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Profesorul revoluţionar Ioan Axente Sever (1821-1906)

Comuna - judeţul SibiuAxente Sever

Pe urmele lui Ioan Axente Sever

Ioan Axente Sever a intrat, încă din timpul vieţii, în galeria marilor
personalităţi ale românilor. ăscut la 3/15 aprilie 1821

nevoile şi aspiraţiile iobagilor români şi treptat
să înţeleagă necesitatea unei activităţi militante în obţinerea unei libertăţi
sociale. Tatăl său Iacob Baciu (iobag cu ceva avere) şi mama născută
Maxim dorit să asigure fiecărui umă de educaţie
care să-i ajute să-şi găsească un rost în viaţă. Cei patru fraţi - Ioan, Gheorghe,
Ariton, Iacob - şi Anica, au fost îndrumaţi să înveţe, fiind daţi la
şcoli părinţii conştienţi că numai prin educaţia
vor putea să depăşească greutăţile traiului zilnic şi să aspire la o viaţă mai
bună. studiat teologia şi filozofia la Blaj, mutându-se la
Bucureşti, unde ofesor de limba latină şi română

acasă revoluţionar
european a atins şi Ungurii ardeleni năzuiau alipirea
Transilvaniei la Ungaria ignorând protestele românilor şi saşilor. Dacă în
Moldova şi Ţara Românească revoluţia
ostilităţile dintre unguri şi românii şi saşii şi apărau fiinţa naţională

Comitetul Naţional Român de la Sibiu îl numeşte
prefect al I Blăjeana (Blasiana), remarcându-se ca un veritabil
conducător militar şi politic a fost găsit nevinovat
la proces.

decorat de împă
După înfrângerea revoluţiei, a continuat să aibă un rol de frunte în

viaţa politică şi culturală a ro făcând parte din structurile de
conducere a Asociaţiunii ASTRA. la Braşov a desfăşurat diverse
activităţi, braşoveni în Braşov,

dorinţa de a fi Sfinţii
Arhangheli

Într-o perioadă în care arta conducerii se învăţa din experienţa vieţii,
tânărul entuziast şi ambiţios Ioan Axente a dovedit că ştie să-şi
organizeze legiunile făcând cinste funcţiei de prefect şi demonstrând

că rădăcinile latine ale poporului român nu au pierit.
Istoria şi românii păstrează u al revoluţiei de la

1848 dar şi de mare personalitate a epocii de făurire a României

N în comuna Frîua, Ioan
a cunoscut din familie a ajuns

, Ana (
), au a din cei cinci copii, o br

sora marile
ale vremurilor; erau copiilor

Ioan a ulterior
a fost pr .

În 1848, Ioan se întoarce pentru a sprijini curentul
, ce Transilvania.

,
a durat câteva zile, în Transilvania

, ce- , au
durat mai mult de un an.

Legiunii
. Arestat în februarie 1849,

Pentru meritele sale Ioan Axente Sever a fost ratul Franz
Joseph.

mânilor,
le Retras ,

i numindu-l „tataAxente”.Amurit la 13 august
1906, respectându-i-se înmormântat în curtea bisericii „

”din Blaj.

Sever
, prin

întreaga activitate,
vie imaginea acestui ero

.
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Reputatul prozator şi om politic Ion Agârbiceanu s-a născut la 12
septembrie 1882, în Cenade, comună situată la mai puţin

Puţini mai ştiu că familia scriitorului a fost originară din satul Agîrbiciu,
de la acest sat moştenind numele. Documentele atestă că

al
doilea dintre cei opt copii născuţi în familia lui Nicolae şi aAneiAgârbiceanu.

Şcoala primară a făcut-o în
Cenade, urmând gimnaziul şi liceul în Blaj, să termine

restigiul său şte odată cu
apariţia în “Luceafărul”, colaborând şi la “Sămănătorul”, “Tribuna”,
etc. Ion Agârbiceanu a fost preot slujind în Bucium-Şasa (jud. Alba), în Orlat
(1910-1916), cea mai înaltă funcţie clericală fiind de protopop unit al Clujului
(din 1930).Afost ales membru corespondent alAcademiei Române (1919) şi
membru titular(în 1955), fiindu-i recunoscută bogata activitate pe tărâm
literar (peste şase decenii).

susţinător al curentului ideologic şi literar al semănătorismului
(sau sămănătorismul) iniţiat
stările ; semănătorismul a opus oraşului
civilizaţie idilică . Termenul derivă de la “a
semăna”, înţelegând că cei care cultivau acest curent “semănau” concepţiile
lor în mediul sătesc. Acest orientare ideologică şi literară a at că
ţărănimea exclusivă naţionale
literatură inspiraţie rurală şi istorică Principalul teoretician al curentului a
fost Nicolae Iorga, el susţinând necesitatea culturalizării ţărănimii; opera lui
Aleaxandru Vlahuţă a reprezentat apogeul acestui curent cultural. Gruparea
semănătoristă a fondat teoria întoarcerii spre valorile trecutului, cultul pentru
satul patriarhal şi nu în ultimul rând lupta pentru limba română.

În onoarea marelui înaintaş Consiliul Local Axente Sever a numit (în
2014) strada principală din Agîrbiciu strada “Ion Agârbiceanu”, traseul
t şi memoria celui care, prin întreaga
activitate, a făcut celebru satul din care a fost originar; marele scriitor a
decedat în 1963, la Cluj, unde este înmormântat.

de 10 km de comuna
Axente Sever.

Ion a fost

pentru ca în 1904,
Facultatea de Teologie Budapesta. P literar cre

revista

A fost
, la începutul secolului XX, curent ce acuza

sociale existente “viciat” de
imaginea a satului patriarhal

consider
este depozitara a valorilor , cultivând o

de .

raseul tematic din localitate marcând

“b
(…)

(…)

unicul dinspre
tată se numea Vasile Boariu şi era originar din Agârbiciu, Vine în
Cenade ca pădurar. Nicolae Agârbiceanu sau Aghirbiceanu, , tatăl
povestitorului, este şi el pădurar în Cenade, însă în alte locuri”.

Pădurar, gospodar înstărit, ştiutor de carte, tatăl se va muta mai târziu
ca „vigil de pădure” în ţinutul Odorheiului.

Protopopul scriitor şi ziarist Ion Agârbiceanu (1882-1963),
originar din Agîrbiciu
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Axente Sever - sat simbol al revoluţiei de la 1848

Din
rivind numele vechi

al satului – Frîua.
„Frauendorf” -

Asszonyfalva „satul sfintelor femei” -
existat

. O ple de l
a

Noul nume

ii:

a de la Blaj, pentru orientarea c
,

”

Militând pentru

.

“Pe urmele lui Ioan Axente Sever” este un tras

În 2014, Consiliul Local Axente Sever a cinstit memoria marelui fiu al
satului Fiecare
pas în comuna Axente Sever

22 noiembrie 1933 comuna Frîua apare în documente sub numele de
Axente Sever. Tradiţia locală păstrează multe legende p

Se spune că la colonizarea saşilor sătucul de români se
numea „Muiereşti” iar ei l-au rebotezat . Versiunea maghiară

este atribuită unei legende prin care pe
locul bisericii fortificate ar fi o mănăstire românească de maici, satul
numindu-se „satul maicilor” ipoteză veridică acă a o veche biserică
cu hramul „Sf. Fecioar ”, aceasta fiind dărâmată să facă loc actualei biserici
fortificate.

pe care comuna şi localitatea îl păstrează se identifică cu
imaginea marelui revoluţionar şi om politic Ioan Axente Sever (1821-1906).
Imaginea fizică o moştenim dintr-o scurtă descriere şi din tablourile epoc

Participarea alături de Avram Iancu, August Treboniu Laurian şi alţi
fruntaşi paşoptişti la adunare miş ării
revoluţionare l-a propulsat pe tânărul de 27 de ani în prefectul strălucit şi bun
organizator.Al. Papiu Ilarian scria: „

.
După înăbuşirea revoluţiei IoanAxente Sever a rămas un om politic adevărat,
demn şi integru în pofida multiplelor greutăţi întâmpinate.

dezvoltarea limbii şi literaturii naţionale marele luptător
scria:

Luptătorul paşoptist a încetat din viaţă la Braşov, la 13 august 1906, fiind
înmormântat la Blaj, conform dorinţei.

eu de încurajare a
activităţilor turistice ce propune vizitatorilor cunoaşterea patrimoniului local.
Puţine locuri aminteau de marele revoluţionar paşoptist: placa memorială pe
casa de la nr. 448 şi bustul din centrul comunei.

, acordând numele străzii principale ce traversează localitatea.
aminteşte , marele simbol al

demnităţii noastre naţionale.

“

”

era înalt ca un brad al falnicilor Carpaţi, cu o barbă neagră ce-i încadra
profilul, cu ochi scînteietori, vesel totdeauna şi optimist, neobosit în grija
pentru oamenii pe care-i conducea în lupta de izbăvire a neamului său
martir, straşnic la mînie, dar tovarăş credincios cînd situaţia era grea.

eroul Axente cu sabia în mînă nu lipsea
nicăieri, insufla curaj vitejilor români premergînd însuşi cu exemplul

“Nici o naţiune din lume nu s-a putut ridica pe o oarecare culme de
cultură şi perfecţiune dacă nu ar fi avut o limbă şi o literatură proprie”

“tata Axentie”
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In den Urkunden wurde am 22. November 1933 der Name des Dorfes Frîua
(Frauendorf) zu Axente Sever umgeändert. Es gibt viele Sagen bezüglich des alten
Namens des Dorfes. Man sagt, dass zur Zeit der Ansiedlung der Sachsen das
rumänische Dorf Muiere ti (muiere: rum. Frau) hieß und von den Sachsen
Frauendorf genannt wurde.Eine ungarische Sage erklärt, dassAsszonyfalva-das Dorf
der heiligen Frauen- so genannt wurde, weil an der Stelle, wo die Kirchenburg ist, ein
rumänisches Nonnenkloster stand. Es gibt noch eine glaubhafte Hypothese, nach der
eine alte Kirche, die der Heiligen Maria gewidmet war, beim Bau der heutigen
Kirchenburg zerstört worden sei.

ş

A partir du 22 novembre 1933, la
commune de Frîua apparait dans les
documents sous le nom d'Axente
Sever. La tradition locale garde
beaucoup de légendes concernant le
vieux nom du village – Frîua. On
raconte qu'à l'arrivée des colons
saxons, le hameau des Roumains
s'appelait « », les saxons
changeant le nom du village en
«Frauendorf». La variante hongroise,
Asszonyfalva («le village des saintes
femmes») parle d'une légende
conformément à laquelle sur l'endroit
de l'église fortifiée il y avait un couvent
roumain de femmes, le village portant
le nom de « village des mères ». Une
hypothèse véridique part du fait qu'il y
avait une ancienne église ayant comme

patron spirituel « La
Vièrge », qui a été
détruite pour laisser
la place à l'actuelle
église fortifiée.

Muiereşti

Since November, 22-nd, 1933 the
village commune Frîua appears in
documents under the name of Axente
Sever. The local tradition preserves many
legends about the ancient name of the
village - . It is said that, when the
small village of Romanian Saxons was
colonized, its name was
(approx.”Womenborough”- n.tr.), but it
was renamed, being called "Frauendorf".
The Hungarian version – Asszony falva
"village of the holy women" - is attributed
to a legend according to which, on that
place of the fortified church there was a
Romaniannuns' monastery and the village
itself was called "village of the nuns". A
truthful hypothesis could be inferred
taking into account the starting point that
there was an old church dedicated to "Saint
Virgin ", and this one was
demolished in order to make
room for and be replaced by the
present fortified church.

„Muiereşti”

Frîua
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Biserica fortificată cu hramul “Tuturor Sfinţilor” Axente Sever

Principalul punct de atracţie turistică din Axente Sever este biserica
fortificată situată în centrul istoric. Satul a fost atestat documentar la 15 aprilie
1305, într-un document emis de capitlul din Alba Iulia. Actul consemnează o
împăcare privind împărţirea unor moşii, Iacob urmând să primească
pământurile numite Cheţiu, Frâua, etc “împreună cu toate dependinţele şi cu
toate cele ce ţin de ele, fără a dăuna dreptul altuia”. În urmă cu peste şapte
secole, nobilii semnatari scriau că “toate pricinile sau judecăţile pornite cu
privire la bunurile şi moşiile lor vândute pe bani, sau a altora părăsite de ei, să
fie împăcate, adormite şi stinse între dânşii, astfel ca de aci încolo, niciunul
sau niciunii dintre dânşii să nu mai aibă dreptul de a porni vreodată v
plângere sau pricină în urmărirea bunurilor sus pomenite”. Biserica saşilor
este amintită în 1322, fiind închinată „Tuturor Sfinţilor”; ea a fost clădită din
piatră de carieră şi de râu, fiind o biserică-sală gotică cu un turn deasupra
corului. Elementul de identitate al bisericii îl constituie clopotniţa, iniţial
nefortificată, construită deasupra pătratului corului. Doar câteva biserici mai
prezintă acest stil constructiv, acestea fiind bazilicile din Agîrbiciu, Ocna
Sibiului şi Turnişor, toate formând un grup distinct între edificiile săseşti
sacrale.

Incursiunile pustiitoare ale tătarilor i-au convins pe saşi de necesitatea
construirii unei cetăţi de refugiu şi apărare; la sfârşitul sec. al XV-lea mica
biserică-sală s-a transformat într-una din cele mai impunătoare biserici
fortificate din Transilvania. Originalitatea siluetei bazilicii constă în formele
simple dar masive ce îi asigură un caracter monumental, turnul de apărare
încorporând întreaga zonă de mijloc a edificiului.

originar (din sec. XIV-lea) de tip biserică - sală, este alcătuit din
două travee pătrate boltite în cruce pe ogive: spre răsărit se află o absidă
poligonală (din sec.XV-lea), iar spre sud o capelă în stil romanic, cu absidă
semicirculară. În jurul bisericii şi curţii a fost construită o fortificaţie de plan
oval, prevăzută cu un şir de încăperi de provizii (cereale) şi un bastion al porţii
(din sec.XV-lea). il baroc şi orga datează din 1777,
tablourile fiind pictate de pictori medieşeni Ştefan Valepagy, tatăl şi fiul.

În 2007, o parte din vechile încăperi de provizii au fost amenajate în
camere de oaspeţi şi muzeu, fiind deschise pentru valorificarea spaţiil

reo

Nucleul

Altarul din lemn în st

or din
incinta bisericii fortificate.
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Der wichtigste touristische Anziehungspunkt aus Frauendorf ist die
Wehrkirche aus dem Zentrum des Dorfes. Sie wird urkundlich am 15. April
1305 in einem Dokument des Kapitels aus Weißenburg erwähnt.

L'église située au centre
d'Axente Sever est l'un des
principaux points d'attraction
touristique de la commune.
L'attestation d'existence du
village remonte au 15 avril 1305,

prouvée par un
document émis
par la ville d'Alba
Iulia

The main tourist attraction
in Axente Sever is the fortified
church located in the historical
center.

T h e v i l l a g e w a s
documented on 15 April
1305, in a document
issued by the Chapter of
Alba Iulia.
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Biserica fortificată “Fecioara Maria” Agîrbiciu

Actul de atestare documentară a localităţii Agîrbiciu este datat la 10 mai
1343, fiind emis de regele Ludovic al Ungariei; prin acest document se
soluţiona repararea unei nedreptăţi făcută doamnei Caterina, văduva lui Petru,
ce fusese „scoasă şi alungată în chip nedrept şi necuvenit din două moşii ale
sale numite Jidveiu şi Bălcaciu”. Printre cei care s-au prezentat în faţa regelui,
în sprijinul acesteia, au fost comitele Mihail de Sîngătin, (...), Petru de Curciu,

şi Renold de Mediaş.
Atestarea documentară a bisericii-sală, de pe colina ce domină satul, a fost

abia la 1415, specialiştii considerând că a fost zidită odată cu ridicarea satului.
Corul pătrat, este boltit în cruce fără nervuri, fiind delimitat în est şi vest de
câte un puternic arc frânt; arcurile de piatră susţin greutatea turnului (mărit în
1827) plasat deasupra corului pătrat, similar bisericilor din Axente Sever,
Ocna Sibiului şi Turnişor. Turnul cu 6 nivele a fost prevăzut, înainte, cu un
drum de strajă pe console.

Intrarea în incinta bisericii fortificate se face printr-o impunătoare şi
originală uşă de stejar, armată cu diverse obiecte de fier (potcoave, seceri,
ţâţâni, vârfuri de coasă, sape şi lopeţi, etc) pentru mărirea rezistenţei lemnului.
Totul aminteşte de istoria frământată a Transilvaniei, când comunităţile erau
într-o continuă stare de veghe sau luptă.

Sala navei este relativ îngustă (8,7 metri) fiind acoperită cu o boltă simplă,
susţinută de trei perechi de pilaştri; se presupune că odinioară bolta sălii era
acoperită cu o reţea de nervuri. În lungul peretelui de nord este o galerie, în
exterior construindu-se arcade - între contraforturi - spre a permite amplasarea
unei scări spre galerie şi podul bisericii. Faţada apuseană a sălii poartă un
fronton baroc similar cu cel al bisericii din Şoala.

Pe faţada turnului de intrare, spre curte, într-un chenar erau înscrise datele
construcţiei incintei şi ale unei restaurări: 1502-1902 (în albastru).
Fortificaţia, construită pe la finele sec. la XV-lea sau începutul celui de al
XVI-lea, mai păstrează doar zidul simplu de împrejmuire cu construcţia
deasupra intrării.

Altarul amvonul şi stranele sunt de factură barocă. Altarul a fost lucrat de
Daniel Petersberger din Mediaş (în 1803). Orga are două claviaturi şi este
alcătuită din două mai mici: una construită de Samuel Maetz din Biertan
(1797) şi una de Michael Gross din Motiş (în 1848).

Lucrări de restaurare au fost efectuate în 1969.

Nicolae de Agîrbiciu ( )Egurbeg
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Biserica fortificată “Sf. Ursula” Şoala

Satul Şoala a fost atestat documentar la 16 martie 1331; în acest document
capitlul din Alba Iulia adeverea că “Nicolae şi Martin, fiii lui Blawch, au
pierdut în expediţia de peste munţi în ţara lui Basarab (ultra alpes in terram
Bazarab) privilegiul dat lor de regele Carol Robert, privind moşiile Lupu,
Curciu şi şi că ei protestează împotriva ocupării Şoalei de către
Saşii din Mediaş şi din Şeica Mare”.

Prin acest act satul care era în proprietatea familiei de greavi din Vurpăr –
Nicolae şi Martin – a devenit o comunitate liberă inclusă în scaunul din Şeica.

În sec. al XIII-lea s-a construit o capelă romanică din care s-a păstrat o
parte din absida semicirculară, inclusă în zidul de apărare al bastionului din
partea de nord a cetăţii.

Din biserica gotică de tip sală, ridicată la mijlocul secolului XV-lea cu
hramul Sf. Ursula, s-a păstrat doar corul mare cu o boltă în cruce şi

Un obiectiv interesant este şi casa parohială,
menţionată documentar în anul 1414, an în care l Nikolaus care
slujea la biserica Sf. Ursula din Şoala pe o grindă se păstrează inscripţionat
anul 1525.

La sfârşitul sec. al XV-lea se construieşte o biserică în stil gotic târziu şi o
fortificaţie de apărare care constă din zidul înconjurător tă poligonală
neregulată - cu trei bastioane. În anul 1736 zidurile cetăţii vor fi re ; un
gang subteran merge din pivniţa casei parohiale până la cetate. În 1783 arde
biserica refăcută împreună cu clopotniţa care se afla deasupra unei
sacristii boltite din sudul bisericii. Între anii 1832 şi 1834 meşterul Johann
Pelger prelungeşte biserica spre vest cu 4 metri. Plafonul boltit se înlocuieşte
cu unul de stuc, ferestrele şi uşile vor fi înlocuite cu altele mai mari, pătrate. În
anul 1883, t dărâmat cu intenţia de a ,
fapt care nu s-a realizat, biserica rămânând cu o clopotniţă provizorie.

a fost reclădit în anul 1845. Tabloul cu ăstignirea
ind construită de H. Mayerwald din

Braşov în 1851 renovată în 1931. Cristelniţa din 1527 are elemente de
decoraţie renascentistă.

În 2014 Consiliul Local Axente Sever a dat străzii principale numele de
rasele colinelor din jurul

localităţii Şoala.

Şoala

cu trei
travee boltite pe nervuri.

apare preotu
;

– o incin
staurate

, ea fiind

urnul bisericii a fost se construi un alt turn

Altarul clasicist “R ” e
semnat de W. Schneidhauer, orga fi

, fiind

în amintirea viilor ce ocupau te

(Sual)

“Calea viilor”
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Aşezarea Axente Sever - aşezare străveche

Locuirea acestor mel e descoperiri.
, obiecte din diferite epoci:

unelte din neolitic, un topor eneolitic de cupru, vase din epoca bronzului, etc.

, grupuri
successive, au primit

xente Sever printr-un document a fost din

poss. Assonfalva (1305), plebanus ecclesie Ville
Dominarum (1322-1323), Frua (1733), Frauendorff (1760-1762),
Asszonyfalva, Frauendorff, Frîua (1854).

Din 22 noiembrie 1933 comuna Frîua

eaguri este atestată de numeroas Fără
cercetări sistematice pe teritoriul satului s-au găsit

La confluenţa Visei cu Târnava Mare, pe terasa cunoscută sub numele de
“Carieră” (de explotarea pietrişului) s-a descoperit o aşezare aparţinând
culturii Schneckenberg (epoca bronzului). În vestul satului - în “Lunca
îngustă” - există un cimitir de incineraţie, aparţinând culturii Wietenberg.
Atât în curţi sau grădini cât şi pe dealurile din împrejurimi s-au descoperit
vase (din epoca fierului - scitice) dar şi monede (denari romani de argint) -
considerate adevărate tezaure monetare. Între Axente Sever şi Şeica Mică se
află urmele unei vechi cetăţi pe platoul de culme (Alte Burg), demonstrând
locuirea atât într-o perioadă preistorică şi romană cât şi în evul mediu.
Fortificaţiile suprapuse atestă caracterul strategic de observare şi pază a
drumului ce urmărea Visa şi Târnava Mare.

Cucerirea Transilvaniei de către unguri s-a făcut în etape mari. Coloniştii
maghiari şi apoi invitaţii lor: secuii şi saşii, au ocupat şi încercat să
administreze ceea ce, la prima vedere, era teritoriul unor mari şi întinse
păduri. Cronicile maghiare consemnează rezistenţa populaţiilor locale de
români şi slavi (Blasii et Sclaui) organizaţi în cnezate şi voievodate.
Penetrarea maghiară pe Târnava Mare a fost sprijinită de secui, populaţie
apropiată regalităţii şi organizată pe principii militare. În jurul anului 900
ungurii au ajuns pe cursul Someşului Mic, după un secol pe cursul Mureşului,
la 1100 pe râul Târnava Mare şi abia la 1200 pe linia râului Olt. Regii
Ungariei au apreciat vitejia secuilor, hotărând ca aceştia să apere trecătorile
din Carpaţii Răsăriteni, în locul lor fiind invitaţi saşii. Saşii veniţi în

numeroase privilegii pentru valorificarea ţinutului sub
raport economic.

Prima atestare a localităţii A
1305, locul acesta - situat pe malul Visei - fiind apreciat şi preferat de
coloniştii saşi. Aici s-a ridicat o aşezare ce în timp a fost cunoscută sub
diverse denumiri:

adoptă numele de Axente Sever -
devenind satul simbol al Revoluţiei de la 1848.Atunci, întreaga comunitate a
înţeles rolul şi importanţa activităţii revoluţionarului Ioan Axente Sever în
istoria naţiunii.
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La commune d'Axente Sever,
située sur les rives de Visa,
emplacement apprécié et préféré par
les colons saxons, a été attestée par un
document en 1305. Le habitat a connu
à travers le temps plusieurs noms :
Poss. Assonfalva (1305), plebanus
ecclesie Ville Dominarum (1322-
1323), Frua (1733), Frauendorff
( 1 7 6 0 - 1 7 6 2 ) , A s s z o n y f a l v a ,
Frauendorff, Frîua (1854).

À partir du 22 novembre 1933, la
commune de Frîua adopte le nom
d'Axente Sever, devenant un symbole
de la Révolution de 1848. C'est à ce
moment que toute la communauté a
compris le rôle et l'importance de

l ' a c t i v i t é d u
révolutionnaire Ioan
Axente Sever dans
l'histoire de la nation.

The first historical evidence of the
village of Axente Sever in a document
dates back to 1305; this place – located on
the banks of the Visa – was appreciated
and preferred by the Saxon settlers. A
settlement was built here, which, in the
course of time, was known by various
names: poss. Assonfalva (1305), plebanus
ecclesie Ville Dominarum (1322-1323),
Frua (1733), Frauendorff (1760-1762),
Asszonyfalva, Frauendorff, Frâua (1854).

In 22 November 1933 the village of
Frâua adopted the name Axente Sever –
and thus it became the village symbolizing
the 1848 Revolution. Then, the whole
community understood the role and
importance of the activity of
revolutionary leader Ioan
Axente Sever in the nation's
history.

Zum ersten Mal wird Frauendorf im Jahre 1305 urkundlich erwähnt. In dieser
Urkunde steht geschrieben, dass sich die Ortschaft am Ufer der Weiß befand und
diese Gegend von den sächsischen Siedlern geschätzt und bevorzugt wurde. Hier
entstand ein Dorf, welches im Laufe der Zeit unter verschiedenen Namen bekannt
war: poss. Assonfalva (1305), plebanus ecclesie Ville Dominarium (1322-1323),
Frua (1733), Frauendorff (1760-1762),Asszonyfalva, Frauendorff, Frîua (1854).

Am 22. November 1933 änderte man den rumänischen Namen Frîua in
Axente Sever um. Die ganze Gemeinschaft erkannte die Rolle und die Bedeutung
des Schaffens des Revolutionärs von 1848 Ioan Axente Sever für die Geschichte
der Nation an.
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Agîrbiciu - aşezare milenară

Teritoriul Agîrbiciului a fost locuit din vremuri imemoriale. Aşezările au
fost succesive, locuirea fiind demonstrată de descoperirile arheologice
nesistematice. De aici provin obiecte din epoci diverse: topor neolitic din
piatră, măciucă sferică din epoca bronzului, vârf de lance din epoca fierului,
fibulă de bronz romană în formă de ancoră, etc. În poiana numită “Păşunea din
Deal” s-a remarcat o aşezare ce a fost datată în cultura eneolitică Petreşti, urme
ale acestei culturi fiind descoperite şi în locul numit “Strâmturi”, în stânga căii
ferate. De asemenea, în punctul numit “Hinter der Ramwreg” s-a descoperit
un tezaur de obiecte dacice, iar întreAgîrbiciu şiAxente Sever s-a descoperit o
necropolă de inhumaţie cu cca. 50 de morminte şi obiecte de fier; descoperirea
a avut loc la construirea liniei ferate necropola fiind atribuită atât celei de a
doua vârste a fierului cât şi din perioada migraţiilor. Urme romane s-au
descoperit pe malul Râului Alb, iar în locul numit Straja (Wartberg,
Warteburg) s-au remarcat resturi din perioada medievală.

Colonizarea maghiară începută în sec. al X-lea a fost făcută la început cu
secuii şi ulterior cu sprijinul saşilor. Toponimele Kiskapus (Copşa Mică)
indică prezenţa secuilor în zonă, aceştia construind porţi între prisăci (poieni
făcute prin tăierea copacilor şi lăsaţi pe loc). Saşii, încă de la venire, au
demarat construcţia bisericii, prima etapă a construcţiilor fiind la finalul sec.
XIII-lea şi începutul sec. XIV-lea.

Prima atestare documentară a satului Agîrbiciu a fost la 1343, biserica
fiind amintită în 1415. Colonizarea a inclus şi organizarea Transilvaniei
intracarpatice într-o perioadă care s-a suprapus cu invaziile de jaf ale
popoarelor din stepele răsăritene. Astfel se explică necesitatea construirii
fortificaţiei, ce înconjoară biserica urmărind terenul într-un plan poligonal;
fortificaţia este prevăzută cu galerie din lemn, pentru apărare.

). Originea numelui aşezării
se pierde în negura timpurilor, putând constitui o temă de cercetare pentru
viitori istorici locali. O ipoteză este interpretarea termenului „eger – Erle”, ce
poate reprezenta arinii ce cresc şi astăzi pe malurile pârâului ce traversează
localitatea.

Numele satului Agîrbiciu a fost apreciat şi preluat de tatăl scriitorului Ion
Agîrbiceanu, bunicul lui fiind Vasile Boariu; bunicul era originar din
Agîrbiciu, plecând în Cenade ca pădurar.

În cursul secolelor localitatea a cunoscut mai multe denumiri: Egurbeg
(1343), Egirbig (1357), Ayrbegen (1532), Egerbegy (1733), Agribics (1750),
Arbagyen (1805), Agregyics (1808), Agregyits, Erbegen (1850) , Egerbegy,
Arbegen, Agribiciu (1854), Szászegerbegy (1913
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Şoala, satul ascuns între colinele Transilvaniei

Satul Şoala este situat pe drumul comunal DC6, la 6 km de satul
Agîrbiciu, pe un drum modernizat ce şerpuieşte printre colinele
Transilvaniei, pe malul pârâului cu acelaşi nume.

Cercetări arheologice nu s-au făcut în satul Şoala. Întâmplător s-a
descoperit o monetă de bronz din vremea împăratului Antoninus Pius (138-
161), semn că locul nu e chiar atât de îndepărtat de marile drumuri ce lega
centrele Transilvaniei.

În perioada ocupaţiei romane în anii împăratului Traian, circulaţia
monetară a urmărit creşterea schimburilor economice intense între
provinciile romane, intensificându-se foarte mult în Dacia. Acest apogeu al
circulaţiei s-a menţinut un timp, scăzând în timpul lui Hadrian şi a lui
Antoninus Pius, când ponderea argintului s-a modificat în favoarea
bronzului. Moneta romană ne sugerează circulaţia văii Şoalei pe vremea
romanilor dar şi în epoca medievală, o vale de refugiu dar şi de legătură cu
restul localităţilor din podişul Hârtibaciului, în primul rând cu Valea Viilor,
Motiş, Moardăş şi Petiş. Şi în prezent există vechile drumuri de hotar, fiind
din ce în ce mai rar cercetate de localnici dar căutate de turiştii ce doresc să
descopere locuri sălbatice şi autentice.

Anul primei atestări scrise a fost 1331 – poss. Saal, deşi dovezile
arheologice susţin existenţa unei capele romanice încă din sec. XIII-lea. În
documentele vremurilor Şoala mai apare sub următoarele denumiri: Sauli
(1359

Sálya, Schallendorf, Şalea ). Vechea
aşezare săsească Schaal şi-a păstrat farmecul istoriei datorită unei izolări
relative şi păstrării ocupaţiilor tradiţionale. Satul pare astăzi o aşezare uitată
de lume, localnicii urmărindu-şi activităţile zilnice iar puţinele clădiri
modernizate semnalând existenţa unor contacte firave cu civilizaţia
europeană.Arhitectura tradiţională medievală şi peisajul rural fac din Şoala o
localitate romantică, un loc fascinant în care merită să te retragi în vacanţă sau
concediu; atmosfera arhaică în mijlocul naturii, cu biserica fortificată ce
ocupă discret centrul satului, te invită la meditaţie şi excursii. Pentru turiştii
din marile centre urbane locul este un adevărat paradis modelat de meşteri
necunoscuţi şi de ţărani, timp de secole, şi de fiecare generaţie care s-a născut
aici. Modul tradiţional de a lucra pământul s-a menţinut şi se păstrează şi în
prezent, peisajul natural fiind divers şi nefragmentat. Frumoasele pajişti de
pe colinele vecine găzduiesc o diversitate de plante dar şi o faună abundentă.

), villa Sauli (1368), ecclesia de Schalis, Scalis (1414), Salla (1733),
Schoala (1750), Soale (1850), (1854



28

Comuna - judeţul SibiuAxente Sever

Pe urmele lui Ioan Axente Sever

Satul Frîua, fa vechilor

În 1848,

ngurii ardeleni ce doreau alipirea Transilvaniei
românii ii .

(supranumit Sever)

destinele multor români.

ce parte din constelaţia sate transilvănene. Este
greu să faci comparaţii între sate sau între ţări. Călătorii străini sau savanţii ce
studiază planeta şi vizitând locuri diferite pot compara regiunile ei având
criterii clare de comparaţie. În 1919 savantul geograf francez Emmanuel de
Martonne, fiind întrebat care din regiunile pământului i se par mai tihnite -
mai calme - mai frumoase şi ospitaliere, a mărturisit spontan trei zone: câmpia
Andaluziei în luna mai, Coasta deAzur franceză şiArdealul românesc!

Românii s-au născut şi au crescut pe aceste meleaguri, chiar dacă unii
susţin că această naştere a fost un miracol sau a rămas o preocupare istorică.
Românii, neam de păstori şi agricultori au rezistat în vremurile grele,
retrăgându-se strategic în Carpaţi sau în ţinuturile împădurite („în colibi”); ei
erau convinşi că numai astfel vor putea rezista vitregiei secolelor. Dacă Mihai
Viteazul a încercat - la 1599 - să facă unirea cu forţa armelor, ŞcoalaArdeleană
Blaj s-a aliniat iluminismului german (Aufklärung), venind cu argumente
istorice şi filologice în sprijinul tezei că românii sunt descendenţii direcţi ai
coloniştilor romani. La 1791, românii solicitau prin renumita petiţie „Supplex
Libellus Valachorum” recunoaşterea ca a patra naţiune în Ardeal, alături de
unguri, saşi şi secui; prin respingerea petiţiei, marea comunitate românească a
rămas o „naţiune tolerată”, alături de armeni, evrei şi greci.

Transilvania era sub stăpânirea imperiului austriac iar contextul
revoluţionar european a atins şi acest colţ al continentului. S-au format două
mari tabere: u pentru
constituirea „Ungariei Mari” şi şi saş , ce-şi apărau fiinţa naţională
Aici pe Târnave şi în întreaga Transilvanie revoluţia s-a transformat într-un
adevărat război civil, la ostilităţi participând întreaga populaţie, sub diferite
forme. Sub conducerea lui Avram Iancu şi Ioan Axente
ţăranii români au fost organizaţi în legiuni, după modelul roman, tocmai
pentru a sublinia rădăcinile latine. Prin intervenţia armatelor ruse şi
importantul sprijin al legiunilor conduse de Axente Sever, armata
revoluţionară maghiară a fost învinsă, fiind obligată să depună armele la Şiria,
lângăArad (13 august 1849).

Marii conducători paşoptişti şi lupta pentru drepturi politice şi sociale a
românilor a unit comunităţi: Blajul catolic cu Orlatul regimentului de
grăniceri dar şi cu Frîua prefectului erou IoanAxente.

În 1848-1849 satul Frîua s-a integrat pentru prima dată în Europa, Ioan
Axente Sever influenţând

Frîua satul revoluţionar “înfrăţit” cu Blajul
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Les grands commandants de
cette révolution et la lutte pour les
droits politiques et sociaux des
Roumains ont réalisé l'union de deux
communautés : la ville catholique de
Blaj avec la ville de frontière Orlat,
mais aussi avec la commune de
Frîua, d'où provenait le préfet
héroïque IoanAxente.

Entre 1848 – 1849, le village de
Frîua s'est intégré pour la première

fois à l'Europe, Ioan
A x e n t e S e v e r
influençant le destin
d e n o m b r e u x
Roumains.

The great forty-eight leaders
and the fight for political and social
rights of the Romanians reunited
whole communities: Catholic Blaj
and the Orlat of the border troops
regiment, and also the village of
Frâua led by the prefect and hero
IoanAxente.

It was in 1848-1849 that the
village of Frâua was integrated for
the first time in Europe, as
I o a n A x e n t e S e v e r
influenced the destinies of
many Romanians.

Die großen Führer der Revolution von 1848 und der Kampf um politische und
soziale Rechte der Rumänen verband die Gemeinden: das katholische Blasendorf
mit dem Grenzregiment aus Winsberg und mit Frauendorf, dem Dorf des Präfekten
Ioan Axente. Zwischen 1848-1849 integrierte sich Frauendorf zum ersten Mal in
Europa. IoanAxente beeinflusste das Schicksal vieler Rumänen.
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Şoala - satul din Ţara Vinului

Colinele Târnavelor au un trecut bogat în cultivarea viţei de vie. Sunt
legende ce susţin că zeul vinului, Dionysos, îşi avea originea în Tracia,
afirmându-se şi că zeul lua forme de animale (ţap sau taur). Mircea Eliade îl
compara p

. În Dacia exista o cultură bogata a viţei de vie,
faima vinului produs de daci fiind recunoscută chiar şi în imperiul roman.
Regele Burebista, la sfatul elui preot Deceneu, a convins triburile geto-
dace să distrugă viile. Istoricul grec Strabon scria că geto-dacii:

, acceptând abstinenţa; o
altă interpretare sugerează că distrugerea viilor a avut loc pentru a pune capăt
invaziilor repetate ale popoarelor migratoare, vinul dacic fiind licoarea dorită
de toţi străinii. După cucerirea Daciei, romanii băteau monede ce înfăţişau o
femeie ce primea struguri de la doi copii; strugurii simbolizau bogăţiile
DACIEI FELIX, provincia romană unde viile au “renăscut”.

Alaiul zeului roman al vinului – Bacchus - purta pe cap cununi împletite
din lujeri de viţă de vie, imaginea viţei fiind frecventă pe faţadele caselor de
pe Târnave; strugurii şi viţa de vie – planta şi fructul său – au fost considerate
simboluri ale credinţei creştine. Iisus spunea: .
Toate tablourile evului mediu ne înfăţişează pâinea, vinul şi strugurii,
amintind de “Patimile lui Iisus” şi Vinul simbolizează
“sângele lui Hristos” vărsat în “teascul mitic”, la vremea Patimilor – un
atribut al toamnei şi al lunii septembrie.

Istoria viticulturii româneşti consemnează marile distrugeri ale filoxerei
aduse viţei de vie din Transilvania, la sfârşitul sec. XIX-lea. Replantările s-au
făcut cu viţe nobile aduse din Franţa:

, etc. De la saşi românii au moştenit
apa minerală existând din belşug.

Puţini ştiu că vinul din Transilvania era co

Şoalei, Consiliul Local Axente Sever a denumit
strada principală un prim pas în revitalizarea unor ocupaţii
m

e zeu cu

mar
"

"

.

Pinot Noir, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc

mparat cu vinul de Tokay -
supranumit În memoria teraselor pline cu vii roditoare de
pe dealurile însorite ale

ultiseculare.

„Străinul din noi înşine, temutele forţe antisociale pe care
le dezlănţuie patima divină”

s-au lăsat

îndupleca i să taie vi i să trăiască fără vin

“Eu sunt viţa cea adevărată”

“Cina cea de taină”

! ! șa de vie

.

Descoperiţi biserica ortodoxă cu hramul “Sf. Arh. Mihail şi
Gavril” Şoala, biserică clădită în locul alteia mai vechi
construită în vremurile în care comunităţile de români erau tolera în

spaţiul public transilvănean

din lemn, fiind
te

“şpriţul”,

“nectarul regilor”.

„Calea Viilor”;
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Comuna Axente Sever este uşor accesibilă!

Comuna Axente Sever este

ju
un ul Sibiu comuna

, ca comunei dinspre sud spre nord - est.

lungime), V

Comuna face parte din teritoriul
de locuitori, fiind unul din

centrele imp

e
.

situată în centrul României, pe drumul
naţional DN 14 ce face legătura directă dintre municipiile Sibiu – Mediaş (cei
doi poli de dezvoltare economico-socială deţeni), fiind la 36 km de Sibiu,
11 km de Mediaş şi km de Copşa Mică. În judeţ este uşor
accesibilă, locuitorii beneficiind atât de facilităţile transportului rutier cât şi
de cel feroviar, fiind în directă legătură cuAeroportul Internaţional Sibiu.

Reţeaua hidrografică a comunei Axente Sever face parte din bazinul
hidrografic al Târnavei Mari (pe ultima treime, înainte de vărsarea în Mureş).
Afluentul cel mai important pe care Târnava Mare îl primeşte în această zonă
este râul Visa re străbate teritoriul
Visa, singurul curs de apă cu debit permanent, care aduce şi ape sărăturate
(provenite de la Ocna Sibiului) colectează toţi afluenţii situaţi pe dreapta:
Valea Râpei, spre sud, Valea Lupului, Valea Şoalei (4 - 5 km alea
Plopului, Valea Melerului şi pâraiele Hârştiului, Lung şi Copşei.

Grupului de Acţiune Locală Podişul
Mediaşului, având o populaţie de peste 3.800

ortante ale moştenirii culturale a ţinutului, moştenire datorată
convieţuirii saşilor cu românii; comuna conservă centrele istorice ale
localităţilor componente ale comuneiAxente Sever (Axente Sever,Agîrbiciu
şi Şoala), ansambluri de arhitectură vernaculară saxonă, caracteristic
întregului ţinut

Stema comunei Axente Sever reflectă o realitate istorică, respectând
normele stricte ale ştiinţei şi artei heraldice dar şi tradiţiile locale. Partea
centrală a stemei este ocupată de scutul ce simbolizează arma de apărare a
cavalerilor medievali. Pe suprafaţa scutului se remarcă două piese heraldice,
ce deţin fonduri cromatice diferite. În câmpul din stânga apare figurată viţa de
vie cu struguri – simbolizând culturile viticole existente în “Ţara Vinului” –
Podişul Târnavelor. Cele două cercuri cu struguri reproduc semnul tipic ce
apare pe casele din comună şi-n general în întreg ţinutul. Pe câmpul din
dreapta apare stilizat turnul crenelat, ce face referire la cele trei biserici
evanghelice fortificate (monumente istorice) din satele componente ale
comunei. Argintul coroanei înseamnă devotament, puritate, corectitudine şi
înţelepciune. Culoarea albastru semnifică loialitate, profunzime, autoritate,
ordine şi adevăr. Culoarea roşie a turnului înseamnă virtutea, puterea,
dragostea, voinţa şi dorinţa de a servi patria. Compoziţia este expresivă având
capacitatea de a ilustra idealurile comunei: agricultura ecologică şi
conservarea patrimoniului pentru dezvoltarea turismului.

31 Pe urmele lui Ioan Axente Sever
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Vizitaţi bisericile ortodoxe din comuna Axente Sever

ComunaAxente Sever invită turiştii să localităţile componente
ale comunei Axente Sever, aşezări de tip adunat, cu străzi largi şi
după modelul saxon , accesul în gospodărie făcându-se prin porţi înalte

propune o altă
abordare a vizitării localităţilor putând fi cunoscut prin
prisma celor două mari personalităţi istorice ale comunei: revoluţionarul
paşoptist IoanAxente Sever (1821-1906) şi scriitorul IonAgârbiceanu (1882-
1963) originar din Agîrbiciu. Cele 12 monumente istorice din comună
reprezintă o veritabilă infrastructură cultural istorică ce conferă localităţilor
un aspect medieval deosebit, prefe al cât şi de
oamenii de afaceri. În localitateaAxente Sever se păstrează casaAxente Sever
(la nr. 448), dar şi Biserica Ortodoxă „Învierea Domnului” (construită înaintea
anului 1836), o biserică pictată în tehnică frescă – monu

Pieţele centrale ale localităţilor sunt centrele de greutate ale turismului
, peisajul cultural şi natural local nefiind valorificat la potenţialul

turistic. Turismul a devenit un adevărat fenomen geografic, fiind o activitate
complexă, peisajul turistic local permiţând crearea unor structuri de facilităţi
turistice şi o ofertă diferenţiată, pentru atragerea turiştilor.

„Călătoria şi turismul constituie cea mai mare industrie din lume, care în
măsuri virtuale şi economice contribuie la creşterea numărului de locuri de
muncă, a veniturilor alternative, dar şi la creşterea atractivităţii spaţiului
rural”. Vizitaţi patrimoniul cultural religios local!

Vizitaţi bisericile ortodoxe şi vechile biserici greco catolice din Axente
Sever,Agîrbiciu şi Şoala!

Aici, puteţi micile şi frumoasele construcţii construite prin
munca şi contribuţia credincioşilor ortodocşi, lăcaşe de închinăciune ce
încântă prin simplitate şi simbolistica elementelor. Biserica Ortodoxă
Răsăriteană sau Greco-Ortodoxă credinţă creştină, a
doua după Biserica Catolică. Originea numelui de vine din limba
greacă: „orto” drept (corect) şi „doxa” – slăvire; într-o traducere liberă
ortodoxia semnifică „credinţa dreaptă”, toate bisericile creştine considerând
că sunt drepte. Vizitând bisericile în zilele de sărbătoare veţi descoperi
frumuseţea slujbelor dar şi a portului popular păstrat de mulţi locuitori ai
comunei. În localităţi se păstrează o serie de datini, obiceiuri şi superstiţii,
loca elemente de identitate a locurilor.
Multe tradiţii sunt străvechi, sărbătorile locale manifestări autentice ce
unesc întreaga comunitate. ând satele veţi descoperi

comunităţi etnice, adevărate locuri de belvedere în
localităţi.

descopere
case aliniate

( )
(montate în ziduri groase).

Traseul tematic „Pe urmele lui Ioan Axente Sever”
comunei, patrimoniul

-
-

rat atât de turismul cultur

ment istoric.

zonal

descoperi

este o comunitate de
„Ortodoxie”

-

,

le sau regionale, toate reprezentând
fiind

Vizit cimitirele locale – de
multe ori separate pe
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