip să se opună oștilor otomane conduse de însuși sultanul Murad al II-lea, așa că
au decis să se predea. La auzul veștii, unii localnici mai vrednici s-au revoltat și povestea spune
că s-au adunat într-un grup restrâns, în frunte cu un elev din împrejurimile orașului, căruia i-a
rămas numele de „Studentul din Romoș” (Rumeser Student). Toți s-au baricadat în turn și nu au
vrut să cedeze cu nici un preț. Eroismul “Studentului” și al celorlați sebeșeni nu a speriat însă
armata otomană, întrucât turcii pus foc de jur împrejurul turnului, astfel că cei baricadați în
interior fie au murit asfixiați, fie au fost luați prizonieri și duși în robie. Printre cei capturați a
fost și Studentul nostru, care a ajuns în sclavie la Edirne. La Sebeș, Turnul studentului a rămas
de atunci un simbol al curajului, iar legenda lui e una dintre poveștile nemuritoare ale orașului.

Cine era Studentul?
Datele referitoare la el sunt uneori confuze, însă cel mai adesea se acceptă că era elev, avea doar
16 ani când a fost capturat de turci și venise din Romoșul natal (Rumes, Rumessdorf, jud.
Hunedoara) ca să urmeze clasele Gimnaziului din Sebeș. Îl chema Christian Cloos.
În următorii 20 de ani, Studentul din Sebeș a avut o viață plină de încercări: a fost vândut de la
un stăpân la altul și încarcerat de mai multe ori, până să fie din nou eliberat. Despre destinul său
din această perioadă amintește o scrisoare din San Michele, datată 12 decembrie 1458, în care se
face referire la “Captivus Septem Castrensis”. În cei douăzeci de ani de captivitate, Studentul a
învățat turcește și a deprins foarte bine obiceiurile și firea oamenilor între care trăia. După
eliberarea din robie, se pare că a ajuns în Germania, apoi la Roma.

Cartea Studentului, un bestseller medieval prefațat de Martin Luther
După ce și-a recâștigat libertatea și a ajuns cel mai probabil în Germania, Studentul a scris o
carte, de 65 de foi, în limba latină, Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum,
„Tratat despre caracterul, moravurile și nelegiurile turcilor“, semnată Anonimul de la Sebeș și
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publicată la Roma în 1475. Lucrarea a fost considerată în trecut primul incunabul cu autor de
prin părțile noastre. Timp de un secol, până în 1560, cartea a fost tipărită în 25 de ediții, apărute
la Berlin, Köln, Nürnberg, Paris, Strasbourg, etc. fiind un fel de bestseller în epocă. Succesul ei
extraordinar se explică prin faptul că a constituit primul studiu detaliat asupra vieţii turcilor, cu
aspecte din istorie şi etnografie, popor practic straniu și necunoscut atunci europenilor. Una
dintre ediții, cea apărută la Nürnberg în 1530, are prefața semnată de Martin Luther.
Studentul a trăit până la vârsta de 80 de ani și ar fi fost înmormântat în biserica din Roma. O
legendă ce poate fi auzită pe la Romoș dă poveștii o continuare mult mai pitorească. Legenda
spune că, spre sfârșitul vietii, Christian Cloos s-a întors în Romoșul natal și a trăit până la 80 de
ani, retras pe o colină care și astăzi poartă numele Dealul Călugărului. Se mai spune că după
bătălia de la Câmpul pâinii (1479), un turc rănit a fost adăpostit de către Christian Cloos.
Culmea, acesta ar fi fost tocmai fiul ultimului stăpân pe care Cloos l-a avut în Turcia.
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Isprăvile lui Schmidt’en Titz măcelarul

Probabil fiecare localitate are un Păcală al ei. În Sebeș, toată lumea îl știa mai demult pe
Schmidt’en Titz măcelarul, cel mereu pus pe șotii. Era un om vesel și priceput, cu ochi ageri, de
nici nu gândeai cum ți-o coace. În oraș era respectat, avea mulți prieteni, dar și câțiva care
rânjeau mai de nevoie când îl vedeau, de teamă să nu-i facă de minune.
Pe numele său adevărat ANDREAS SCHMIDT (1832-1902) s-a născut în Sebeş, la 7
noiembrie 1832 şi a rămas în poveștile din bătrâni ca Schmidt’en Titz măcelarul, dar
şi omul care în vremea lui se ocupa cu transportul local. Din prima căsătorie a avut o fiică pe
nume Johanna, iar din a doua a avut unsprezece copii, majoritatea prăpădindu-se de mici. Se
vorbeşte că pierderea copiilor săi l-a făcut să fie mai atent la suferinţa oamenilor și să ironizeze
prostia, răutatea, invidia şi egoismul.
Servite de sub masca naivității omului simplu, poantele lui Schmidt’en Titz aveau mereu o
morală, fiind felul lui de a da exemple și lecții unora prea îngânfați. Îi plăcea să ia în râs
autoritățile prea pline de sine și pe marii domni cărora nu le ajungeai nici cu prăjina la nas,
cântărind el că nu în costum stă valoarea unui om.
Iată două dintre păcălelile făcute de Schmidt‘en Titz, care au rămas de pomină până astăzi:

Schmidt’en Titz şi ţiganul Pupi
Fiind om gospodar și avut, lângă măcelăria lui, Schmidt’en Titz avea şi un fel de companie de
transport local. Deținea un vehicul de transport mare, două carturi pentru coşuri, o caleaşcă şi un
vehicul rapid (Victoria). La toate evenimentele importante ale oraşului, Schmidt’en Titz era
chemat cu caleaşca pentru a transporta oaspeții de seamă.
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Odată, a trebuit să aducă un preot important de la Miercurea Sibiului, de n-o fi fost chiar
episcopul. Era într-o zi de duminică şi sebeşenii s-au adunat cu mic, cu mare, pe ambele părţi ale
drumului, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu flori în mână, că doar nu toată ziua aveau așa
eveniment de cinste. Și cum sta suflarea Sebeșului așa aliniată, iată că apare Schmidt’en Titz cu
trăsura elegantă şi cei patru cai, la trecerea căreia oamenii se aplecau ceremonioși şi salutau. În
faţa bisericii aştepau autorităţile oraşului, presbiteriul şi preotul. Toţi se închinară cucernici în
faţa caleştii, dar când își ridicară ochii, pe cine vâd coborând țanțoș, îmbrăcat în frac, din
caleașca lui Schmidt’en Titz: tocmai pe Pupi țiganul!
Simțind că de data asta prea le-a copt-o mai marilor orașului, Schmidt’en Titz a plecat în galop
şi nu a mai fost văzut multă vreme de la acea întâmplare.

Schmidt’en Titz şi primarul
Se spune că odată, Schmidt’en Titz a fost citat de primar deoarece ar fi întârziat cu plata unei
amenzi. Știind el tactica edilului, care de mult căuta să-i pună bețe-n roate, Schmidt’en Titz a tot
refuzat și amânat, spunând că este bolnav. Numai că nici primarul nu se lăsa, așa că într-o bună
zi, dis de dimineață, Schmidt’en Titz se urcă pe cal și veni la Primărie. Acum, la Primărie exista
o scară cu trepte joase, dar foarte late, pe care la o adică putea urca în voie și un cal. Așa că ce se
gândi Schmidt’en Titz al nostru: urcă în clădire cu cal cu tot şi leagă bidiviul de ușa camerei
primarului, iar el aşteptă confortabil în birou. Bineînțeles, calului nu i-a păsat că nu era la el în
grajd, așa că și-a făcut damblaua cum a vrut, i-a ros ușa edilului și, cum era învățat să nu pună
nimeni mâna pe el în afară de stăpân, când apăru primarul începu să zvârle și să necheze,
băgându-l pe acesta în sperieți.
Ca s-o spunem pe-aia dreaptă, de pățania asta s-a distrat nu numai Schmidt’en Titz, ci și
locuitorii orașului, care se cam săturaseră de îngânfarea și abuzurile primarului.
Și sigur cu multe astfel de isprăvi și-a mai distrat Schmidt’en Titz vecinii, pe multe poate nici nu
le știm și ni le spuneți, după cum ați fi avut și în alte părți câte un astfel de Păcală de care am
râde și acum.
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Ursula sau cavalerul gotic din cetatea Bistriței

Aproape de la stabilirea sașilor aici, biserica din centrul Bistriței a fost inima și simbolul
burgului. Din vechea bazilică romanică nu au mai rămas prea multe elemente arhitecturale,
luându-i locul biserica grandioasă ca dimensiuni de astăzi, una dintre cele mai mari biserici
evanghelice ale sașilor. Turnul, construit în mai multe etape între 1487 și 1519, a fost timp de
secole la rând cel mai înalt din Transilvania, la concurență cu cele din Sibiu și Mediaș. Și astăzi,
dincolo de faptul că e cel mai înalt punct din buricul târgului, datorită renovării după incendiul
din 2008, turnul bisericii evanghelice este cel mai iubit punct de belvedere din oraș.
Interiorul bisericii, cu stranele sculptate și decorate cu intarsii, dulapul și ușa sacristiei,
cristelnița, este un adevărat muzeu al sașilor transilvăneni, impresie ce poate fi prelungită la
nivelul întregului centru vechi. Turnul Dogarilor, ansamblul Șugălete, Casa Ion Zidarul sau a
Arginatrului, Casa Parohială, Primăria Veche, Mănăstirea Dominicană sunt obiective ce merită
descoperite leneș, pe îndelete, într-o plimbare pe străduțe întortocheate, presărate cu detalii care
te fac să zăbovești indiscret. Ca în multe foste cetăți medievale, la Bistrița istoria și poveștile
locale se descoperă cu de-amănuntul, în buclele grațioase ale clanțelor, în simbolurile vechilor
blazoane, în obloane somnoroase și porți spre curți încremenite. Chiar și struții încoronați, de
care te împiedici la tot pasul catapultându-te în prezent, au de fapt partea lor de istorie și partea
lor de poveste.
Un astfel de detaliu adesea ignorat de turiștii grăbiți este o misterioasă figură sculptată ce
veghează de pe unul din zidurile bisericii. Ai nevoie de spirit de observație și răbdare să dai
turul bisericii, ca să vezi că pe latura sudică a fostului turn de sud-vest, la o înălțime de
aproximativ 8 metri, stă o lespede de piatră cu figura unui cavaler. Iniţial aceasta se afla în
cimitirul evanghelic, dar în perioada anilor 1400-1500 a fost amplasată în zidul bisericii. Piatra a
dat naștere multor legende, astfel că în Bistrița vei auzi fie povești de capă și spadă despre
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„piatra cavalerului gotic”, fie versiuni mai romantice având-o protagonistă pe o anume Ursula,
eroină locală frumoasă și generoasă, prima femeie care a rămas în istoria orașului.
Datând din 1327, piatra sculptată a cavalerului din Bistriţa este cea mai veche lespede cunoscută
la biserica evanghelică și una dintre cele mai vechi pietre sculptate din Transilvania medievală.
Inscripția în limba latină din jurul pietrei mai degrabă sporește controverse, pentru că literele sau șters parțial în timp, iar mesajul ei rămâne greu de deslușit.

Epitaful eternului cavaler
Una dintre poveștile pietrei de la biserică spune că ea reprezintă un cavaler înarmat cu sabie şi
scut. Pe scutul cavalerului sunt reprezentate trei ciocane îmbinate stelar, specifice vestiților
pietrari constructori din Bistrița. Datele istorice despre presupusul viteaz lipsesc cu desăvârșire,
lăsând loc explicațiilor pe tărâmul legendelor și poveștilor urbane. Unii cred că acest personaj a
avut un rol deosebit de important în consolidarea comunităţii locale. Cavalerul de pe lespede ar
fi trăit la Bistrița cândva în secolul al XIV-lea. Poate vitejia, onoarea sau alte virtuți ale sale au
stârnit admiraţie în rândul bistriţenilor din acele vremuri, astfel încât i-a fost dedicată în 1327
această lespede de piatră, căreia i-a rămas numele de piatra cavalerului gotic al Bistriţei.
O altă ipoteză spune că acesta a fost probabil un sol al regelui Ungariei care se pare ca a murit la
Bistriţa în urma unei epidemii de tifos. Totuși, această variantă nu explică de ce i s-ar fi rezervat
un așa loc de cinste în istoria locală.

Legenda frumoasei Ursula, prima femeie din istoria Bistriței
Pornind de la anumite mențiuni documentare și mai ales datorită faptului că personajul
reprezentat are părul lung, s-a spus că acest cavaler ar fi în realitate Ursula, văduva lui Paul
Forster, un sas bogat din oraș. Ursula ar fi un fel de Ioana d’Arc a Bistriței, înfățișată aici mai
mult metaforic în armură și atitudine războinică. Datorită acțiunilor sale filantropice fără
precedent, Ursula ar fi prima femeie menționată în istoria consemnată a Bistriței.
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Conform acestei ipoteze, Ursula ar fi fost o femeie frumoasă și foarte bogată, care a locuit în
oraș în una dintre clădirile impozante din ansamblul Șugălete. Este interesant nu doar că Ursula
ar fi moștenit o avere considerabilă, ci mai ales că s-a bucurat în epocă de o notorietate și
libertate neobișnuită pentru o femeie. Se spune că în arhiva Bistriței ar fi fost găsite documente
care atestă că Ursula ar fi donat o parte considerabilă a averii sale către clerul oraşului şi al
comunelor înconjurătoare. Banii urmau a fi folosiți pentru restaurarea clădirii cu numărul 14 din
zona Șugălete și pentru biserică.
La o privire mai atentă, mai ales povestea Ursulei pare cusută cu ață albă, așa că lespedea de
piatră de pe zidul bisericii rămâne una dintre enigmele vechiului burg. Azi este greu să
identificăm cine veghează într-adevăr de pe lespedea de piatră a bisericii evanghelice, dar
tocmai jonglarea cu incertitudini și finaluri în coadă de pește dau orașului un farmec medieval
cum poate fi găsit în puține alte orașe din Transilvania.
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Întrecerea celor mai înalte turnuri din Transilvania

Lumea a fost dintotdeauna fascinată de lucrări grandioase, întrecerea zgârie-norilor fiind mereu
de actualitate. De pe la Turnul Babel încoace, povestea orgoliului nemăsurat tradus în noi
recorduri nu e nouă, nici depășită astăzi. O catedrală sau o biserică impunătoare ar fi în mod
normal un indiciu al prosperității, deși astăzi devine tot mai mult doar formă goală, proiecția
unor planuri megalomane.
Legenda spune că au fost odată ca niciodată două așezări de frunte în Siebenbürgen, Bistritz și
Hermannstadt, care s-au luat la întrecere pentru a ajunge mai aproape de înălțimile cerului.
Lucru știut că sașii din Sibiu erau foarte mândri când venea vorba de orașul lor. Astfel că în
vremea când construiau turnul Bisericii, și-au pus în gând să ridice cel mai măreț turn din
Transilvania.
Aflând așadar sașii sibieni că la Bistrița era cel mai înalt turn de biserică, au trimis în secret doi
meșteri să măsoare turnul cu o funie. Zis și făcut, cei doi meșteri de la Sibiu s-au dus, au urcat în
toiul nopții în turn și au dat drumul funiei până jos, de l-au măsurat.
Treaba fiind făcută, și-au luat funia în spinare și au pornit spre casă. Seara au poposit la un han.
Cum vinul cel bun le-a dezlegat limbile, meșterii și-au dat în vileag misiunea pe acele
meleaguri. Așa că pe când au adormit, de ciudă, bistrițenii le-au tăiat cam 2 metri din funie. Așa
explică povestea de ce turnul evanghelic de la Sibiu are ceva peste 73 de metri si cel din Bistrița
75 de metri.
Bineînțeles, ca să dăm crezare legendei, ar trebui să ne uităm la anii de construcție ai celor două
turnuri. Documentele spun că situația a fost invers: turnul bisericii evanghelice din Sibiu a fost
finalizat în 1499 (Cronica lui Sigerus), iar cel al bisericii din Bistrița mai târziu, în 1513 etajul al
cincilea și în 1544 balconul.
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Dar un sâmbure de competiție între orașe trebuie că tot era. Probabil turnurile celor două biserici
au fost construite și pe alte temelii decât simpla trufie a locuitorilor, de au rămas până astăzi
două simboluri ale sașilor și ale Transilvaniei.
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Uriașul și globul de aur din Sighișoara

Turnurile cu ceas din Transilvania au devenit monumente-simbol ale localităților pe care le
veghează, cu valoare de patrimoniu și funcție mai mult estetică decât de orientare. De-a lungul
timpului, o parte dintre ceasurile de pe turnuri au obosit, iar mecanismele lor originale, astăzi
greu și costisitor de întreținut, au fost înlocuite cu altele moderne, electrice, prin satelit, etc.
Orologierii, acei meșteri care îmbinau arta și mecanica atunci când reparau și întrețineau
ceasurile uriașe de pe turnuri, sunt astăzi numărați pe degete.
Odinioară însă, turnurile cu ceas aveau o utilitate practică mare, pentru întreaga comunitate.
Până la jumătatea secolului al XX-lea, ceasurile la purtător, de mână, de buzunar, erau un lux,
dar nici în casele oamenilor ceasurile nu se găseau prea des până în secolul XVIII. Pentru că,
pentru ritmul și nevoile vieții de odinioară, oamenilor le era suficient să aibă habar cam pe ce
vreme se află, fiind inutil să știe timpul precis, cronometrat în minute și secunde. Nu aveau
stresul unei vieți „cu ochii pe ceas”, ci cel mult… după soare.
Multe turnuri păstrează încă urmele unor ceasuri solare, anterioare ceasurilor mecanice. Primele
ceasuri de turn nu aveau cadrane așa cum le cunoaștem astăzi, căci indicau ora prin sunetul
clopotelor, marcând momentele importante de peste zi: rugăciunea, slujba, începutul și sfârșitul
zilei de lucru. Amplasate în turnuri şi corelate cu clopotele, se poate spune că primele ceasuri au
fost făcute pentru a fi în primul rând auzite din depărtare, nu privite. De altfel, clock din limba
engleză vine de la germanul Glocke, care înseamnă clopot.
Fiind de cele mai multe ori turnuri de biserică, turnurile cu ceas erau amplasate în centrul
localității, în cel mai înalt și mai vizibil punct. Pe măsură ce mecanismele ceasurilor au devenit
tot mai elaborate și nevoia oamenilor de a se ghida exact un imperativ, și ceasurile de pe turnuri
au evoluat.
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Cel mai vechi ceas de turn existent astăzi în Europa datează din 1306 și este expus la Catedrala
din Salisbury, Anglia.

Turnul cu Ceas din Sighișoara, un simbol turistic al Transilvaniei
Este unanim acceptat că cel mai cunoscut și mai impresionant turn cu ceas din Transilvania se
află la Sighișoara. Edificiul a fost construit în secolul al XIV-lea pentru a proteja poarta
principală a orașului. Până în 1556 aici a funcționat sala consiliului orășenesc, apoi trezoreria,
judecătoria, închisoarea orașului. La sfârşitul secolului al XIX-lea, turnul îşi schimba funcţia,
devenind sediul muzeului, inaugurat la 24 iunie 1899. Denumit iniţial „Sighişoara veche”,
muzeul a fost construit la iniţiativa medicului şi colecţionarului de artă Josef Bacon, primul
custode al muzeului.
Ceasul cu figurine din vârful turnului înalt de 64 de metri, de producţie elveţiană, este atestat
documentar în anul 1648. Figurile sale, opere al sculptorului Johann Kirschel, sunt înalte de
0,80m și realizate din lemn de tei. În exterior ceasul are două cadrane uriașe, de 2,40 metri
diametru. Statuetele din partea spre Orașul de Jos reprezintă cinci zei ce personifică zilele
săptămânii: Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn, în plus, Luna și Soarele. Cele dinspre cetate
simbolizează justiția și dreptatea. Actualul mecanism al ceasului este mai nou, fiind executat la
comandă specială în Elveția de firma Fuchs și instalat în Turnul cu Ceas la 1 aprilie 1906. Și
acest dispozitiv a fost modernizat in 1964.

Legenda globului de aur de pe Turnul cu Ceas din Sighișoara
Se povestește că la lucrul gata, când meșterii și locuitorii au văzut turnul înălțat, s-au minunat de
așa lucrare, dar în același timp și-au dat seama că ceva lipsea. Parcă turnul nu ar fi fost exact pe
cum era planul. Atunci și-au adus aminte de uriașul dintr-un ținut îndepărtat, care făurea globuri
de aur. Dorind ca turnul lor să nu aibă seamăn, sighișorenii au comandat degrabă un glob de aur.
Uriașul le-a îndeplinit dorința și a așezat chiar el globul în vârful turnului, spunând: ” WER
GRÖSSER IST ALS ICH SOLL SIE SICH HOLEN”, adică cine e mai mare decât mine poate
să-și ia globul și al lui să fie. Se vede treaba că acel voinic uriaș încă nu s-a găsit.
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Legenda miresei din Gârbova

Am pășit de atâtea ori în poveștile noastre în Transilvania – tărâm de legende, cântece și istorii
fermecătoare, multe încă necunoscute. Dacă pe cele românești le mai știm, poveștile etniilor
rămân cunoscute doar în interiorul acestor comunități. S-ar putea să mă înșel, dar nu cred că
legenda miresei din Gârbova a mai fost spusă vreodată în limba română.
Dacă ajungeți la Gârbova, aproape fiecare localnic vă va povesti despre legenda miresei, care
are legătură cu ruinele bisericii din deal, deși puțini știu să depene în detaliu firul poveștii.
Unii știu că era jucată la Căminul Cultural când erau tineri, alții că le-au povestit câte ceva
bunicii, dar acum le-a rămas doar amintirea ca o boare caldă ce răzbate din copilărie.
Mireasa din Gârbova este probabil cea mai cunoscută mireasă a sașilor. Legenda ei este deci
cea mai reprezentativă poveste a locului, culeasă de Ernst Thullner (1862 – 1918) într-un cântec
arhicunoscut printre sași, dar jucată și ca piesă de teatru. Există și varianta muzicală a legendei,
compusă de Hermann Kirchner (1861 -1928).
La sași, aproape fiecare sat, indiferent cât de mic, avea odinioară și o trupă de teatru, formată din
localnici, care dădeau spectacole pentru comunitatea locală sau mergeau uneori în împrejurimi.
Trupa de teatru din sat era un indicator al prețului față de cultură și o reală instituție de
divertisment la nivel local.
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Ceremonia de sfințire a cetății din Gârbova/Urwegen, după restaurare, iunie 2014. Foto: Horia Trifu

Julieta din Transilvania
Povestea spune că a fost odată în Gârbova un om foarte bogat, care avea o fată nespus de
frumoasă. Tatăl o iubea și o ocrotea ca pe ochii din cap, iar când a venit vremea măritișului, fata
a fost curtată de mulți voinici. Tatăl însă nu vroia să-și dea fata cu una, cu două. Dar nici fata nu
se lăsa înduplecată, pentru că inima ei aparținea deja unui fecior din sat. În ciuda pretențiilor și
stăruințelor tatălui ei, fata se îndrăgosti de Misch, o biată slugă.
Tatăl fetei, bogat și fălos, nici nu vru să audă. El puse ochii pe Hans, fiul vecinului înstărit și cu
căpătâi, flăcău demn de fiica sa. Vremea trecea, iubirea dintre fata moșierului cel bogat și
Misch, sluga săracă era tot mai mare, până când veni vremea ca acesta să plece în lume, luând
cu el și promisiunea iubirii lor veșnice.
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Când veni toamna, sezonul de recoltă și de nunți, fata moșierului se usca pe picioare de dorul
alesului inimii sale. Dar cum în vremurile acelea nu era după pofta inimii, ci după învoiala
părinților, nunta fetei cu Hans cel bogat fu aranjată și fata păși în alaiul de nuntă alături de cel
ales de tatăl său.
În ziua nunții, mireasa noastră era atât de tristă și de slăbită de necaz încât de îndată ce păși în
biserică, căzu jos în fața altarului, fără suflare. Legenda spune că buchetul său s-a transformat în
cruce de piatră și este de văzut în biserica de pe deal din Gârbova. O placă de la intrarea în
bazilică amintește de povestea celebră a miresei din Gârbova. Versurile de mai jos, rânduite de
Ernst Thullner, cântă în dialect săsesc povestea ei tristă.

Biserica de pe deal, acolo unde o placă este singura urmă ce amintește legenda miresei din Gârbova,
iunie 2014. Foto: Mihaela Kloos
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Die Braut von Urwegen / De Borkt vun Urbjien

Za Urbijen am Angderwåld, do het an der Kirch åf dem Rech
E Krunz ous Stin, si hart uch kålt, wåt hi wol bedegden mech?
Meng Grīß erzolt mir ist de Mēr, vun desem Krunz ous Stin
Vun er Mēd dä gelidden si schwer si schwer, vun er Mēd, dä gelävt esi rin.

Za Urbijen am Angderwåld, do liëwt fīr longer Zegt
E Wirt mät Geld guer wihl bestålt, seng Nummen di liëwt noch hegt.
Di håt en Duchter guer hisch uch grīß, wä der Morjentau si fräsch
Si weïß wä en Lelch, esi rīt wä en Rīß, gesangt wä am Wasser der Fäsch.

Vill Burschen wulen det Mēdchen frå‘n, doch ener nor wor em riëcht
Nor enem wul et seng Liëwen wå‘n, uch dåt wor en uerem Kniëcht.
“Ach Vueter, ech hun jo den Misch esi gärn, wä nemesten af der Iërd.
Ech dron en äm Harzen, wä der Åpel seng Karren, nor em meng Liëwen gehīrt.

Em wäl ech foljen un`t Oingt der Wält, ent läwen en wä ech nor kån
Ent wun ta mech gläcklich måchen wält, si gäw mer de Misch zem Mån.
Zesummen gäw, wåt an Läw sich faingt, net tränn wåt zesummen gehīrt”.
“Für en Badler hun ech nichen Kaingt, ta kennst na meng lezt Wīrt.

Ta wirst des rechen Nober Hans seng Brokt, ech hun et esi geschwuir‘n
Vun em bekist ta de rīt Fronz, sonst träft dich me Flach, meng Zuir‘n”.
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De Blamen wiëlchten, der Härwest kåm, wåt bäst ta blaß meng Brokt?
Wåt huest ta fīr Kommer, wåt huest ta fīr Grum, wo båld dir de Hochzetglok logt ?

Wo sen deng Rīsen? Se sä na schīn, gesanken an det Gräw?
“Der Härwest huet sä ewech genīn, der Härwest menger Läw.
Ech wul em foljen un`t Oingt der Wält, na äs hi gegongen ellin
Ellin än de Fremd, än de läwlīs Wält, mengen Schwur huet hi mät genīn.

Ent ech meß mät em åndren gon, am festlichen Hochzetzach
Doch Vueter, nä, ech wal net klon, mech sol net trefen deng Flach”.
Et logden de Gloken, de Brokt de gīt, am Zach zer Kirch af dem Rech;
Ta hemmlescher Vueter, nämm ta meng Līd , nämm ta meng Kwuel ewēch”.

Schin sen sä īwen, si hiëft sä de Hoingt: “Härr hälf mir an menger Nīt!”
Dro bråch se zesummen “Meng Kaingt, meng Kaingt!”
Amsonst, de Brokt wor schin dīt.
Der Broktkrunz awer het uch hegt, bäm Elter noch ellin
An deser longer, longer Zegt, do worden de Blamen za Stin.

de Ernst Thullner (1862 – 1918)

Bazilica romanică de pe deal
Pe dealul ce străjuiește satul pe latura de est se mai păstrează ruinele bazilicii romanice ridicată
pe la 1280 de coloniștii sași. Construită în stilul romanic târziu, bazilica avea trei nave, absidă
semicirculară și turn încastrat în latura de vest a navei centrale. În secolul XV corul semicircular
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de factură romanică a fost înlocuit cu un cor gotic, pentagonal. Probabil, tot de atunci, o incintă
de ziduri de formă ovală asigura fortificarea fostei bazilici romanice. Bazilica a mai suferit
completări la planimetrie în secolul XVIII, inclusiv la altarul poligonal. La interior, altarul baroc
este datat 1747, iar orga 1894.
O placă din biserica de pe deal este singura urmă a poveștii miresei din Gârbova.
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Pe sub crengile de soc sau legenda unui cântec săsesc celebru

Acum câtva timp, un prieten originar din Moșna mă ademenea într-un fel de vânătoare în care
comoara spre care trimiteau indiciile lui era fereastra unei case din sat. De fapt, comoara era
povestea spre care se deschidea: o iubire între o tânără și un preot, care a inspirat un cântec
săsesc ce a făcut înconjurul lumii. Așa am găsit în umbra cetății din Moșna o istorie cu parfum
de flori de soc, naivă și curtenitoare ca o serenadă din vremea trubadurilor.
-

dacă postezi asta, cred că mătușa mea, din cer, va zâmbi…

Biserica fortificată din Moșna/Meschen, iunie 2014. Foto: Mihaela Kloos-Ilea
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Unul dintre prietenii cei mai dragi pe care mi i-a adus acest blog mi-a povestit într-o zi istoria
din spatele unui cântec săsesc celebru, care vorbește sentimental și duios despre dragoste, dor și
despărțire. Despre acea dragoste de odinioară, sfioasă, dar pasională, ascunsă de ochii lumii și
rostită în poezii cum mai vedem acum doar în filme siropoase. E o poveste care ne duce la
începutul secolului XX, deci ca să o înțelegem nu are rost să o judecăm cu ochii de acum, ci prin
dioptriile mentalității de atunci.
Bäm Hontertstreoch/ Beim Holderstrauch/ Sub crengi de soc este unul dintre cele mai cunoscute
cântece ale sașilor transilvăneni, care în perioada celor două războaie mondiale a fost tradus și
cântat în mai multe țări, ajungând până în SUA și Japonia. Deși astăzi nu și-l mai amintește
probabil nimeni de pe la noi, în Germania (de exemplu la Oktoberfest) și mai ales în
comunitatea sașilor, rămâne unul dintre cele mai îndrăgite cântece populare, interpretat fie de
coruri, fie de fanfare.

Vaza cu flori din fereastră
În povestea personală, de familie, personaje principale sunt Regina Hedrich (25.03.1871 –
04.11.1891) din Moșna și preotul Carl Römer (1860-1942). Firul istoriei urmărește povestea de
dragoste interzisă dintre între tânăra Regina și Carl Römer, poezia pe care acesta a scris-o în
amintirea iubitei și, în final, un cântec care a ajuns de la Moșna în lumea largă.
Regina Hedrich era o tânără frumoasă și educată ce locuia într-una din cele mai impunătoare
case din centrul Moșnei, peste drum de biserica fortificată. Cumva, cine știe în ce împrejurări, se
spune că Regina i-a furat inima lui Carl Römer. De frica ochilor iscoditori, care în acele vremuri
păzeau cu strictețe orice scânteie de dragoste a tinerilor, cei doi s-au întâlnit un timp pe ascuns.
Casa Reginei avea o fereastră care dădea spre curtea vecină. Adesea, la ceas de seară, în
fereastră apărea o vază cu flori, mesaj doar de cei doi îndrăgostiți știut. Vaza cu flori din
fereastră însemna că Regina îl așteaptă pe Carl în grădină, la umbra socului. Așa a scris Carl
Römer poezia Bäm Hontertstreoch dedicată iubitei sale secrete, Regina. Din păcate, povestea de
dragoste s-a încheiat trist, prin moartea neașteptată a fetei care avea doar 20 de ani.
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Muzica, limba universală
Poezia Bäm Hontertstreoch va avea însă o viață mult mai lungă. Versurile sale au fost puse pe
note de compozitorul și dirijorul german Hermann Kirchner, care a ajuns în acea perioadă de la
Berlin la Mediaș. Versurile sensibile și melodia sentimentală explică răspândirea atât de rapidă
și succesul de care s-a bucurat în lume. În timpul Primului Război Mondial, soldații și
prizonierii de război au cântat până în Anglia și Rusia dorul iubitelor lăsate acasă, iar în anii
’30 se pare că a apărut o variantă chiar și în Japonia.
Cântecul a fost rapid preluat și de români, sub titlul Sub crengile de soc. Revista
Familia relatează în prima parte a secolului despre succesul cântecului în concerte. În epocă,
acest cântec, alături de alte compoziții ale lui Hermann Kirchner (de ex. Mireasa din Gârbova),
nu a lipsit din repertoriul corurilor săsești, dar și românești.

Povești zidite
În 2011, în arhivele Bibliotecii Astra, a fost găsit textul scris de mână al traducerii în limba
română și partitura cântecului. Deși a fost un cântec foarte cunoscut până după cel de-al Doilea
Război Mondial, puținele mărturii scrise se explică prin faptul că a fost transmis prin notițe de
mână sau prin viu grai. Așa se explică și zecile de variante de astăzi, foarte diferite între ele.
Geneza poeziei lui Carl Römer mi-a fost istorisită de către acest drag cititor al poveștilor săsești,
strănepot al Reginei Hedrich, dar apare și în cartea Um Hattert a lui Johann Bretz din Moșna.

Urmând indicațiile, în locul ferestrei pe care o păstra în memorie strănepotul Reginei am găsit
acum doar un gemuleț amărât ferecat cu gratii. Până în ultimele decenii, foștii proprietari sași ai
casei își amintesc că în camera bună din față a existat pe perete un portret al frumoasei Regina,
de care însă nu mai știe nimeni ce s-a ales.
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Fereastra de odinioară dădea spre curtea Primăriei, indiscreție care în ultimii ani a fost amendată
cu zidirea. Înfundată, locul ei a rămas clar delimitat în zid, ca un fel de atrofiere a simțurilor
noastre față de ecourile trecutului. Oricum, ceea ce se vede clar în lumina soarelui, printr-o
fereastră deschisă, e mult mai puțin interesant decât ceea ce se petrece în spatele unei ferestre
ferecate. Păcat că în ultimul timp am zidit nepăsători și ignoranți atâtea ferestre… Memoria și
imaginația văd însă mereu dincolo de ziduri.

Carl Römer (25.11.1860, Țigmandru/Zuckmantel – 1942, Mediaș) a fost preot și scriitor sas. A
studiat teologia și germanistica la Cluj, Halle, Berlin și Jena. Din 1889 a fost profesor la
gimnaziul din Mediaș, apoi preot în Agnita, Moșna și Mediaș. Este autorul unei lucrări despre
teatrul în literatura sașilor transilvăneni și al poeziei Bäm Hontertstreoch.

Hermann Kirchner (1861, Wölfis -1928, Breslau) a fost compozitor și dirijor de coruri. În
1893 a ajuns de la Berlin la Mediaș, unde a activat ca maestru de cor, organist și compozitor
între 1893 – 1900, și-a continuat apoi cariera la Sibiu (1900 – 1906), iar in final a ajuns profesor
la Conservatorul din București.
La Mediaș există două plăci comemorative închinate poetului preot Carl Martin Römer și
compozitorului și dirijorului de cor Hermann Kirchner.

Versurile lui Römer, în germană, săsește și română (*util și pentru cei care îmi cereau texte în
dialect săsesc și în germană, pentru a vedea diferențele)

Bäm Hontertstreoch
Äm Hontertstreoch, äm Hontertstreoch,
die bläht gorr hiesch äm Moa,
do sång e klinzich Vijeltchen
48

Povești săsești
Transilvania, tărâmul legendelor

e Lied vu Läw uch Troa.

Bäm Hontertstreoch, bäm Hontertstreoch
mer såßen Hånd än Hånd,
mir woren än der Moaenzegd
de gläcklichsten äm Lånd.

Bäm Hontertstreoch, bäm Hontertstreoch
un Uëfschīd geng et nea.
„Kamm båld zeräck, kamm båld zeräck,
meng Allerläwster tea.“

Bäm Hontertstreoch, bäm Hontertstreoch,
do sätzt an treorich Med. Der Viuģel schwecht,
der Hontertstreoch,
die huët långhär verbläht.

Sub crengi de soc
Sub crengi de soc, sub crengi de soc,
Cari înfloriră-n mai,
O pasăre cînta cu foc
De-amor si dulce trai.

Sub crengi de soc, sub crengi de soc,
Şezut-am şi-am visat,
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Că suntem cei mai cu noroc,
Amanţi în lung şi-n lat.

Sub crengi de soc, sub crengi de soc,
Ne-am despărţit apoi,
Iubitul meu, iubit boboc,
Ah, vino înapoi.

Sub crengi de soc, sub crengi de soc,
O fată plînge-n drum,
Iar paseri nu mai cîntă-n soc,
El s-a uscat acum.
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Lovestory în Carpați. Jules Verne și Luise Müller

“Povestirea care urmează nu este fantastică, este doar romanescă*. Trebuie, oare, având în
vedere caracterul ei neverosimil, să tragem de aici concluzia că nu este adevărată? Ar fi o
eroare. Suntem într-o epocă în care orice se poate întâmpla – aproape că avem dreptul să
spunem că orice s-a și întâmplat.”
Jules Verne, Castelul din Carpați

Așa debutează Castelul din Carpați al lui Jules Verne (8 februarie 1828 – 24 martie 1905),
cartea ce a născut la rândul ei legende despre fascinantul autor și presupusa lui poveste de
dragoste cu Luise Müller, o săsoaică frumoasă din Transilvania.
Toponimia, numele personajelor, episoade ale acțiunii arată că Jules Verne cunoștea într-adevăr
aceste locuri, însă dacă informațiile sunt rodul unei intense documentări sau ale incursiunilor la
fața locului, rămâne încă o polemică presărată cu picanterii. Zelul interpretativ a creat de-a
lungul vremii mai multe clișee ale scriitorului Jules Verne, iar opera a fost adesea deformată, în
funcție de imperativele timpului și ale ideologiei politce. Jules Verne a devenit el însuși un
personaj pe care istoria l-a transformat în mit. (v. L. Boia)
Interesul lui Jules Verne pentru Transilvania a fost pus pe seama idilei cu frumoasa Luise
Müller, săsoaică din Homorod, la brațul căreia autorul ar fi colindat ținuturile ce l-au inspirat
ulterior. Se presupune că Jules Verne ar fi ajuns în Transilvania în 1882-1884, alături de
frumoasa săsoaică, pe care scriitorul ar fi întâlnit-o în timp ce aceasta călătorea în Franța. Cei
doi au călătorit pe Dunăre, debarcând la Giurgiu, apoi cu trenul la București, de unde au
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continuat călătoria spre Brașov. De aici se povestește că au vizitat și Cetatea Colț, ce a servit
drept inspirație pentru Castelul din Carpați.
Amanta lui Jules Verne sau nu, cert este că Louise Müller a fost un personaj care a existat în
realitate. În arhivele Bisericii Evanghelice din Homorod este înregistrată căsătoria lui Georg
Teutsch și Elisabeta, care au avut o fiică, pe Louise Teutsch, născută la 16 martie 1845. Alături
de toponimia locurilor, un argument în plus că Cetatea Colț ar fi castelul vernian e ilustrația
apărută în ediția princeps a romanului, între cele două fiind o asemănare
Povestea Castelului din Carpați se prelungește peste timp, până în interbelic, când presupuși
urmași ai Luisei Müller susțin relația dintre cei doi prin corespondența păstrată parțial – mare
parte ar fi fost arsă sau a dispărut – și prin alte obiecte (o pendulă, machete, volume cu
dedicație) pe care Jules Verne le-ar fi dăruit iubitei. Dicolo de asta, chiar și astăzi, în jurul Rupei
și ale Făgărașului, localnicii povestesc despre oaspetele de seamă care a poposit în casa
părintească a Luisei, din Homorod, sau, după alte variante, la Viscri.

A călătorit Jules Verne în Transilvania?
Castelul din Carpați a fost tradus în limba română în 1897, de către Victor Onișor și publicat la
Editura Cugetarea, din Sibiu, la cinci ani de la publicarea ediției franceze. Acțiunea acestuia este
plasată în Transilvania secolului al XIX-lea, dar Jules Verne a ales aceste locuri drept cadru sau
inspirație și pentru alte romane de-ale sale: Pilotul de la Dunăre (1908), Keraban încăpățânatul
(1883) și Claudius Bombarnac (1892).
Polemica privind sursele de inspirație și documentare ale lui Jules Verne s-a iscat între cei care
susțin că Jules Verne nu ar fi vizitat niciodată România (Ion Hobană, Douăzeci de mii de pagini
în căutarea lui Jules Verne, Editura Univers, 1979) și cei care cred că idila cu Louise Müller stă
la baza romanelor în discuție (Simion Saveanu, Pe urmele lui Jules Verne în România). Se știe
că Jules Verne era foarte minuțios în documentarea romanelor sale și un argument în favoarea
primei ipoteze ar fi că Jules Verne ar fi citit scrierile unui geograf celebru în epocă, Elisee
Reclus, care își publica impresiile de călătorie în revista Le Tour de Monde.
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Biblioteca lui Jules Verne avea peste 11.000 de fișe de lectură, pe baza cărora a plăsmuit
minunata lume fantastică. De aici a apărut clișeul că Jules Verne a fabulat debordant exclusiv
din fotoliul de bibliotecă. Că ar fi fost un globe trotter al imaginației, un călător pe hartă. Un mit
combătut la rândul său de alți biografi care demostrează că Jules Verne a călătorit totuși, deși
târziu, în SUA și Europa. Oricum, geografia se număra printre pasiunile scriitorului, până acolo
încât se pare că, atunci când concepea un nou roman, Jules Verne nu pornea de la crearea unui
personaj sau a unei acțiuni bine închegate, ci de la un nou itinerar urmărit pe harta lumii.
Deși Lucian Boia demotează o serie de mituri precum acela al vizionarului, al precursorului
tehnologiei moderne, al creatorului literaturii SF, Jules Verne rămâne un personaj fabulos, unul
dintre cei mai mari visători ai lumii, escapist cu gust pentru nebănuite aventuri. Dacă a străbătut
Transilvania în compania unei frumoase săsoaice sau doar pe aripile imaginației sale
debordante, rămâne o enigmă, o poveste frumoasă de dragoste, una dintre “călătoriile
extraordinare” cu un itinerar numai bun de refăcut și exploatat turistic.

Note:
*Jules Verne folosește termenul de “romanesque“, cu caracter de roman, proprie unui roman,
imaginară, fantezistă. Nu este în niciun caz “românească”, așa cum apare în unele traduceri (sau
în altele “romantică“).
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Fasching, Lole și legenda Ursulei

Măști înfricoșătoare, tălăngi și pocnete din bice, întreceri călare, scenete (parodierea nunții,
înmormântarea), parade (mascații, lolele, care alegorice), clătite și gogoși aburinde – sunt
armele cu care locuitorii din Transilvania luptau odinioară împotriva iernii aprige. Majoritatea
acestor vechi ritualuri apotropaice au fost uitate, de ele amintindu-ne acum câteva parade sau
carnavaluri organizate răzleț în fostele localități săsești din Transilvania sau în comunitățile
săsești din Germania. Pe străzile Germaniei, Faschingul este și acum al cincilea anotimp, un
carnaval de proporții, ocazia când orice costum trăznit ai îndrăzni să îmbraci, niciodată nu vei fi
prea ciudat.

Obiceiuri de Fasching și Lolele în Transilvania
Faschingul/Fastnacht/Foosnicht este o sărbătoare cu multe variante și obiceiuri, de la sat la
oraș, în funcție de comunitate și de zona etnografică. În comunitățile din Transilvania, Lolele la
sași sau Fărșangul la maghiari, se țineau în perioada dintre Bobotează (Epiphanis) și Miercurea
Cenușii (Aschenmittwoch), înainte de lăsata secului, marcând simbolic pregătirea pentru
începerea noului an agrar. Este perioada când vecinătățile își aleg noii conducători, când are loc
ziua împăcării și se face darea de seamă pentru anul trecut. Totul pentru ca primăvara să prindă
comunitatea așezată în bună ordine, gata de a reîncepe munca la câmp.
La oraș, carnavalul de primăvară era cunoscut cu numele de Fasching. Cuvântul Fasching vine
de la germ. Fastschank, în traducere ultima băută, ultima petrecere înainte de lăsata secului.
Emil Sigerus în lucrarea Vom alten Hermannstadt descrie într-un întreg capitol fastul cu care
Faschingul era sărbătorit la Sibiu, balurile înaltei societăți de aici concurând chiar vestitele
baluri vieneze. Balurile mascate au ajuns la Sibiu la începutul secolului al XVIII-lea, urmând
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moda vieneză, adusă aici mai ales de ofițeri și de înalta societate. Costumele, dansurile și tot ce
era nou și de bonton la Viena, trebuia să apară neîntârziat și în sălile de petrecere sibiene. În
1726, Sigerus amintește o primă paradă alegorică, în care participanții costumați parodiau o
nuntă țărănească, într-un alai numeros de care, muzicanți și călăreți ce au străbătut străzile
Orașului de Sus și de Jos.

Lolele și legenda Ursulei
Numele de lole vine de la verbul german “lallen” – a se bâlbâi, probabil cu referire la greutatea
vorbirii sub mască. Cuvântul săsesc Urzeln se presupune că derivă de la numele costumelor
confecţionate din resturi și zdrențe, care în dialectul săsesc se numea “Urzen”.
În secolele XVII-XVIII, lolele erau legate de obiceiul înmânării lăzii de vecinătate noului
conducător, “tată”. Adunarea era însoţită de lole, personaje amuzante, dar și grotești, care aveau
rolul de a proteja lăzile de vecinătate. O legendă despre începuturile sărbătorii spune că pe când
năvălitorii turci au asediat cetatea Agnitei, o tânără curajoasă pe nume Ursula s-a deghizat întrun costum înfricoşător, a ieşit din cetate şi, pocnind din bici, făcea zgomote asurzitoare ce au
alungat prădătorii. De atunci a rămas obiceiul Urzellauf, adică Fuga Lolelor pe străzile Agnitei.
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Întrecere călare pe ulițele din Boz/Bußd bei Mühlbach, jud. Alba, cu ocazia Fascingului. Fotografie din
anii ’70, arhivă de familie. Tatăl meu e unul dintre călăreți.

Faschingul astăzi, în Transilvania și în Germania
Din 2006, la Agnita (Agnetheln), a fost reînviată Fuga Lolelor. În fiecare an, la Agnita, dar și în
Sighișoara sau Mediaș, obiceiul lolelor și al balurilor de Fasching are loc la sfârșitul lunii
ianuarie/începutul lunii februarie. La Agnita are loc un adevărat ritual, începând cu
parada deschisă simbolic de căpetenia breslei cizmarilor însoţită de doi copilaşi, îngerii păzitori.
Urmează breasla croitorilor, breasla blănarilor şi breasla dogarilor, fiecare dintre acestea
prezentând publicului meşteşugurile tradiţionale, elemente şi personaje specifice. Defilarea se
încheie cu fuga lolelor pe străzi, pentru a alunga spiritele rele prin pocnete de bice şi zgomotul
tălăngilor. Dacă sunt recunoscute de trecători, lolele oferă drept recompensă câte o gogoaşă
aburindă.
Lolele sunt încă un obicei pe care sașii l-au dus cu ei în Germania și se mai organizează încă în
unele asociații (HOG) ale sașilor stabiliți aici. Mai jos, o lolă din Unterschleissheim.
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Lolă la parada costumelor de Fasching, în Unterschleissheim, Germania, 2013.
Foto: Mihaela Kloos-Ilea
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Cele trei fete de vrăjitor și cetățile lor

Trei cetăți ce tronează pe trei dealuri înalte din Transilvania au o poveste de întemeiere foarte
frumoasă, al căror destin este prevestit în tărâmul înțelepciunii populare. Legenda spune că a
fost odată ca niciodată, în cele mai vechi timpuri, un vrăjitor care avea trei fiice, toate frumoase
și pricepute în ale vrăjitoriei. Când a venit vremea să se mărite, au venit trei prinți să le curteze.
Fiecare dintre ei au promis fiecărei fete câte un castel nemaivăzut, după cum le dorește inima.
Cele două fete mai mari erau mândre și răsfățate, așa că au ales vârfurile cele mai înalte. Fata
cea mare a ales muntele cel mai înalt, la Tălmaciu/Talmesch și a fost contruit într-o singură zi
cel mai frumos castel, pe măsura frumuseții sale, Cetatea Tălmaciului/Landskrone – “Coroana
ținutuui“. Fata mijlocie a ales Slimnicul, unde a construit Cetatea mândră, Stolzenburg. Castelul
ei a fost gata în trei săptămâni. Iar sora cea mică, timidă, cuminte, dar și cea mai frumoasă dintre
toate, a ales cel mai mic munte rămas, Michelsberg, și a spus:
-

Eu singură nu pot face nimic, numai cu ajutorul lui Dumnezeu sper să se ridice și pe
acest munte un castel și o biserică.

Și iată, spune legenda, castelele surorilor mai mari și îngânfate au fost destinate să devină ruine,
iar visul fetei pioase dăinuie și astăzi.

Referințe:
Legendă pe care am tradus-o din germană, în varianta Dr. Julius von Hannenheim
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Tocmai ai făcut primul pas în lumea minunată a sașilor.
Citește

ca să-i cunoști mai bine.

www.povestisasesti.com
despre sașii de ieri și de azi
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