
Dumbraveni

Situat in nordul judetului Sibiu, pe raul Tarnava Mare, la circa 20 km. distanta de celalalt municipiu din
judet, Mediasul, orasul Dumbraveni s-a identificat ani in sir, in regimul trecut, cu serele de legume si
flori existente aici. Însa la Dumbraveni exista si alte obiective de un deosebit interes turistic intre care
Castelul Apafi, Catedrala Armeneasca, sediile fostului Tribunal Zonal si al Cazarmii de Husar,
Monumentul Eroilor.  

Localitate atestata documentar in 1332 sub numele de Ebesfalva insemnand satul lui Ebes, probabil dupa
numele unui feudal sau Ibasfalau cum o denumeau romanii, asezarea a fost locuita inca din epoca
fierului, pe terenul actualei cladiri a postei fiind identificate urme ale civilizatiei umane datand de peste
3. 000 de ani. Cariera de pamant de langa gara avea sa distruga, din pacate si alte materiale arheologice de
factura celtica din perioada Latene. Toate acestea releva, fara nici un dubiu, existenta asezarii dacice de la
Dumbraveni, caracteristica zonei fiind ceramica prelucrata in secolele III-I Î. d. H. În vatra orasului a mai
fost descoperit de asemenea un cuptor de paine dacic din pietre de cariera. În timpul dominatiei romane
prin Dumbraveni trecea drumul care lega Alba-Iulia (Apulum) de Sighisoara, aflandu-se localizate unitati
ale Legiunii a XIII-a romane. Desi se poate aprecia ca asezarea omeneasca de la Dumbraveni a inceput sa
se contureze inca din secolul I, abia dupa primul val de migratii, aceasta avea sa se dezvolte, capatand
aspectul orasenesc de viata. În 1552, puternicul feudal Grigore Apaffy, pe atunci prefectul judetului
Dobaca si loctiitorul guvernatorului Transilvaniei, cumpara toate mosiile existente in Dumbraveni si
construieste castelul cetate de aici, o adevarata fortificatie cu ziduri inalte de piatra, cu bastioane si
santuri de aparare umplute cu apa. La 1590, Nicolae Apaffy, prefectul comitatului Cetatea de Balta
(Tarnava) isi muta sediul oficial la castelul din Dumbraveni. Dupa mai multe rascoale ale iobagilor si
secuilor, culminand cu cea din 1562 care a distrus castelul feudal de la Dumbraveni, in 1506 localitatea
avea sa fie cucerita si stapanita de oastea lui Radu Şerban, domnitorul Ţarii Romanesti. Un alt urmas al
familiei Apaffy, Mihai, instaurat ca principe va asigura hegemonia turcilor in zona, perioada sa de
domnie, 1661-1690 fiind considerata una nefericita pentru Transilvania. Înfrangerea turcilor de catre
habsburgi va determina reorientarea spre Viena a lui Mihai Apaffy I, care in 1685 va semna, la
Dumbraveni, un tratat prin care se obliga sa intretina armata imperiala, transformand astfel targul
intr-unul cu intense relatii politice si economice cu toate cele trei tari romane. Cele mai intense relatii
Mihai Apaffy I le-a avut cu Constantin Brancoveanu, caruia in 1672 i-a donat mosia si castelul de la
Sambata de Sus, dar si cu stolnicul Cantacuzino. Cunoscuti ca oameni intreprinzatori si negustori
priceputi, o parte a armenilor din Transilvania, obtin o serie de privilegii din partea principelui Apaffy si
populeaza masiv orasul Dumbraveni. Toate acestea vor conduce la o dezvoltare puternica a localitatii
careia, in 1726 i se va subordona celelalte centre armenesti din Transilvania si Moldova. Dovada
elocventa a bunastarii armenilor cu simt comercial dezvoltat o reprezinta Catedrala Armeneasca, ridicata
intre anii 1766-1783, un edificiu monumental cu un interior impresionant, ornat cu altare si orga. În
respectiva incinta se pastreaza de aproape un secol, perfect conservata inima lui Avedik Lukacs, unul
dintre preotii lacasului de cult, cel care in 1896 a editat in limba maghiara prima monografie a orasului
Dumbraveni. Spre sfarsitul secolului al XVIII-lea Dumbraveniul este mentionat drept centru economic pe
acelasi plan cu Sibiu si Cluj, figurand printre cele 10 orase regesti din Transilvania. Facand parte din
categoria oraselor libere i se schimba definitiv denumirea din Ebesfalva in Elisabetopole, nume pe care il
va pastra pana la Marea Unire de la 1918. Un eveniment istoric este considerata vizita, in Dumbraveni, la
1 iunie 1773 a viitorului imparat Iosif al II-lea, pe vremea cand era coregent cu Maria Tereza. În 1871
aici se construieste linia ferata si gara, iar dupa 1875 cladirea Tribunalului (actuala scoala profesionala) si
a liceului teoretic (actualul Liceu Agricol "Timotei Cipariu") .

Cuvinte cheie: Dumbraveni

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/Dumbraveni

