
   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
1-

12
/2

01
7

136

Nașterea, dezvoltarea și culturalizarea 
zonei Mărginimii Sibiului

Gabrie la -Cri s t iana  MERMEZE
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere și Arte

“Lucian Blaga” University of Sibiu, Faculty of Letters and Arts
Personal e-mail: cristiana.mermeze@ulbsibiu.ro  

În locul în care Podișul Transilvaniei și Carpații 
Meridionali se întâlnesc, s-au format mai multe 
depresiuni printre care se enumeră Depresiunea 
Sibiului, Depresiunea Săliște și Podișul Secașului. 
Mărginimea Sibiului este un loc situat la poalele 
Munților Făgărașului, în zona de margine a județului 
Sibiu, format dintr-o înșiruire de comune, dintre care 
multe atestate documentar cu mult timp în urmă. 
Mărginimea Sibiului este alcătuită din comunele Boița, 
Sadu, Râu Sadului, Tălmaciu, Tălmăcel, Rășinari, 
Poplaca, Gura Râului, Orlat, Fântânele, Sibiel, Vale, 
Săliște, Galeș, Tilișca, Rod, Poiana Sibiului și Jina. 

Această zonă este una specifică interacțiunii dintre 
munte și șes, lucru dovedit de peisajele naturale de o 
frumusețe rară, care dau zonei un impact turistic ridicat. 
Locuitorii zonei poartă denumirea de mărgineni și 
sunt foarte vestiți pentru principala lor îndeletnicire: 

păstoritul. Această îndeletnicire a dat naștere unei 
activități care le-a creat locuitorilor de aici deschidere și 
„viziune”, și anume: oieritul transhumant1. Denumirea 
de mărgineni nu îi clasifică precum fiind niște oameni 
„marginalizați” sau comunități aflate în afara unei zone 
de interes, de fapt numele de mărgineni și l-au promovat 
ei singuri prin peregrinările lor de –a lungul teritoriilor 
întinse de uscat pe unde au umblat  de-a lungul 
vremii, cu turmele de oi: „până la Dunăre și dincolo 
de Dunăre, spre Constantinopol și spre Adriatica, până 
la Tisa și dincolo de Tisa, până spre Panonia, Moravia, 
Galiția, Polonia, Până la Marea Neagră și dincolo de 
ea, în Ucraina de sud, În Crimeia, în Caucaz”2. Nu 
toți locuitorii din comunele mărginene întreprindeau 
această activitate. De exemplu, în momentul în care 
localitatea Orlat devine Regimentul I grăniceresc, acest 
loc se transformă într-un adevărat centru cultural și 

The Birth, Development, and Culturalization of Mărginimea Sibiului

Throughout the times, in the depth of any stable community traditions are born; the respective customs help 
the community both to resist in time and maintain intercultural exchanges with other communities. As transmitted 
from ancestral heritage, they can have a massive cultural impact on future generations, making them negotiate their 
search for renewal with their sensibility towards the past and the hostorical patrimony. Mărginimea Sibiului is an 
intercultural area known for its cultural heritage which was born, promoted and preserved for a long time, without 
being heavily impregnated by the sometimes unfavorable influences of globalization. The crafts, the popular harbor, 
the gastronomy and the lifestyle of the people from Mărginimea Sibiului make the area a very desirable destination 
for anthropologists and tourists, too. 

Keywords: Mărginimea Sibiului, heritage, communities, traditions, crafts, customs, traditional culture





   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
1-

12
/2

01
7

138

ce deveneau oameni căsătoriți, cu „obligații”) să intre 
propriu-zis în alcătuirea vecinătății8. O vecinătate era 
condusă de un „tată de vecinătate”, care în Mărginime 
Sibiului purta numele de „țâghidiș” 10. El avea un rol 
important în organizarea socială a vecinătății, fiind 
primul responsabil cu vegherea asupra „colaborării” 
între membri; era ales, de obicei, din rândul celor mai 
gospodari oameni din vecinătate. 

Vecinătatea în sine era o sub-organizare a unei 
comunități - deci nu puteau lipsi din istoria ei anumite 
obiceiuri care aveau în desfășurarea lor diverse ritualuri 
ori ceremonii specifice. Ele au constituit forme de artă 
tradițională. Fiecare astfel de „organizație” deținea o 
tablă de convocare, o ladă și un steag. Ele aveau rolul de 
transmite anumite informații ce defineau organizația 
în cauză; erau lucruri cu o semnificație deosebit de 
consistentă, acțiunile în care erau folosite obiectele 
mai sus enumerat reprezentând adevărate ritualuri. 
Aceste activități se organizau perpetuu, și deci erau 
transmise mai departe generațiilor viitoare cât mai 
fidel cu putință. Ele fac parte din cultura nescrisă, 
din patrimoniul intangibil al poporului român, al 
Mărginimii Sibiului.     

La urma urmei, vecinătatea reprezenta un mod 
de dialog cultural, o „instituție” socială-organizatorică 
predominantă și în localitățile din zona Mărginimii 
Sibiului. Acest lucru se dovedește prin faptul că 
reprezentanți ai comunităților colaborau pentru 
atingerea unor obiective comune. Mărturia acestui 
lucru o face „delegația” mărginenilor din 1789, care 
au mers la Viena să își ceară drepturile. Oprea Miclăuș 
din comuna Săliște, Bucur Bârsan din Gura Râului, 
Moga Triflea din Orlat, Coman Banu din Poiana și 
Constantin Petric din Jina au solicitat Împărătesei 
Maria Tereza dreptul de a fi recunoscută biserica 
ortodoxă11.  

În satele românești tradițiile, modul de organizare 
al familiei, cultura sătească se transmite din tată în fiu, 
adică nu exista nimic consemnat deoarece era de la 
sine înțeles că totul trebuie păstrat negreșit. Bătrânii 
reprezentau „vocea” comunității, dat fiind faptul că 
ei aveau cunoștință asupra organizării spațiului sătesc 
datorită experienței. Comunele Săliște și Tălmaciu au 
fost „centre de scaun” în perioada Evului Mediu, și 
zona submontană în care ele s-au dezvoltat (alături de 
celelalte comune ale Mărginimii Sibiului) a reprezentat 
un loc prielnic în care să ia amploare agricultura 
și păstoritul, deci dezvoltarea socială-economică a 
comunităților12.  Această concentrare de sate avea rolul 
de a proteja granița montană din partea de sud încă din 
secolul al XIV-lea 13.

Mărginimea Sibiului a dat dovadă de o organizare 
social-economică destul de bine proiectată: principalele 
îndeletniciri ale mărginenilor erau păstoritul, 
exploatarea și prelucrarea lemnului, iar începând cu 
secolul al XIV-lea mărginenii se specializează și în 

domeniul boștinăritului14. Datorită păstoritului s-a 
dezvoltat „tradiția culinară” a zonei, prin procesarea 
laptelui, iar datorită pieilor de la animale s-au dezvoltat 
meșteșugurile tradiționale ale zonei. Acestea s-au bazat 
și pe abundența lemnului din zonă, dar și pe faptul 
că zonele specifice din munți ofereau atâta bogăție. O 
altă chestiune importantă a fost dată de activitatea de 
transhumanță a oierilor de aici, precum și de faptul 
că aceștia erau foarte implicați în sistemul economic 
din afara comunităților lor15. Așa începe să se dezvolte 
cultura sătească - datorindu-se în mod direct faptului că  
dădeau dovadă de interes pentru cultura scrisă, pentru 
educația școlară, ceea ce denotă viziunea deschisă 
pe care și-au creat-o în timp locuitorii Mărginimii 
Sibiului16. Cu alte cuvinte, au contribuit activ la 
dezvoltarea spiritul civic al a comunităților din care 
făceau parte, au conștientizat nevoia de autodezvoltare 
și au participat la perpetuarea și dezvoltarea culturii 
tradiționale, lăsând pentru viitor o tradiție spirituală 
sănătoasă.

Mărginimea Sibiului, din punct de vedere cultural, 
este reprezentată de anumite trăsături ce o definesc. 
Una dintre trăsături este evidențiată de faptul că 
domeniul cultural de aici, deși s-a dezvoltat pe domenii 
atât de diferite, a păstrat totuși emblema tradițională 
promovată de strămoși și, în ansamblu, de credință. 
Deși s-au promovat stiluri diferite, s-au împrumutat de 
la alte zone specificuri culturale atât de diversificate, 
totul s-a interschimbat, păstrându-se celula primă de 
dezvoltare. De asemenea,  atunci când discutăm despre 
cultura Mărginimii trebuie să cuprindem în discuție 
și aspecte ce țin de limbaj, de artă tradițională, de 
obiceiuri, dar și de elemente tangibile ce au rezultat 
de pe urma acestora. Totodată, trebuie să includem și 
caracterul populației, sau comportamentul comunității 
în sensul general. Tot aici trebuie să definim și elemente 
ce țin de mediul în care trăiește și s-a dezvoltat 
societatea17. 

Activitățile de prelucrare a materiilor prime au dus 
la dezvoltarea unor îndeletniciri tradiționale, pe care 
astăzi le numim meșteșuguri. Ele aveau caracter social 
restrâns, de cele mai multe ori se realizau în cadrul 
unei gospodării; nu erau așadar izomorfe cu ocupațiile 
care implicau mai multe persoane în desfășurarea 
lor. Dezvoltarea meșteșugurilor ținea de priceperea 
fiecărui actant în parte, practic transmițându-se din 
tată în fiu, fiecare punându-și propria amprentă. 
Aceste îndeletniciri erau clasate pe sexe. Bărbaților li se 
atribuiau lucrări de construcții, prelucrarea lemnului, 
a pieilor, sau împletirea de fibre vegetale și animale 
ce dădeau produse finite precum: saci din piei, frâie, 
confecționarea de opinci și cojoace, etc.; iar femeile 
se ocupau de confecționarea îmbrăcăminții, cu toate 
activitățile necesare realizării ei (croit, cusut, țesut, 
brodat și împletit)18. Aceste activități nu au reprezentat 
la început un model de dezvoltare a economiei, 




