
Sate cu biserici 
fortificate  
din Transilvania

   Dârjiu – Harghita 

Criteriul IV. Să fie un exemplu ieşit din comun al unei tipologii de construire, 
ansamblu arhitectural sau tehnologic sau peisaj care să ilustreze un stadiu 
semnificativ al istoriei omenirii.

  Prejmer – Braşov 

  Valea Viilor – Sibiu

 Viscri – Brașov 

 Saschiz – Mureș

 Câlnic – Alba

  Biertan – Sibiu

Bifează locurile în care ai fost

Ce sunt: sate care au în centrul lor o biserică fortificată

Cine le-a ridicat: saşii (6) şi secuii (1 – Dârjiu)

Când: sec. XIII-XVII

Cine sunt saşii? Pe la mijlocul veacului al XII-lea, parte din pământul 
Transilvaniei era sub stăpânirea regilor unguri. Pentru a-și întări paza hotarelor 
înlăuntru Carpaților, craii au hotărât să se servească de o populaţie străină. Aceștia 
au fost sașii, aduși la noi din Germania, Belgia și Luxemburgul de azi. De-a lungul 
a peste 100 de ani, au venit în valuri succesive, s-au stabilit și au prins rădăcini. În 
unele locuri au fost fondatori de sate și orașe, în altele s-au alăturat unor așezări 
deja întemeiate de români. Au fost foarte harnici, iubitori de învățătură, gospodari 
și credincioși. Mai multe veacuri au fost o forţă administrativă, culturală și 
politică. În secolul al XX-lea, sub presiunea regimului comunist, cei mai mulţi 
dintre sași au cerut azil politic în Germania. Astăzi, satele lor, odinioară prospere și 
viguroase, sunt în parte părăsite sau preluate de români și de rromi. 
Cine sunt secuii? O populaţie trimisă de regii unguri să colonizeze și să apere 
graniţa de răsărit a Transilvaniei. Originile secuilor nu sunt pe deplin lămurite de 
istorici. Ei vorbesc o limbă înrudită cu maghiara și locuiesc concentrat în judeţele 
Harghita și Covasna.

Ne-au rămas de la saşi peste 150 de aşezări istorice. Unele sunt restaurate 
şi îngrijite, altele sunt în paragină. Dintre acestea 6 au fost recunoscute în 
patrimoniul umanităţii: cele mai spectaculoase şi bine conservate, înviorate 
azi prin munca restauratorilor. Cea mai importantă clădire în satele săseşti era 
biserica. În jurul ei se ordona viaţa comunităţii. 
Cum s-au născut bisericile fortificate? La nici o sută de ani de la venirea 
saşilor, Transilvania a fost lovită de o mare năvălire a tătarilor. După alt secol 
şi jumătate, a supravieţuit atacurilor repetate ale turcilor. Pentru atacatori, 
Transilvania era poarta spre Europa. După ce unele dintre sate au fost trecute prin 
foc şi sabie, saşii au început să plănuiască o strategie de apărare prin fortificarea 
bisericilor. Aveau nevoie de un loc care să poată aduna, la nevoie, toată suflarea 
satului, cu tot ce avea de preț, începând cu biserica. Unele biserici au fost 
reclădite, fiind gândite de astă dată şi pentru luptă, cu turnuri puternice, guri de 
tragere şi drumuri de strajă. De la saşi s-au inspirat şi unele comunități secuieşti. 
În cazul unui asediu, în interiorul cetății, toți sătenii puteau rezista. Cu toate că au 
fost create pentru a împlini aceleaşi nevoi ale diferitelor obşti, bisericile cetate au 
o mare diversitate de forme şi soluţii de construire, fiecare putând oferi o imagine 
particulară. Ele au fost şi au rămas simbolul şi mândria acestor sate. 
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În unele locuri, în interior, la adăpostul 
zidurilor erau mici încăperi, câte una 
pentru fiecare familie din sat.  
În cetate funcţiona şi şcoala, care  
nu se întrerupea nici în caz  
de asediu.

Prejmer. Un zid de netrecut. Era prima cetate 
pe care prădătorii o întâlneau, după ce treceau 
munții prin pasul Buzăului. Zidul din jurul 
bisericii e de formă rotundă, gros la bază de 5 
m şi înalt de 12 m. Cetatea era apărată şi de un 
şanț cu apă. 

Când saşii întemeiau o localitate, primul loc 
stabilit era cel al bisericii, aşezată, de obicei, pe o 
înălţime. Pornind de la acest reper se configurau 
uliţele cu case construite ordonat, umăr la 
umăr, formând ele însăle un zid de apărare. În 
spatele curţilor parcelate egal, spaţiile de locuit 
se închideau cu şuri puternice, zidite cu piatră.

Bisericile fortificate au fost gândite ca 
locuri strategice pentru comunitate. Se 
aflau în centrul vieţii săteşti, spirituale, dar 
şi administrative. Iată turnul bisericii din 
Saschiz, prevăzut cu guri de tragere, dar şi cu 
ceasul satului, care anunţa orele zi şi noapte.

Saşii au fost la început catolici. Apoi, în secolul 
al XVI-lea, au devenit luterani. De aceea, reperul 
lor de construcţie bisericească se afla în Europa 
occidentală: Romanic -> Gotic -> Renaştere -> 
 Baroc -> Neoclasic. Majoritatea biserilor 
fortificate au fost ridicate în etape succesive, care 
pot fi observate şi azi. La început, bisericile au 
fost pictate în interior, apoi, odată cu reforma 
religioasă, icoanele au fost acoperite cu var.

Află mai mult aici
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Iată un exemplu de pictură, în stil 
gotic, din vremurile dintâi ale bisericilor 
fortificate. În mai multe locuri se 
păstrează fragmente, ilustrând vieţi 
ale sfinţilor. Pe alocuri, restauratorii au 
putut aduce la lumină, de sub stratul 
de var, ansambluri întregi. După secolul 
al XVI-lea şi până în zilele noastre însă 
culoarea interioarelor este dată de 
mobilierul de lemn pictat cu flori, motive 
geometrice şi semne ale diferitelor bresle 
de meşteşugari. 

În unele dintre bisericile fortificate există 
şi colecţii de covoare orientale, care 
înfrumuseţează parapetele balcoanelor. 
Erau dăruite de membri mai înstăriţi ai 
comunităţii, negustori care călătoreau 
spre Răsărit, sau le procurau din târguri. 
Spaţiul bisericii era cel mai important loc al 
comunităţii. A-l împodobi era o adevărată 
onoare şi un gest răsplătit de aprecierea 
consătenilor. Apoi, faima comunităţii 
depindea direct de cât de spectaculoasă era 
biserica fortificată, iar saşii se întreceau în 
încercarea de a-şi face satul cât mai renumit.Instrumentul care acompaniază serviciul 

religios la saşi este orga. Aceasta face ca 
în Transilvania, prin bisericile săseşti, 
să se păstreze o mare colecţie de orgi 
medievale in situ. 

Iată o lespede de mormânt sculptată 
şi pictată. A fi înmormântat în biserică 
era un privilegiu pe care comunitatea 
îl rezerva celor mai însemnaţi membri, 
cei a căror memorie o doreau vie peste 
secole. Aceştia au fost, de obicei, preoţi, 
primari sau persoane care au făcut mult 
bine semenilor şi au dăruit mult pentru 
sfântul lăcaş. Privind astăzi aceste pietre 
funerare putem afla şi detalii despre 
viaţa saşilor de odinioară, bunăoară, 
cum arătau straiele lor cele mai festive.

Cele mai frumoase momente ale anului, cele de sărbătoare, se petreceau 
tot la adăpostul zidurilor bisericilor fortificate. Atunci, comunitatea se 
strângea cu mic cu mare ca în cea mai primitoare dintre case. Aşa era 
bunăoară Crăciunul, care este şi azi sărbătorit în unele dintre bisericile 
săseşti, acolo unde mai există saşi. Un obicei de Crăciun încă prezent 
este confecţionarea coroanei, un aranjament din plante, steguleţe de 
hârtie, pene de păun şi lumânări, aşezate pe un suport de lemn. În seara 
Crăciunului, lumânările din coroană ard alături de colinde, întâmpinând 
pe pruncul Iisus. A.S.

12 13


	brosura_UNESCO_2017 7
	brosura_UNESCO_2017 8
	brosura_UNESCO_2017 9

