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Conştiinþa naþionalã a generat 
probabil unul dintre cele mai acute 
paradoxuri pe care avatarurile modernitãþii 
le-a impus saşilor transilvãneni. Spun 
asta deoarece cristalizarea ideii de 
apartenenþã la un trunchi comun, german, 
deci valorificarea cu precãdere a unui 
criteriu etnic pentru autoidentificare, 
a fost dublatã de descoperirea poziþiei 
minoritare deþinute de saşi în contextul 
multietnic din Transilvania. Atâta vreme 
cât elementele identitare trimiteau la un 
trecut personalizat, definit de biologie şi 
de cutume, ele au avut un caracter mai 
degrabã calitativ. O datã cu naþionalizarea 
rãdãcinilor impusã de modernitate, prin-
cipiul cantitativ a devenit un factor 
important în procesul redesenãrii imaginii 
de sine. Exagerând puþin, am putea spune cã 
saşii au descoperit cã sunt puþini în acelaşi 
moment în care au descoperit cã sunt saşi.

Desigur, semnificaþia pe care o câştigã numãrul în aceastã perioadã de 
tranziþie spre modernitate este accentuatã de folosirea lui pe scena politicã, pentru 
dobândirea sau pãstrarea accesului la putere, de cãtre ideologiile naþionale în curs 
de închegare.

Saşii se vãd astfel confruntaþi, odatã cu reformele iozefine, cu repercursiunile 
izvorâte din statutul lor de minoritate. Şi deşi pericolul imediat al concivilitãþii a 
fost amânat, ei nu uitã lecþia şi vor încerca sã compenseze poziþia lor fragilã de 
grup minoritar prin douã construcþii la nivelul mentalului colectiv. Pe de o parte, ei 
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proiecteazã asupra celorlalþi o viziune ameninþãtoare, naþionalitãþile vecine fiind 
investite cu rolul cotropitorului, iar pe de altã parte, saşii îşi descoperã un fel de 
alter ego, mare şi puternic, capabil sã le ofere protecþia (cel puþin culturalã) de care 
au nevoie – Germania1.

În cele ce urmeazã mã voi referi la primul aspect, al relaþiei cu alteritatea, mai 
exact, la modul în care priveau saşii relaþia cu ceilalþi din perspectiva situaþiei 
lor demografice, perceputã de ei ca fiind nefavorabilã. Accentul va fi pus pe 
problematica natalitãþii şi pe tema cvasimiticã a familiei sãseşti cu doi copii.

Mai întâi voi investiga, succint, modalitãþile de reflectare ale problemei 
demografice în conştiinþa sãseascã, urmând ca apoi sã compar aceastã imagine cu 
realitatea cifrelor.

I
De-a lungul secolului al XIX-lea, cu o intensificare spre sfârşitul acestuia şi apoi 

la începutul celui de-al XX-lea, elita sãseascã, fie lamentându-se, fie contraatacând, 
nu conteneşte sã invoce sporul slab de populaþie ca unul din factorii cei mai 
importanþi ai declinului propriei naþiuni.

Încã de la începutul secolului al XIX-lea, tema creşterii modeste a populaþiei 
sãseşti a fãcut obiectul preocupãrii factorilor de decizie, chestiunea fiind 
dezbãtutã în 1802 cu prilejul unui sinod parþial al bisericii evanghelice2. Vizate 
erau în primul rând „mijloacele artificiale” care permiteau controlul naşterilor, 
fiind discutate atât necesitatea de a educa şi lãmuri oamenii, cât şi impunerea de 
eventuale sancþiuni.

Cei doi termeni ai ecuaþiei supravieþuirii pe pãmântul crãiesc, natalitatea 
scãzutã şi, ca o consecinþã, pierderea terenului în faþa „invadatorilor”, nu sunt 
întotdeauna menþionaþi explicit împreunã. Deşi adevãrata motivaþie a preocupãrilor 
nataliste era grija produsã de înstrãinarea proprietãþii funciare, uneori familia pare 
sã constituie un subiect per se, cu accente moralizatoare. Iatã ce spune de pildã 
Johann Seiwerth despre saşii din Buneşti la 1821: „Existã pãrerea cã ar fi ruşinos 
sã ai un copil din primii ani de mariaj; de unde rezultã bineînþeles cã cei cuprinşi 
de o astfel de rãtãcire împiedicã rodirea împreunãrii lor conjugale, deci abuzeazã 
câþiva ani de starea sfinþitã a cãsãtoriei numai pentru satisfacerea propriei lor 
plãceri. O altã rãtãcire, nu mai puþin dãunãtoare, este intenþia unora de a limita 
numãrul urmaşilor lor la una sau douã persoane.”3 Citatul este semnificativ pentru 
cã aminteşte cele douã aspecte legate de controlul naşterilor care, deopotrivã, 
îngrijoreazã liderii de opinie saşi. Sunt reliefate atitudini şi comportamente 
specifice mentalitãþii moderne vizavi de relaþia omului cu propria sa biologie sau 
de structurarea unitãþii familiale: pe de o parte existenþa şi utilizarea unui arsenal 

1  Konradt, Edith, “Identität als Dilemma. Anmerkungen und Realitätsbindung in den Selbst- 
und Fremdbildern der Siebenbürgen Sachsen”, în Gündisch, Konrad, Höpken, Wolfgang 
şi Markel, Michael (coord.), Das Bild des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype in einer 
multiethnischen Region, Köln, Weimar, Wien, 1998, p. 261.

2  Teutsch, Friedrich, Geschichte der siebenbürger Sachsen, vol. III, Sibiu, 1925, p. 204.
3  Seiwerth, Johann, “Historischen und topographischen Skizze über die Sachsen-Kolonie 

zu Bodendorf”, în Kirchliche Blätter 44 (1924), p. 454-455.



71

de tehnici şi mijloace contraceptive, iar pe de altã parte, planificarea numãrului de 
membri din unitatea domesticã.

În perioada premergãtoare revoluþiei paşoptiste, frenezia naþionalistã a 
intelectualitãþii sãseşti s-a acutizat. Memoriul adresat Dietei din 1841-43 de cei 
doi episcopi români sau iniþiativa legislativã privind introducerea limbii maghiare 
ca limbã oficialã în Transilvania, inflameazã spiritele. Simþindu-se asediaþi de 
români şi reduşi la tãcere de maghiari, saşii au avut tendinþa de a se refugia într-o 
retoricã defetistã, ale cãrei consecinþe nefaste au fost remarcate chiar de unii dintre 
ei4. Evitarea catastrofei pãrea sã fie singura alternativã viabilã: „cum ar trebui sã 
prevenim dizolvarea naþiunii sãseşti în cea valahã?”5 Nu toatã lumea împãrtãşeşte 
însã acest gen de pesimism absolut, existând şi poziþii ce se doresc ceva mai 
nuanþate. „Deşi eu nu sunt dintre aceia care mãsoarã importanþa şi forþa unui 
popor doar dupã cifre, totuşi acest fenomen [natalitatea scãzutã] îmi trezeşte şi mie 
îngrijorare, fãrã însã a mã teme cã ceasul nostru a sunat deja sau cã va suna curând, 
şi cã naþiunea noastrã va fi sortitã pieirii.”6 Când însã autorul anonim al acestor 
rânduri apeleazã la experienþa directã cu situaþia din teren, se vede confruntat cu 
o realitate ce nu mai poate fi îndulcitã. El mãrturiseşte cã ştie mai multe localitãþi, 
altãdatã pur sãseşti, în care germanii au ajuns minoritari şi în plus cu veniturile 
cele mai modeste. Cum s-a ajuns la o astfel de situaþie? Explicaþia o gãseşte în 
mentalitatea pernicioasã ce îi determinã pe oameni sã desconsidere familiile cu 
mai mult de doi copii, gospodãriile cu patru sau mai mulþi copii, fiind o adevãratã 
raritate.

O notã aparte în corul cernit al autocriticii sãseşti este datã de Stephan 
Ludwig Roth. Şi el deplânge controlul natalitãþii, dar motivaþia respingerii 
sale nu e una economicã sau politicã, nici mãcar una socialã, ci ea decurge 
în primul rând din considerente de ordin moral. Vorbind despre pauperizarea 
conaþionalilor sãi, el o atribuie propriei lor nechibzuinþe, orgoliului şi dorinþei 
lor de parvenire. Iar aceastã desconsiderare a adevãratelor valori are consecinþe 
nefaste mai ales pentru viaþa de familie. Pentru cã, pe de o parte tinerii ezitã sã-şi 
întemeieze un cãmin pentru a putea profita nestânjeniþi de bucuriile vieþii, iar pe 
de altã parte dorinþa de a epata şi mirajul modei aduc multe gospodãrii în pragul 
falimentului. Nu e vorba aici, aşa cum am mai spus, doar de consecinþele în 
plan social sau economic ale acestor fenomene, ci mai ales de repercursiunile de 
naturã eticã: „Împiedicarea concepþiei, distrugerea speranþei pãrinteşti, ridicã pe 

4  “Cifrele indiscutabile vorbesc împotriva acestei opinii periculoase [cã naþiunea sãseascã 
ar fi ameninþatã cu extincþia], care chiar în slujba unei cauze bune otrãveşte sufletul 
poporului, pentru cã îi rãpeşte vigoarea şi atât de necesara încredere în tãria forþei vitale 
a propriului neam.” Jekelius, August, Die Bevölkerungs- und Berufstatistik des ehemaligen 
Königsbodens, Sibiu, 1908, p. 24.

5  “Über die Erhaltung der sächsischen Nationalität”, în Blätter für Geist, Gemüth und 
Vaterlandskunde IX (1845), p. 2. Autorul, care semneazã Dr. S, este probabil Johann 
Söllner, doctor în ştiinþe juridice şi politice, care a şi publicat în 1856 o carte de statisticã 
privind Transilvania.

6  *** “Bevölkerungs-Verhältnisse der Augsburgischen Confessions-Verwandten im Militärjahre 
1845/1846”, în Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde XI (1847), p. 42.
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mormântul unui popor un stâlp al infamiei mai mare decât cel ridicat de trasul 
pe roatã sau spânzurãtoare.”7 Şi ca sã facã lucrurile şi mai clare, Roth prezintã, 
într-o scrisoare cãtre Samuel Schiel, din 1848, situaþia românilor: „Mã întreb de 
unde au valahii [...] evidenta lor superioritate [numericã]? E sfinþenia patului 
conjugal. Aceastã respectare a sfinþeniei patului conjugal se bazeazã în parte 
pe austeritatea acestui popor [...] şi în parte pe credinþa mai mare în dragostea 
pãrinteascã, atothrãnitoare a lui Dumnezeu şi, în sfârşit, pe puternica înrâurire a 
clerului asupra credincioşilor.”8

Existã însã şi alte puncte de vedere ce se abat de la perspectiva comunã. La 
douãzeci de ani dupã St. L. Roth, Heinrich Wittstock aduce o notã aparte în discursul 
general referitor la evoluþia demograficã a saşilor transilvãneni, respingând ipoteza 
pesimistã: „Condiþiile demografice ale districtului german nordic sunt cel puþin 
nepotrivite sã dea prea multã apã la moarã fie propriei noastre descurajãri, fie 
bucuriei rãutãcioase a celorlalþi.”9 El reproşeazã pesimiştilor cã vãd doar jumãtatea 
goalã a paharului, adicã doar localitãþile în care populaþia germanã a scãzut, deşi 
o analizã subiectivã ar trebui sã evidenþieze şi localitãþile cu spor de populaþie 
pozitiv.

Meritã semnalat în acest context, al luãrilor de poziþie realiste, documentate, 
şi numele lui Oskar von Meltzl şi Ludwig Reissenberger10, doi dintre autorii saşi 
cu preocupãri în domeniul demografiei, care amândoi au respins ca nefondatã 
temerea cã naþiunea sãseascã ar fi în pragul extincþiei. Dar, în acelaşi timp, ei au 
recunoscut cã aceastã temere era destul de rãspânditã în rândul conaþionalilor lor.

Şi August Jekelius militeazã pentru mai multã moderaþie în afirmaþii, pledoaria 
sa apelând la sensibilitatea patrioticã a saşilor. Fãrã a pretinde a fi un optimist, el 
nu poate accepta cã un popor care a înfruntat tãtarii, turcii şi pe Voievodul valah 
Mihai, ar putea fi sortit pieirii11. Totuşi admite cã „boli grele au mistuit trupul şi 
sufletul saşilor şi în ciuda îngrijirii celei mai atente nu se întrevede încã deplina 
vindecare. [...] În haina decenþei cetãþeneşti se îmbracã destrãbãlarea, adulterul şi 
uciderea masivã a vieþii încã nenãscute.“12 E simptomatic acest gen de discurs pentru 
starea de spirit din epocã. Deşi încearcã sã linişteascã şi sã îmbãrbãteze, autorul nu 
rezistã tentaþiei de a invoca norii grei de furtunã ce ameninþã viitorul naþiunii. Dacã 
lucrurile merg bine, de ce sã tuni şi sã fulgeri împotriva stãrii de lucruri?

Pe mãsurã ce înaintãm în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea şi apoi, dincolo 
de pragul dintre veacuri, pânã la Primul Rãzboi Mondial, referirile la situaþia 

7  Roth, Stephan Ludwig, “Der Geldmangel und die Verarmung in Siebenbürgen, besonders 
unter den Sachsen”, în idem, Gesammelte Schriften und Briefe, Sibiu, 1933, p. 427.

8  Idem, Viaþa şi opera, Bucureşti, 1966, p. 331.
9  Wittstock, Heinrich, “Einige Bemerkungen über die ursprünglichen Verhältnisse der 

norddeutschen Ansiedlung”, în Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, V 
(1862), p. 264.

10  Reissenberger, Ludwig, „Zur Kenntniß der Volksbewegung in Siebenbürgen“, în AVsL V 
(1861), VII (1867) şi Meltzl, Oskar von, „Statistik der sächsischen Landesbevölkerung in 
Siebenbürgen“, în AVsL XX (1885).

11  Jekelius, August, Die Bevölkerungs- und Berufstatistik des ehemaligen Königsbodens, Sibiu, 
1908, p. 24.

12  Ibidem, p. 37.
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demograficã criticã a saşilor devin tot mai abundente şi, în acelaşi timp, tot mai 
documentate şi mai specifice. Dacã înainte se vorbea de slaba dezvoltare numericã 
a saşilor şi de coruperea moravurilor, cu implicaþii asupra natalitãþii, acum apar 
de exemplu menþiuni explicite la sistemul familial cu unu sau doi copii: „[...] şi 
când situaþia materialã a saşilor, începând din secolul al XVIII-lea, a devenit tot 
mai jalnicã, şi-au gãsit scãparea în sistemul cu doi sau chiar un copil, în timp ce 
românul se înmulþea iepureşte.“13

Heinrich Siegmund, medicul şef al oraşului Mediaş, noteazã şi el „larg 
rãspânditul obicei al familiei cu doi copii”14. Acest „cutezãtor şi neobosit luptãtor 
al spiritului”15, nepot din partea mamei al lui St. L. Roth, a fost probabil cel mai 
prolific „luptãtor” pentru cauza salvãrii naþiunii sãseşti de la dispariþie. Contestat 
uneori de proprii sãi conaþionali, H. Siegmund a împins concluziile sale privind 
slaba evoluþie demograficã a populaþiei sãseşti pânã la extrem, abordând teme 
precum degenerarea rasei sau eugenia16.

Nu este însã singurul care o face. Într-un articol apãrut în 1913, H. Müller17 
acuzã starea materialã mai bunã a saşilor ca fiind rãspunzãtoare de coruperea 
propriei lor rase. Termenul de comparaþie sunt românii, al cãror elan demografic 
proverbial, ar constrânge naþiunea germanã de pe fostul pãmânt crãiesc la o 
defensivã învecinatã cu panica. Argumentaþia sa urmeazã cea mai bunã tradiþie 
darwinistã. Müller pleacã de la douã constatãri fundamentale: în primul rând cã 
saşii sunt în general mai bogaþi decât românii, şi în al doilea rând cã o familie cu 
cât e mai sãracã, cu atât tinde sã aibe mai mulþi copii. Românii au deci mai mulþi 
copii, însã şi mortalitatea în rândul acestora este mai ridicatã. Selecþia naturalã 
permite însã doar supravieþuirea celor mai puternici şi deci populaþia româneascã 
îşi potenþeazã zestrea geneticã cu fiecare generaþie. La saşi lucrurile ar sta exact pe 
dos, deci naþiunea în ansamblul ei degenereazã.

Sã ne întoarcem însã la H. Siegmund şi la ceea ce ne intereseazã în mod 
deosebit, problematica familiilor cu doi copii. Pe baza unui chestionar întocmit 
de el şi completat cu ajutorul clerului din comunitãþile sãseşti în 1910, Siegmund 
a întocmit o statisticã privitoare, printre altele, la numãrul de copii ce revin pe 
familie. Conform acestei statistici, cele mai multe dintre mariajele având o duratã 
între 6 şi 20 de ani, au doar doi copii (27,81%), urmate de cele cu trei (25,7%) şi 
patru copii (17%)18. Trebuie remarcat aici cã circumscripþiile Bistriþa şi Reghin stau 

13  Maurer, Christian Fr., Die Besitzergreifung Siebenbürgens, 1882, p. 99.
14  Siegmund, Heinrich, „Die Erscheinungen und Formen des Volkstodes. Ein Beitrag zur 

Naturwissenschaft des sächsischen Volkes”, în Die Karpaten 5 (1912), p. 695 şi idem, 
„Die Kinderbeschränkung auf dem Gebiete der evangelischen Landeskirche A. B. in 
Siebenbürgen”, în Die Karpaten 6 (1913), p. 297.

15  Gyurgyevich, Iulius Ernst, Landeskonsistorialrat Dr. Heinrich Siegmund, 1867-1937, Sibiu, 
1937, p. 1.

16  Vezi de exemplu condamnarea cãsãtoriilor mixte în Siegmund, Heinrich, „Die Erscheinungen 
und Formen...”, în Die Karpaten 5 (1912), p. 701.

17  Müller, Heinrich, “Hindernisse der Vermehrung der sächsischen Seelenanzahl und 
rassische Entartung unter den Sachsen”, în Die Karpathen 6 (1913), p. 432-437, 465-475.

18  Siegmund, Heinrich, „Die sächsische Kinderbeschränkung”, în Siegmund, Heinrich 
(coord.), Sächsisches Wehr- und Mehrbuch, Mediaş, 1922, p. 445.
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cel mai prost din punctul de vedere al numãrului de copii pe familie, cu 59% şi 
respectiv 55% din mariaje cu doar unu sau doi urmaşi. Concluzia autorului este cã 
sistemul cu doi copii reprezintã o practicã curentã în rândul saşilor, iar consecinþele 
sunt dintre cele mai nefavorabile. Printre cauzele acestui fenomen îngrijorãtor e 
amintitã soacra, care-şi constrânge nora „cu vorba şi cu fapta, sã limiteze numãrul 
de copii”, dar şi „raportul sexual întrerupt sau relaþia dezmãþatã a þãranului sas cu 
þigãncile [...]. Cunoaşterea mijloacelor contraceptive este rãspânditã pretutindeni 
de cãtre negustori dubioşi. Pe deasupra, spectrul lepãdãrii fructului nenãscut 
bântuie pe uliþe.”19

Voi încheia aici fragmentara incursiune în bibliografia sãseascã referitoare la 
propria evoluþie demograficã de-a lungul secolului al XIX-lea şi la începutul celui 
de-al XX-lea. În linii mari, opiniile coincid în câteva puncte esenþiale: naþiunea 
sãseascã este o entitate ameninþatã cu dispariþia, concret, aceastã dizolvare a 
populaþiei germane implicând o natalitate lamentabilã, respectiv practicarea 
sistemului familiei cu doi copii; în interior principalele cauze ale declinului 
demografic sunt de ordin moral şi economic (sistemul succesoral); şi în sfârşit, 
factorul alogen este reprezentat de populaþia româneascã, aflatã în plinã expansiune 
chiar pe teritoriul altãdatã dominat de saşi.

II
În cele ce urmeazã voi confrunta afirmaþiile de mai sus cu datele demografice 

sintetizate din recensãmânturile din epocã sau culese din registrele matricole 
ale câtorva parohii evanghelice. Trebuie de la bun început subliniat cã aceastã 
operaþiune de reconstituire a situaþiei familiale reale din mediul sãsesc, pãcãtuieşte 
prin caracterul punctual al datelor pe care le are în vedere, fãcând imposibilã 
asumarea unui caracter general valabil al rezultatelor obþinute. Totuşi, cred cã 
limitarea geograficã şi temporalã, impusã de metoda extrem de laborioasã de 
refacere a unitãþilor domestice, nu afecteazã fundamental imaginea de ansamblu, 
permiþând construirea unui model de evoluþie familialã pentru mediul rural sãsesc 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea.

De la bun început, analiza evoluþiei populaþiei Transilvaniei în perioada 
1850-1910 (Tabelele nr. 1 şi 2) relevã lipsa de fundament real a temerii privind 
pericolul extincþiei naþiunii sãseşti. Aş dori sã subliniez douã elemente legate de 
acest aspect. În primul rând, tendinþa generalã a fost una crescãtoare, cu excepþia 
deceniului opt când survine un recul la nivelul întregii provincii, datorat epidemiei 
de holerã din 1872-1873, cea mai devastatoare calamitate de acest gen din spaþiul 
transilvan20. Populaþia germanã urmeazã şi ea acelaşi curs ascendent, dar, şi aici 
intervine al doilea element de care pomeneam, ritmul ei de creştere a fost constant 
mai mic decât cel al românilor, cu excepþia intervalului 1870-188021.

19  Ibidem, p. 124.
20  Bolovan, Ioan, Transilvania între revoluþia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuþii 

demografice, (= Bibliotheca Rerum Transsylvaniae, XXV), Cluj-Napoca, 2000, p. 43.
21  Este interesant de remarcat cã deşi sporul populaþiei maghiare a fost sensibil mai mare 

decât cel al românilor, totuşi saşii continuau sã vadã în aceştia din urmã principala 
ameninþare demograficã. Explicaþia constã probabil în proximitate celor douã grupuri 
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Tabelul nr. 1. Evoluþia populaþiei din Transilvania pe naþionalitãþi 1850-191022

Anul 
recensãmântului

Populaþia
totalã

Populaþia pe naþionalitãþi
Români Maghiari Saşi

1850 2.073.372 1.225.619 536.843 175.636
1857 2.149.949 180.404
1870 2.333.612 187.894
1880 2.282.478 1.272.289 671.150 185.261
1890 2.442.383 1.394.601 765.220 194.546
1900 2.684.320 1.523.440 900.763 207.956
1910 2.908.494 1.607.545 1.005.429 214.720

Tabelul nr. 2. Rata medie anualã de creştere a populaþiei din Transilvania 1850-1910

Rata medie anualã de creştere (%)

Intervalul Total populaþie Români Maghiari Saşi

1850-1857 0,52
0,12 0,83

0,38
1857-1870 0,65 0,32
1870-1880 -0,22 -0,14
1880-1890 0,7 0,96 1,4 0,5
1890-1900 0,95 0,92 1,77 0,69
1900-1910 0,83 0,55 1,16 0,32

Un aspect semnificativ al evoluþiei generale a populaþiei sãseşti îl reprezintã 
discrepanþa înregistratã de ritmurile de creştere între diferitele zone geografice. 
Dacã urmãrim separat dinamica demograficã a saşilor din grupul nordic de 
localitãþi (având ca principale centre urbane Bistriþa şi Reghin), de cea a grupului 
sudic, ce concentreazã restul naþiunii, observãm o netã diferenþã de ritm, în 
favoarea celui din urmã, cu excepþia intervalului 1850-1857 (Tabelul nr. 3). Am 
subliniat acest lucru deoarece el a fost semnalat în repetate rânduri şi de autorii 
saşi din epocã23, dar şi pentru cã una din localitãþile ce vor servi drept eşantion 

etnice pe teritoriul fostului pãmânt sãsesc, deşi dupã 1867 efectele maghiarizãrii n-au 
ocolit centrele urbane altãdatã cu o populaþie predominant germanã.

22  Rotariu, Traian (coord.), Recensãmântul din 1850. Transilvania, [Bucureşti], 1996; Idem, 
Recensãmântul din 1857. Transilvania. [Bucureşti], 1996; Idem, Recensãmântul din 1880. 
Transilvania. [Bucureşti], 1997; *** A Magyar korona országaiban az 1870. év elején 
végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt, Pest, 
1871; Jekelfalussy, Josef von, Orts-lexikon der Länder der Ungarischen Krone, Budapest, 
1892; Scurtu, Ioan şi Boar, Liviu (coord.), Minoritãþile naþionale din România 1918-1925. 
Documente, Bucureşti, 1995; *** Statistisches Jahrbuch der evangelischen Landeskirche 
A.B. in Siebenbürgen, 1870.

23  Vezi de exemplu Siegmund, Heinrich, „Der drohende Volkstod der Siebenbürger Sachsen 
infolge der Kinderbeschränkung”, în Deutsche Erde (1913), p. 44, sau Meltzl, Oskar von, 
„Statistik der sächsischen Landesbevölkerung in Siebenbürgen“, în Archiv des Vereines 
für siebenbürgische Landeskunde, XX (1885), p. 244: „Doar un grup de comunitãþi ar 
putea într-adevãr sã prilejuiascã îngrijorare în acest sens [regresul demografic al naþiunii 
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pentru evidenþierea realitãþilor familiale aparþine grupului nordic, deci grupului 
defavorizat din punct de vedere demografic.

Tabelul nr. 3. Rata medie anualã de creştere a populaþiei germane pe zone geografice 
1850-191024

Rata medie anualã de creştere (%)
Zona geograficã 1850-1857 1857-1880 1880-1900 1900-1910
Grupul nordic 0,7 -0,17 0,2 -0,1
Grupul sudic 0,13 0,1 0,6 0,3

Putem trage deja o primã concluzie, subscriind la cuvintele lui Oskar von 
Meltzl: „Din cele spuse pânã aici [...] suntem deci îndreptãþiþi sã declarãm pãrerile 
destul de rãspândite cã saşii s-ar gãsi într-un regres continuu, cã puterea lor de 
propagare s-ar stinge şi altele, ca fiind total nefondate.”25

Un al doilea moment în încercarea de refacere a imaginii cantitative a unitãþii 
domestice sãseşti constã în determinarea mãrimii ei efective, deci a numãrului de 
membri ce o compun. Pentru aceasta voi folosi date provenite din douã localitãþi 
situate în bazinul Târnavelor, pentru mijlocul secolului al XIX-lea, iar pentru 
perioada de început a secolului al XX-lea, sursa informaþiilor este un sat aflat în 
apropierea Reghinului, aparþinând deci grupului nordic.

Cele douã localitãþi de care aminteam mai sus se aflã situate la limita sudicã a 
actualului judeþ Mureş, Bãgaciu (Bogeschdorf) fiind centru de comunã în bazinul 
Târnavei Mici, iar Şaeşul (Schaas) fãcând parte din comuna Apold, nu departe de 
Sighişoara. Conform datelor recensãmântului din 1850-1851, Bãgaciu avea 221 de 
case şi 899 de locuitori, alãturi de saşi (648 de persoane) locuind aici români (147) 
şi þigani (103). La jumãtatea secolului al XIX-lea, Şaeşul numãra 253 de case având 
1004 locuitori, saşii deþinând şi aici majoritatea absolutã (563 saşi, 240 români şi 
201 þigani). În tabelul de mai jos este redatã dinamica populaþiei sãseşti din cele 
douã localitãþi, aşa cum rezultã ea din recensãmânturile efectuate în epocã. Din 
tabel reiese cu claritate dinamica neliniarã, în “dinþi de fierãstrãu”, a populaþiei din 
Bãgaciu şi Şaeş, caracteristicã vechiul regim demografic. În ciuda acestei evoluþii 
fluctuante, tendinþa generalã este ascendentã înscriindu-se în general în modelul 
de creştere demograficã propriu saşilor din întreaga Transilvanie în epoca modernã.

Tabelul nr. 4. Evoluþia populaþiei sãseşti din Bãgaciu şi Şaeş26

An 1832 1850 1857 1865 1870 1875 1880 1885 1890
Nr. 

locuitori
Bãgaciu 556 648 652 719 682 - 623 722 682

Şaeş 584 563 508 567 588 608 - - -

sãseşti], anume cel nordic şi mai ales falnicele comunitãþi sãseşti aparþinând fostului 
district Bistriþa“.

24  Micile diferenþe faþã de datele din Tabelul nr. 2 se datoreazã faptului cã aici calculele au fost 
fãcute pentru întreaga comunitate germanã din zonele respective, nu doar pentru saşi.

25  Meltzl, Oskar von, op.cit., p. 244.
26  Binder, Georg, „Beiträge zur Staatskunde von Siebenbürgen“, în AVsL, Alte Folge, II (1846), p. 

264-265; *** Statistisches Jahrbuch der evangelischen Landeskirche A.B. im Großfürstenthum 
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Operaþia de reconstituire a familiilor oferã o imagine completã a dinamicii 
familiale în comunitãþile studiate. În cazul de faþã am ales trei eşantioane bazate 
pe mariajele încheiate în primii cinci ani ai deceniilor 3, 6 şi 8 pentru Bãgaciu 
(Tabelul nr. 5), respectiv deceniile 5, 6 şi 7 pentru Şaeş (Tabelul nr. 6). Datele pentru 
Şaeş corespunzãtoare îndeosebi celui de-al treilea eşantion (1860-1864) sunt 
incomplete, lipsind din fişele unor familii ultimii copii sau informaþiile privitoare 
la momentul final al cuplului conjugal.

Tabelul nr. 5.  Situaþia familiilor reconstituite din Bãgaciu conform eşantioanelor 
reprezentative

Perioada 1821-1825 1851-1855 1871-1875

Numãr de 
cãsãtorii

protogame 13 17 23

recãsãtoriri

nec.-vãduvã 2 1 3
vãduv-nec. 4 2 4

vãduv-vãduvã 2 5 -
nec.-divorþatã - 1 -
divorþat-nec. - 1 -

total 21 27 30
Numãr mediu 

de copii
pe familie completã27 5,1 7,1 4

Intervalul mediu între cãsãtorie şi prima 
naştere la cãsãtorii protogame (în luni)

20,7 22,6 18,2

Tabelul nr. 6.  Situaþia familiilor reconstituite din Şaeş conform eşantioanelor 
reprezentative

Perioada 1840-1844 1850-1854 1860-1864

Numãr de 
cãsãtorii

protogame 21 14 20

recãsãtoriri

nec.-vãduvã 5 2 -
vãduv-nec. 3 4 7

vãduv-vãduvã - 3 -
nec.-divorþatã - 1 2
divorþat-nec. 1 1 1

vãduv-
divorþatã

- 2 -

total 30 27 30

Numãr mediu 
de copii

pe familie completã 6 4,6 -
pe familie completã (fãrã 

nãscuþi morþi)
5,1 4,5 -

Intervalul mediu între cãsãtorie şi prima 
naştere la cãsãtorii protogame (în luni)

17,7 19 15,5

Siebenbürgen II (1865), III (1870), IV (1875), VI (1885); Jekelfalussy, Josef von, Orts-lexikon 
der Länder der Ungarischen Krone. Budapest, 1892; Rotariu, 1850, 1857.

27  Am considerat o familie completã dacã îndeplineşte douã condiþii: este întemeiatã printr-o 
cãsãtorie protogamã şi supravieþuieşte vârstei de 45 de ani a soþiei.
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Se observã din Tabelul nr. 6 cã deşi numãrul de cãsãtorii rãmâne aproximativ 
constant de la o perioadã la alta, în realitate, între 1850 şi 1854 are loc o creştere 
a numãrului de recãsãtoriri, mariajele între tineri necãsãtoriþi atingând un 
minim28. De asemenea, se infirmã clişeul familiilor sãseşti cu doi copii, puse în 
antitezã cu familiile româneşti mult mai numeroase29. Deşi numãrul de copii 
ce revenea unei familii pare sã urmeze o tendinþã descrescãtoare (dacã omitem 
maximul postpaşoptist înregistrat în Bãgaciu), totuşi şi pentru ultimele eşantioane 
natalitatea se menþine relativ ridicatã. Pentru Şaeş din cele 15 familii formate în 
prima jumãtate a deceniului 7 prin cãsãtorii protogame şi rãmase stabile pânã în 
1870, doar 3 au sub 3 copii, iar 7 cupluri (46,6%) au 4 sau mai mulþi copii.

În cazul Bãgaciului, meritã subliniat un fenomen aparent inedit în peisajul 
domestic sãsesc. Din cele 14 familii complete reconstituite, pentru perioada 
1871-1875, patru au avut doar doi copii. Ştim cã aceastã perioadã a fost, din 
punct de vedere economic, una nefavorabilã pentru comunitãþile sãseşti, deci s-ar 
putea sã fie vorba doar de un comportament conjunctural, dar putem asista de 
fapt la emergenþa unei mentalitãþi tipice modernitãþii, determinatã sã controleze 
procese considerate pânã atunci naturale, cum este cazul fertilitãþii. Pentru a 
ne clarifica asupra acestui punct sã facem un mic salt în timp şi sã vedem ce se 
întâmplã în jurul anului 1900.

Datele necesare le-am obþinut din “Familienbücher”30 aparþinând parohiei 
evanghelice din Petelea (Birk), comunã situatã la câþiva kilometri sud de Reghin. 
Dacã urmãrim evoluþia populaþiei germane din Petelea (Tabelul nr. 7), notãm 
aceleaşi fluctuaþii, observate şi la cele douã localitãþi de mai sus, dar, pentru 
ansamblul perioadei, este respectatã slaba prestaþie demograficã caracteristicã 
întregului grup nordic.

Tabelul nr. 7. Evoluþia populaþiei sãseşti din Petelea31

An 1850 1857 1870 1880 1900 1910
Numãr locuitori 1155 1111 1195 960 1116 1135

Pentru a putea evalua eventualele modificãri ce apar în conformaþia familiilor 
reconstituite, am selectat trei eşantioane în funcþie de data de încheiere a cãsãtoriei: 
1891-1895, 1901-1905 şi 1906-1910. Dacã reprezentãm grafic, pentru fiecare din 
aceste intervale, distribuþia familiilor în funcþie de numãrul de copii al fiecãreia 

28  Aceastã observaþie confirmã efectele demografice negative ale Revoluþiei de la 1848-1849.
29  Bolovan, Sorina Paula, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumãtate a 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Cluj-Napoca, 1999, ( = Bibliotheca Rerum 
Transsylvaniae, XXIV), p. 134 sqq.

30  În aceste registre parohiale sunt consemnate, pentru fiecare familie în parte, datele 
esenþiale privind evenimentele ciclului domestic. Acurateþea informaþiilor depinde doar 
de acribia celui ce le-a completat. Condiþiile obiective nu mi-au permis constituirea unei 
baze proprii de date cu care sã pot compara datele conþinute în aceste caiete.

31  Rotariu, 1850, 1857, 1880; Idem, Recensãmântul din 1900. Transilvania. [Bucureşti], 
1999; Idem, Recensãmântul din 1910. Transilvania, [Bucureşti], 1999; *** Statistisches 
Jahrbuch der evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen, 1870.
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(Figura nr. 1), obþinem o imagine destul de sugestivã a mutaþiilor care au avut 
loc în intimitatea cãminului conjugal în aceastã perioadã. Douã observaþii se 
impun aici. Mai întâi notãm deplasarea maximului curbei spre familiile cu doi 
copii, care ajung sã deþinã în intervalul 1906-1910 ponderea cea mai însemnatã 
(45% din familiile întemeiate în aceastã perioadã!). Apoi se remarcã o tendinþã 
de „strângere” a distribuþiei valorilor în jurul maximului, fenomen ce semnaleazã 
tendinþa exclusivistã a sistemului cu doi copii. Astfel, dacã în cazul primului 
eşantion (1891-1895) doar aproximativ jumãtate din familii aveau doi sau trei 
copii, pentru eşantionul 1906-1910 acelaşi indicator atingea 74%!

Figura nr. 1. Familiile din cele trei eşantioane în funcþie de numãrul de copii pe familie

Fãrã îndoialã, putem vorbi în acest caz de practicarea pe scarã largã a sistemului 
cu doi copii. Meritã subliniat acest aspect pentru cã, am vãzut mai sus, şi în Bãgaciu 
au apãrut, la începutul deceniului 8, familii cu doi copii. Atunci însã, era vorba 
mai degrabã de o situaþie excepþionalã, pe când la Petelea avem un fenomen în curs 
de generalizare.

Înainte de a trage ultimele concluzii aş dori sã mai zãbovim un pic asupra 
circumstanþelor în care se produce aceastã difuzie a sistemului cu doi copii. În 
primul rând ar trebui menþionat fenomenul emigraþional, care n-a ocolit nici satele 
sãseşti. Încã din 1900 Teutsch apreciazã cã în America trãiau în jur de 20.000 
de saşi, adicã aproape 10% din populaþia rãmasã acasã32. În perioada 1899-1913, 
pentru care oficialitãþile maghiare au înregistrat statistic fenomenul emigraþional, 
au plecat spre Lumea Nouã 29.335 germani, cu un maxim al emigraþiei în intervalul 
1905-1907. Germanii au constituit 14,5% din totalul plecãrilor spre America, cu 
5,7% peste ponderea acestei etnii în ansamblul populatiei Transilvaniei33. În cazul 

32  Teutsch, Friedrich, Die Siebenbürger Sachsen in den letzten fünfzig Jahren 1868-1919, 
Sibiu, 1926, p. 186.

33  Bolovan, Ioan, Transilvania între revoluþia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuþii 
demografice, Cluj-Napoca, 2000, (= Bibliotheca Rerum Transsylvaniae, XXV), p. 75.
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localitãþii Petelea, 13,5% din familiile formate între 1901 şi 1910 au avut cel puþin 
un membru plecat în America. Uneori întreaga familie ia calea bejeniei, stabilindu-se 
în patria de adopþie, aşa cum rezultã din informaþiile referitoare la locul de naştere 
al copiilor, consemnate în „Familienbuch”.

Un alt eveniment cu consecinþe asupra comportamentului demografic a 
fost Primul Rãzboi Mondial. Au fost recrutaþi 37.533 de saşi, ceea ce reprezintã 
aproape o treime din întreaga populaþie masculinã sãseascã. Dintre aceştia circa 
10% nu s-au mai întors la cãminele lor34. Efectele rãzboiului pot fi vizualizate dacã 
urmãrim variaþia numãrului de copii nãscuþi anual în Petelea, între 1901 şi 1920 
(Figura nr. 2). Se evidenþiazã douã momente distincte: maximul înregistrat în 1910, 
explicabil prin faptul cã e primul an în care toate familiile formate între 1901 şi 
1910 contribuie cu descendenþi, şi, ce ne intereseazã în mod deosebit, minimul din 
perioada 1915-1918.

Figura nr. 2. Evoluþia numãrului de copii nãscuþi anual în Petelea din mariajele 
încheiate între 1901 şi 1910.

34  Teutsch, Friedrich, Kirche und Schule der Siebenbürgen Sachsen in Vergangenheit und 
Gegenwart, Sibiu, 1923, p. 233.

Analiza câtorva exemple concrete (vezi anexele) va clarifica legãtura dintre 
conjunctura nefavorabilã şi sistemul familial. Georg şi Susanna, amândoi din 
Petelea, s-au cãsãtorit la 28 noiembrie 1908. Dupã exact 10 luni se naşte primul lor 
copil, un bãieþel botezat bineînþeles Georg, care va muri însã dupã 2 zile. Dupã alte 
10 luni se naşte un al doilea bãiat, care primeşte la rândul lui numele tatãlui, dar 
care moare în aceeaşi zi. În 1913 se naşte prima lor fetiþã, Susanna, care reuşeşte 
sã supravieþuiascã perioadei celei mai dificile a primei copilãrii. Apoi, 7 ani nu se 
mai întâmplã nimic, pânã în aprilie 1920, când familia Zirndt se mai înmulþeşte cu 
o fetiþã, Maria, cel de-al doilea copil supravieþuitor şi totodatã ultimul.

Un alt exemplu edificator este oferit de o altã pereche Georg şi Susanna, 
cãsãtoriþi la 11 ianuarie 1908. Primul lor copil, Susanna, se naşte dupã un an şi 
jumãtate. Al doilea, tot o fetiþã, vede lumina zilei doi ani mai târziu. În urmãtorii 
11 ani nu mai apare nici un copil, fie pentru cã pãrinþii hotãrâserã cã douã fete 
sunt de ajuns, fie pentru cã izbucnirea rãzboiului complicase lucrurile, fie datoritã 
potenþãrii reciproce a celor douã motive anterioare. În 1922 se întâmplã ceva 
uimitor, ceva ce ar putea sugera o posibilã explicaþie. În martie moare, în vârstã 
de 12 ani, prima lor fetiþã, iar exact 9 luni mai târziu se naşte Georg, ultimul copil 
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la familiei. Probabil cã soþii îşi propuseserã de la bun început sã limiteze numãrul 
urmaşilor la doi, iar izbucnirea rãzboiului n-a fãcut decât sã îndreptãþeascã alegerea 
tinerilor. Dupã terminarea conflictului, când echilibrul sistemului cu doi copii a 
fost perturbat, Georg şi Susanna s-au grãbit sã-l refacã.

Ce putem deci spune despre sistemul familiei cu doi copii?. A fost doar 
un simptom particular al obsesiei demografice a saşilor, sau o realitate istoricã 
incontestabilã? Probabil amândouã, dar un rãspuns definitiv nu poate oferi decât 
un studiu extins, aşa cum am mai spus, atât în timp cât şi în spaþiu. Cu datele de 
care dispunem în prezent, se poate însã schiþa un model al evoluþiei tipologiei 
familiale sãseşti. Astfel, pânã spre sfârşitul secolului al XIX-lea, familia germanã 
din Transilvania pãstreazã caracteristicile tradiþionale, fãrã diferenþe notabile 
faþã de cea a românilor, de pildã. Apoi, la începutul secolului XX ajunge sã se 
impunã, cel puþin în comunitãþile aparþinând grupului nordic, un nou model al 
comportamentului domestic. Controlul naşterilor şi planificarea familialã, semne 
distinctive ale modernitãþii în sfera privatã, devin, înaintea Primului Rãzboi 
Mondial, atitudini dominante. Pânã la urmã, saşii n-au scãpat de ce se temeau. 
Siliþi sã gestioneze impactul unei modernitãþi ce afecta cele mai intime domenii 
ale existenþei, reacþia lor a fost una defensivã. Pentru a salva ce mai era de salvat au 
încercat sã tragã un semnal de alarmã, zugrãvind situaþia lor în culori mai sumbre 
decât ar fi cerut-o realitatea. Uneori, cum o dovedeşte cazul sistemului cu doi 
copii, diagnosticul lor s-a dovedit a avea efectul unei self-fulfilling prophecy, mitul 
devenind, la începutul secolului al XX-lea, istorie.
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