Bisericile Fortificate UNESCO
din Transilvania
Moștenirea Sașilor evanghelici
Începând din evul mediu sașii și-au format
mediul în care trăiesc conform gustului
propriu. Un exemplu remarcabil constituie în acest sens și structura satelor. Centrul
satului este în general întins, având o piață
de regulă sub forma unui patrulater. Aici se
termină strada principală, cu care este paralelă cel puțin o stradă secundară.Aceste
două străzi sunt unite de către alte străzi
mai înguste, oferind astfel localității un
aspect organizat. Pe strada principală a comunelor mai mari, într-un loc mai înalt, mai
distinct se situează bisericile, multe dintre
ele fiind biserici fortificate.

Organizarea locuinței: în casă de regulă găsim trei încăperi − din verandă pășim
în bucătăria-pridvor, numită și haus. Din
pridvor intrăm în încăperea așezată lângă
stradă, numită și stube, care are două geamuri care privesc spre stradă și unul, care
privește spre curte. Această încăpere este
amenajată cu mai multă atenție, este mai
frumoasă și mai ordonată, constituind și
locul celor mai importante evenimente
festive din familie, respectiv având și rolul
camerei de oaspeți. Aici găsim paturile înălțate până la tavan cu pături și perne deosebit de frumos ornamentate, extraordinar
de frumos brodate. Și tot aici se află și soba
Luther, având pe ea faianță cu fondul alb cu
un relief albăstrui.
Portul popular: libertatea socială și juridică a minorității sașilor, situația ei în centrul și Europei, asemănarea cu portul luxos

Palton scurt de biserică pentru bărbați −
Viscri

Costum săsesc din Câlnic
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lea război mondial, pe parcursul procesului
de expropriere, Biserica își pierde toate
școlile, numeroasele terenuri, și totodată
sunt desființate toate asociațiile bisericești.
Departamentul german la Institului teologic de la Cluj este mutat în 1955 la Sibiu.
De la căderea Cortinei de Fier în 1990
până în prezent aproximativ 87% din enoriașii Bisericii Evanghelice C.A. au emigrat
în Germania. Noul Statut al Bisericii Evanghelice C.A. din România ia în considerare
trecerea de la o „biserică regnicolară” la o
„biserică diasporală“.
Obiectivele principale ale Bisericii sunt:
În total slujesc 38 preoți în 242 comunități. pentru aproximativ 12.500 enoriași. Sarcinile esențiale ale Bisericii Evanghelice sunt:
propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și
administrarea tainelor/sacramentelor, asis-

al nobilimiii maghiare, respectiv bunul gust
al portului popular propriu, caracteristic
etniei au dezvoltat portul popular săsesc,
atât de specific și de variat. După opinia
lor fiecare familie cu prestigiu trebuie să
dispună de un bogat inventar în privința
îmbrăcămintei, i-a făcut destul de sensibili
și în această privință. Din vechea moștenire săsească este notabilă mantaua lungă a
femeilor (krausel mantel), cu puțin mai lată
decât umerii, mantaua fără mânecă, confecționată din piele albă, având pe margini
blană (kürschen), scufia înaltă, având forma
unei căciuli cilindrice (borten), pe care fetele le puteau purta numai după confirmare,
bijuteriile (heftel) și acele folosite pentru
fixarea scufiilor etc. Bărbații au purtat vestă fără mânecă din piele (brustlatz) sau din
postav alb (postav Karaisa).
Istoria Bisericii Evanghelice C.A.
din România
Istoria bisericească a sașilor începe în
secolul al XII-lea cu colonizarea germanilor în Transilvania. Ei se bucurau de privilegii economice, politice și religioase din
partea regelui maghiar, iar în schimb protejau frontierele estice ale Regatului Maghiar. Prin urmare coloniștii au construit
numeroase biserici fortificate și cetăți țărănești, care reprezintă astăzi o caracteristică
a peisajul ardelenesc.
În anul 1550, la scurt timp după Reforma luterană din Germania, autoritatea
administrativă și politică decide adoptarea Reformei pentru sași. De-a lungul secolelor următoare Biserica Evanghelică de
Confesiune Augustană a ocupat un loc de
importanță centrală în societate. În 1876,
când sașii din Ardeal pierd dreptul la autoguvernare politică, biserica preia sarcini
economice și culturale. După cel de al doi-

Biserică evanghelică
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serviciul militar, executată individual, suportând și cheltuielile aferente. Nu au plătit
impozite, însă cu ocazia încoronării regelui
maghiar, a nunții lui, sau la nașterea urmașului la tron au dus ca dar regelui câte un
bou. Din cauza autonomiei juridice Ținutul
Secuiesc a fost numit în multe rânduri Țara
secuilor.
În cea de a doua parte a secolului
XIX modernizarea a produs transformări
profunde și în Ținutul Secuiesc, locul Scaunelor fiind preluat de către județe, iar
proprietatea comună s-a transformat în
proprietate privată. Pe parcursul secolului
XX secuii au fost rupți de Ungaria și sunt
alipiți României, începe lupta lor pentru
păstrarea identității.
Organizarea locuinței: la început casa
secuiască strămoșească a avut o singură
încăpere al cărei spațiu complementar,
conform necesității era cămara și locul de
sub strașină. Camera de locuit era camera

tența duhovnicească și diaconia, instruirea
copiilor, tinerilor și femeilor, consolidarea
comunității, administrarea și conservarea
bunurilor culturale, colaborarea ecumenică
cu Biserici din țară și din străinătate.
Chiar dacă numărul enoriașilor scade,
în mediul său ecumenic Biserica este considerată activă și drept un partener de încredere. În noul context social și politic ea
încearcă să facă rodnică identitatea confesională luterană și să transmită mai departe
doctrina Reformei.
Moștenirea Secuilor
Secuii s-au stabilit pe teritoriul Ținutului Secuiesc actual la sfârșitul secolului
al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea în
mai multe valuri, sosind din diferite teritorii
ale regatului maghiar. După stabilirea lor
secuii au folosit ca formă de organizare administrativ-teritorială Scaunele.
Sarcina primordială a secuilor a fost

Tinerii în port popular secuiesc
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unde familia stătea pe timp de iarnă, fiind
și cameră de oaspeți, însă astăzi este încăperea utilizată în general de toată familia.
Dispune de trei geamuri, dintre care două
se deschid către stradă, iar cel de al treilea
spre curte.
Amenajarea casei este tipică: în colțurile situate către stradă și curte se află banca
sau banca cu ladă, în fața ei este pusă masa,
înconjurată de scaune. În celălalt colț al peretelui, de a lungul peretelui fără geamuri
găsim patul foarte înalt, iar la picioarele lui
este așezată lada pictată.
Portul popular: materialul de bază al
veșmintelor populare secuiești este lâna,
cânepa, inul țesute în gospodărie precum și pielea de oaie. Pe baza motivelor
ornamentale folosite se poate identifica
satul sau regiunea unde a fost creată.
Principalele elemente ale portului femeilor sunt: fusta largă, încrețită, șorțul
și cizmele. Fetele nu poartă basma, iar
părul lor este împletit în general în două
cozi. Elementele principale ale portului
popular bărbătesc sunt: cioareci făcuți
din postav alb ce se lipesc de corp, cizme
negre cu carâmbul semi-moale, respectiv cămașa albă din pânză, cu gulerul
încheiat. Peste cămașă îmbracă vesta
neagră, sură sau roșie. Pe cap vara poartă
de obicei pălărie neagră sau pălărie din
paie, iar iarna căciulă din piele de oaie
rotunjită la vârf sau cu manșetă răsucită
din aceeași blană.

Stema bisericii unitariene
rioada reformei protestante, și proclamă
unitatea ființei Domnului, îndeamnă la
urmarea exemplului și învățămintelor lui
Hristos, la respectarea lumii create, a vieții și a familiei, la recunoașterea bunătății
originare ale omului, la responsabilizarea
individului și mântuirea lui pe baza caracterului propriu, proclamă viața veșnică,
importanța credinței, importanța rațiunii și a conștiinței. Proclamă și libertatea
conștiinței și a libertății confesionale,
dreptatea socială.
Domeniile misiunii bisericii: viața credincioasă, ajutorarea interumană, educația, cultura și asumarea responsabilității
sociale.
Libertatea de exprimare a acestei Biserici a fost posibilă în urma hotărârii Dietei
de la Turda din 1568. În organizarea actuală
Biserica Unitariană din Ardeal a luat ființă
în urma refuziunii cu Biserica Unitariană din
Ungaria, în anul 2012.
Denumirea de unitarian provine din
expresia latinească unus [est Deus] =
unicul [Domn] și continuitatea ei istorică
poate fi regăsită, mai mult sau mai puțin,
pe parcursul istoriei de două mii de ani a
creștinătății.

Istoria Bisericii Unitariene
Biserica Unitariană Maghiară este
parte a bisericii universale creștine, este
comunitate bazată pe iubirea aproapelui
urmând calea lui Hristos și dorința de a
ajunge în împărăția Domnului.
Cultul unitarian s-a constituit în pe4

Edictul de toleranță de la Turda. 1568. Pictat de Körösfői-Kriesch Aladár
riene naționale nu s-au constituit într-o
unitate, dar mențin numeroase legături de
înfrățire confesională între ele.

Fondatorul și primul episcop al Bisericii a fost Dávid Ferenc, de al cărui
nume se leagă redactarea renumitei hotărâri a Dietei de la Turda, care pentru
prima dată legiferează în lume dreptul
la libertate religioasă. Totodată, mulțumită acestei legi, Ardealul a devenit glia
libertății religioase și al toleranței confesionale a epocii, oferind refugiu celor
alungați pe motiv de erezie din țările mai
intolerante.
Cultul unitarian este lipsit de dogme
și este liberal, așează în centrul lui relația
Dumnezeu–om. Învățătura de bază este
unitatea lui Dumnezeu, urmarea exemplului lui Isus, nemurirea sufletului, respectul
necondiționat pentru viață și pentru lumea
creată, sprijinirea dezvoltării omului bun
din naștere.
Asemănător convingerilor unitariene maghiare, în ultimele două secole s-au
format astfel de sisteme religioase și în alte
părți ale lumii (Statele Unite, Anglia, Cehia,
India, Filipine etc.). Diferitele culte unita-

Unitarieni renumiți:
Principele János Zsigmond, oamenii de cultură Heltai Gáspár, Bogáti Fazekas Miklós,
Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sámuel, Kriza János, Orbán Balázs, Bartók Béla, Balázs
Ferenc, Szabédi László, László Gyula, Mikó
Imre, Bözödi György; respectiv Benjamin
Franklin, Thomas Jefferson, John Adams,
Samuel Morse, Ralph Waldo Emerson,
Alexander Graham Bell, Linus Carl Pauling
[SUA]; Joseph Priestley, Robert Burns, George Stephenson, Charles Darwin, Charles
Dickens [Marea Britanie].

Alte informații:
www.unitarius.org
www.unitarius.hu
www.facebook.com/magyarunitariusegyhaz
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Prejmer (RO) / Tartlau (D) /
Prázsmár (HU)

Localitate de colonizare primară, atestată documentar în 1213, Prejmerul a fost
fondat, prin tradiţie, de ordinul cavalerilor
teutoni. După alungarea, în 1225, a cavalerilor din Ţara Bârsei, localitatea a trecut
sub patronajul călugărilor cistercieni de la
Cârţa (Kerz).
Prejmerul a obţinut de timpuriu dreptul de a ţine târg, poseda „jus gladii” sub
controlul magistraturii brașovene, avea
dreptul de a-și alege liber reprezentanţii.
Este o așezare compactă, cu parcelare
istorică bine păstrată. Construcțiile sunt pe
aliniamente continue, locuinţele sunt de
regulă amplasate cu latura scurtă la frontul
străzii. O particularitate o reprezintă sistemul de canale păstrate pe străzile Broaștei,
Morii, locurile de clătit rufe pe străzile Izvoarelor și prelungirea străzii Cetăţii.
Satul era împărţit pe cartiere, pe criterii etnice, această împărțire fiind respectată
până la începutul emigrării masive a sașilor.
Centrul de greutate al așezării îl constituie piaţa, cu cea mai importantă construcție, Biserica evanghelică. Înconjurată
de un puternic zid de apărare de formă
ovală cu cinci turnuri decroșate, dublat de
un zid de apărare, completat în sec. 16–17,
de barbacana ce proteja intrarea de sud,
incinta cuprinde camerele de provizii,
casa parohială, școala, fântâni, cimitir. Se
constituie, astfel, cel mai puternic ansamblu fortificat din mediu rural din sud-estul
Europei.

Satul este așezat în depresiunea Bârsei, într-o zonă plată, mlăștinoasă la cca. 10
km nord de Munţii Întorsurii, la 5 km sud de
valea Oltului. Are legături directe pe șosea
și cale ferată, cu orașele Brașov și Sf. Gheorghe și, prin pasul Buzău cu Moldova și
Muntenia.
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rice cu două, trei obloane. Comunicarea
între cămări se făcea prin galerii și scări exterioare de lemn.

Biserica, închinată Sfintei Cruci, are
plan în cruce latină. Stilistic poartă amprenta goticului timpuriu, a goticului matur,
regăsindu-se și elemente ale renașterii și
barocului.
La mijlocul secolului 15, ca urmare a
Ordinului Regal din 1427 privind fortificarea Ţării Bârsei, în jurul bisericii a fost construită incinta fortificată interioară întărită
cu patru turnuri semicirculare și cu un turn
de poartă spre sud, cu pod ridicător peste șanţurile perimetrale cu apă. Zidul de
incintă are pe partea superioară un drum
de apărare în consolă, prevăzut cu guri de
tragere și aruncare; accesul spre drumul de
apărare se face prin scări rezervate în grosimea zidului. Turnul de poartă are un acces
scund, cu boltă semicilindrică longitudinală, pe arce dublouri, porţi prevăzute cu herse și 2 niveluri cu încăperi.
Cămăruţele comunităţii, aflate în teritoriul incintei, sunt dispuse pe 3 și 4 niveluri
și păstrează parţial ușile și ferestrele isto-

Vizitarea bisericii fortificate:
Parohia Evangelica Prejmer,
Tel: +40/268/362 042
Program de vizitare:
Marţi–Sâmbătă 9:00-18:00
Duminică de la ora 10:30
Luni închis
Slujbă în fiecare duminică la ora 9:30
Programe oferite:
Festivalul „Diletto musicale”
Concerte din seria „Musica Barcensis”
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Viscri (RO) / Deutsch-Weisskirch (D) /
Szászfehéregyháza (HU)

sericii cu plan pătrat are șapte niveluri din
zidărie de piatră. Nivelele I și II sunt boltite cu bolţi cilindrice, restul nivelelor fiind
despărţite prin planșee pe grinzi de lemn.
La nivelul VI perimetral în exterior se află
o galerie de apărare din lemn. Accesul în
turn se face din nava bisericii printr-o nișă
de dimensiuni mici cu ancadrament simplu de factură gotică, scara de acces la
nivelele II și III este cuprinsă în grosimea
zidăriei iar accesul la nivelele superioare
se face prin scări de lemn interioare.
Printre componentele artistice ale bisericii se remarcă portalul gotic pe latura
de sud, Arhivolta semicirculară cu ciubuc
în axul intradosului la nișa tabernacolului
vechii capele, ancadrament simplu de piatră de factură gotică, în dreptul accesului
la turnul bisericii, trei capiteluri cubice.

Satul se află la 6 km sud de drumul naţional E 85 ce leagă Rupea de Sighișoara.
Satul este situat la cumpăna apelor
dintre bazinele hidrografice ale Târnavei
Mari și Olt. Relieful, este format în cea mai
mare parte din coline domoale defrișate.
Dominanta ansamblului rural o constituie cetatea cu turnurile de apărare și
silueta verticală a turnului bisericii evanghelice, iar pe de altă parte de accentele
reprezentate de elemente vegetale așezate pe colinele din zona de vest și nord.
Viscri este o localitate de colonizare
primară. Spre deosebire de alte așezări
similare coloniștii sași au înlocuit pe secuii așezaţi aici de regalitatea maghiară
pentru paza graniţelor. În jurul anului 1185
coloniștii sași preiau așezarea și vechea
capelă.
Ansamblul Bisericii evanghelice este
alcătuit din biserica tip sală, cu absidă semicirculară neregulată la bază, poligonală
la partea superioară, adăpostește orga în
spatele altarului pe o emporă construită
în 1723, cor trapezoidal, sacristie cu plan
dreptunghiular, arc triumfal semicircular,
datat din secolul al 18-lea, o singură navă
de formă trapezoidală. Accesul se face
pe latura de sud prin trei nișe în zidărie,
două la nivelul I precedate de edicule cu
deschideri semicirculare și unul la nivelul
II al tribunelor, în vecinătatea turnului clopotniţă; un alt acces este cel de pe latura
de nord a corului, prin sacristie. Turnul bi8

Vizitarea bisericii fortificate:
Persoană de contact:
Doamna Gerhild Gross
Tel: +40/742/077506 sau +40/742/069 477
gerhild.dwk@gmail.com
www.deutsch-weisskirch.ro

Piesele de mobilier sunt reprezentate
de altarul clasicist, emporele și tribunele
din sec. XVII–XIX, create în stilul mobilierului popular pictat, amvonul cu baldachin, în stil baroc popular care datează
din 1791, cristelniţa construită dintr-un
capitel cu ciubuce așezat pe un fragment
de coloană, ambele provenind de la empora capelei din secolul al XIII-lea. Orga
instalată în empora aflată deasupra altarului datează din 1817. În turnul porţii
sunt instalate 3 clopote.
Cetatea este formată din două incinte fortificate construite din piatră de râu
și de carieră. Prima incintă, are un traseu
poligonal neregulat, adaptat configuraţiei terenului, înglobează, pe laturile de
sud, est și nord-est, zidul incintei din sec.
al XI-XII-lea. Accesul se face prin poarta
masivă de lemn căptușită cu benzi de
metal aflată sub turnul porţii, precum și
prin portiţa situată între Turnul porţii și
Turnul de sud.

Orar:
Luni–Sâmbătă 10:00-13:00 și 15:00-18:00
Duminică cu anunțare prealabilă.
Din luna noiembrie până în luna aprilie nu mai
este valabil orarul de vară, dar se poate vizita
după cerinţe.
Informaţii pentru vizitatori:
Există multiple posibilităţi de cazare și masă
în Viscri:
www.deutsch-weisskirch.ro
gerhild.dwk@gmail.com
9

Saschiz (RO) / Keisd (D) /
Szászkézd (HU)

sediu administrativ (cuprinzând primăria,
poliţia, biblioteca, oficiul poștal), unităţi comerciale și de alimentaţie publică, farmacie, dispensar medical, grădiniţa de copii,
școala generală, circumscripţie sanitar veterinară, căminul cultural. Pe vremuri satul
era împărţit pe cartiere, pe criterii etnice:
cartierul săsesc, cartierul românilor, cartierul secuilor și cartierul romilor.
Construcţia cea mai importantă a
pieţei este Biserica evanghelică cu turnul
clopotniţă. Amplasamentul este dominat
de dealuri, acestea constituind zone cu
perspective peisagistice valoroase asupra
monumentului.
Biserica evanghelică din Saschiz este
un prototip pentru familia bisericilor forti-

În partea de sud-est a Transilvaniei, în
Podișul Târnavelor, pe cursul unui afluent
al Târnavei Mari, localitatea este situată la
extremitatea estică a zonei de colonizare
săsească, la 20 km est faţă de Sighișoara.
În secolul 11, așezarea „Kezdi” a fost
fondată de secuii ce apărau graniţa de est
a regatului maghiar. Între anii 1161–1241,
alături de secui au fost colonizaţi și primii
sași. Prima atestare a așezării datează din
1309. În 1366, așezarea primește autonomie juridică.
Este o așezare compactă, cu parcelare
istorică bine păstrată. În centrul localităţii,
într-un spaţiu larg de formă trapezoidală
se află Piaţa Mare, în care se grupează cele
mai importante dotări de interes public:
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ţie și același tip de acoperiș cu a Turnului
cu Ceas din Sighișoara. În 1830 acoperișul
primește forma actuală.
Cetatea de refugiu (construită înainte de 1340, alcătuită din trei incinte) este
amplasată la cca. 400 m V-NV de satul
Saschiz, la cota 536 m, pe Dealul Cetăţii
/ Burgberg. Către NV, NE și SE promontoriul este mărginit de râpi adânci, cu versanţi abrupţi. De pe platou se deschide
panorama văilor înconjurătoare. Accesul
în Cetate se face dinspre sat, pe direcţia
S-SE, pe un drum de care, amenajat în debleu pe cca. 150 m, înainte de a ajunge la
poarta cetăţii.

Vizitarea bisericii fortificate:
Persoană de contact: Ziegler
Katharina
Tel: +40/744/179 039
Deschis mai – noiembrie zilnic între orele
14:00 – 16:00. Marți este închis.
Din luna noiembrie până în luna aprilie nu mai
este valabil orarul de vară, dar se poate vizita
după cerinţe.
Bilet de intrare: 4RON/Adult și 2 RON/Copil
ADEPT Info turiști Saschiz:
Deschis: mai–octombrie zilnic între 09:00–
18:00, noiembrie–aprilie zilnic între 09:00–
16:30
Adresa: Saschiz, Str. Principală 166 (chiar lângă
biserică, la drumul principal)
Tel: +40/265/711 635, E-Mail: info@fundatia-adept.org,
Internet:www.adeptfoundation.org
Cazare: Posibilităţi de cazare în sat și în
împrejurimi.

ficate. Arhitectural ea armonizează funcţia
religioasă și cea de apărare. „Modelul Saschiz”, a fost reprodus în construirea bisericilor sașilor din Cloașterf, Dupuș și Boz și a
iradiat ca tip de fortificare la zeci de biserici
din partea de răsărit a podișului Târnavelor,
în întreg spațiul cuprins între Târnava Mare,
Hârtibaciu și Olt, dar și în Secuime, la Dârjiu,
în primul sfert al secolului al XVI-lea.
Actuala biserică, închinată regelui
Ștefan cel Sfânt, a fost ridicată între anii
1493–1525, este o amplă sală gotică târzie
(41/14m) fără turn pe vest, cu etaj fortificat.
În (1878) se construiește pe latura de vest a
navei tribuna pe care s-a instalat noua orgă.
În 1878–1879 bolta corului a fost înlocuită
cu o boltă cilindrică cu penetraţii iar nava a
fost boltită cu o boltă cilindrică cu nervuri
ceramice dispuse în plasă.
Actualul turn clopotniţă a fost ridicat
în secolul al 17-lea. În 1677 este transformat
în turn clopotniţă, primind aceeași decora11

Biertan (RO) / Birthälm (D) /
Berethalom (HU)

organizare specifică localităţilor de colonizare săsească din Transilvania. Modul
de amplasare a acestora și dezvoltarea lor
ilustrând relaţiile stabilite la nivel social în
cadrul așezării.
Cetatea sătească și biserica evanghelică se află în centrul localităţii. Amplasamentul este înconjurat de dealuri care
oferă perspective favorabile asupra monumentului. Prima menţiune documentară a
bisericii este în anul 1402. Din 1572 până în
1867 a fost biserică episcopală. Planimetria
este caracteristică tipului de biserică-hală
cu trei nave cu lăţimi egale.
Navele au patru travei și sunt despărţite între ele prin trei perechi de stâlpi masivi,
octogonali. Deasupra bolţilor navelor și corului se află un nivel de apărare.
Cetatea are plan neregulat urmărind
formele terenului, organizat în trei incinte
concentrice întărite cu turnuri de apărare,
guri de tragere și de aruncare. Prima incintă are formă ovală cu extinderi în zona

Localitatea este situată într-o zonă
de dealuri din sudul Transilvaniei, se află
la distanţe aproape egale de două orașe
importante din zonă: Mediaș (Mediasch)
și Sighișoara (Schässburg). Această parte a
Podișului Transilvaniei, cunoscută sub denumirea Podișul Târnavelor, este tradiţional asociată viţei de vie, una din denumirile
ei istorice fiind Weinland.
Așezare de colonizare primară, Biertan
este atestată documentar pentru prima
dată la 1283. Aparţinând grupei de colonizare Șeica-Mediaș, așezarea este considerată printre cele mai timpurii din ţinut.
Este o așezare compactă, cu o rețea
stradală istorică bine păstrată.
Localitatea s-a dezvoltat dealungul a
două străzi principale situate pe terasele
văilor pâraielor Richișului și Biertanului și a
fost împărţită în cartiere grupate pe etnii,

Vizitarea bisericii fortificate:
Persoană de contact: preotul Ulf Ziegler, Tel:
+40/745/246 485 sau+40/269/843 483, bezirkmediasch@yahoo.com
Orar: Program de vară:
- lunile iunie–august, zilnic 10:00–13:00 și
14:00-19:00
- lunile aprilie, mai și septembrie, octombrie,
zilnic: 10:00-13:00 și 14:00-17:00
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colţului de nord-vest al bisericii precum și
în partea de nord între Turnul ceasului și
Mausoleu. A doua centură de ziduri a fost
ridicată la cca. 15 m distanţă de prima și are
o formă ovală pe laturile de nord, est și sud.
Pe traseul său sunt două turnuri de apărare, Turnul Slăninii și Turnul vechii primării.

A treia curtină de ziduri cuprinde laturile
de est, sud și vest ale cetăţii este întărită pe
traseul său de două turnuri: Turnul Porţii cu
trei niveluri din care cel inferior boltit iar
cele superioare cu guri de tragere și Turnul
Ţesătorilor, construcţie cu trei niveluri cu
guri de tragere.

Program de iarnă:
- zilnic, după anunţ telefonic la nr.: 0749 231199
- excepţie zilele de sărbătoare.
Biserica este închisă pentru turiști în timpul
slujbei. Slujbă evanghelică de două ori pe lună.
Vara: concerte de orgă
Cazare:
Posibilităţi de cazare în casa parohială
Pensiunea-Cetate Casa Dornröschen

https://www.facebook.com/
Pentru rezervări: 004 0773 841223
Se oferă masă tradiţională, degustări de vin și
picnicuri pentru grupuri după anunţul prealabil
Contact: preotul Ulf Ziegler
E-mail: udfz@yahoo.com
Tel:+40/745/246 485 sau +40/269/843 483
Există și posibilităţi de cazare în sat și o cramă
care poate fi vizitată.
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Valea Viilor (RO) / Wurmloch (D) /
Nagybaromlak (HU)

În anul 1263, este pomenită o „possessio Barwmlak”, aceasta fiind prima atestare
documentară a localității.
Satul este adunat de-a lungul a trei
străzi, Sommergasse, Wintergasse și Kotgasse (strada Verii, a Iernii și a Glodului) ce
se unesc într-o piaţetă în mijlocul căreia se
află cetatea și biserica evanghelică.
Incinta fortificată are formă ovală și
este întărită cu patru turnuri de apărare, cu
nișe de tragere și mașiculiuri la care accesul
se face de pe un drum de strajă pe pile de
zidărie unite cu arce. Poarta cetăţii era apărată de o hersă a cărei urmă se mai poate
vedea. Trei turnuri sunt amplasate exterior
liniei incintei, iar turnul de est este doar
două treimi în exterior.
Biserica se află amplasată în centrul
localităţii la intersecţia principalelor străzi,
pe un teren plat străbătut la est de cetate
de pârâul Heveș care se varsă în pârâul Vorumloc la sud de cetate.
In anul 1414 este atestată biserica Sf. Petru construită pe locul unei capele romanice.
În sec. al XVI-lea, se fortifică biserica, se astupă portalul de vest. În faţa intrărilor de sud și de nord se construiesc
pridvoare pe toată înălţimea navei. Aceste intrări erau apărate de herse din care
se mai păstrează cea de la intrarea de
nord. În această perioadă se construiesc
bolţile, se supra-înalţă nava iar deasupra
corului se ridică 3 nivele de apărare scop
pentru care se îngroașă zidurile corului
la interior. Se adaugă contraforturi iar în

Localitatea este situată la 5 km la sud
de șoseaua DN 14, pe traseul dintre Sibiu
(47 km) și Mediaș (18 km), în dreptul orașului Copșa Mică. Zona căreia îi aparține este
ținutul Târnavelor, localitatea se află așezată pe valea îngustă a Vorumlocului, un afluent al Târnavei Mari. Localitatea este înconjurată de dealuri amenajate cu terase de
vie, peisaj caracteristic zonei nord-vestice a
podișului Hârtibaciului din Tara Vinului.
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Tabernacolul are pe timpan reprezentat motivul „Vir dolorum”, analogie cu
tabernacolele datate la Bazna în 1504 și
la Ighișul Nou în 1491. Sub basorelief este
scris cu mici caractere gotice „Christus Salvator Mundi”
Printre piesele de mobilier se remarcă strana cu șapte locuri decorată în stilul
ce face tranziţia de la gotic la Renaștere.
Panourile și baldachinul sunt acoperite cu
motive vegetale în basorelief policrom, panoul central poartă un cartuș cu inscripţia
„1528”.
Orga este opera meșterului Melchior
Achs, datată 1807–1808. În 1908 orga a fost
reparată în atelierul Einschenk din Brașov.

faţa portalului de vest se construiește un
contrafort. În dreptul nivelului al II-lea al
turnului se construiește o galerie de apărare sprijinită pe arce. Pe partea de sud
se alipește turnului o scară în spirală, iar
turnul este supraînălţat, la ultimul nivel
se construiește o galerie de apărare din
lemn.
Turnul corului, caracteristic fortificaţiei
bisericilor de pe Valea Târnavei depășește
în înălţime toate turnurile din zonă. El este
compus din trei niveluri de apărare, fiecare
nivel având 7 guri de tragere înguste în nișe
evazate boltite semicircular. La nivelul superior de apărare contraforturile se unesc
în arce care maschează aruncătoare pe tot
perimetrul corului.
Printre componentele artistice se
numără altarul baroc datat 1779, operă a
sculptorului Stephan Folbarth din Sighișoara, baldachinul baroc datat 1746, cristelniţa romanică sub formă de potir, tăiată în
gresie, din secolul al 14-lea.

Vizitarea bisericii fortificate:
Cheia se află la doamna Johanna Schneider,
Tel: +40/269/515 266
sau Tel: +40/269/843 483
E-mail: bezirkmediasch@yahoo.com
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Câlnic (RO) / Kelling (D) /
Kelnek (HU)

Un important drum antic ce lega cele
două râuri mari ale Transilvaniei–Mureșul
și Oltul și care în Evul Mediu a rămas unul
dintre principalele drumuri comerciale ce
legau zona Sibiului / Hermannstadt cu Europa, trece la numai 3 km de localitate (în
prezent șoseaua europeana E 15), Câlnicul
(Kelling) se află la cca 14 km de unul din
principalele orașe ale Transilvaniei medievale, Sebeș (Mülbach).
Câlnicul este o localitate apărută în
prima fază de colonizare, situată pe fostele
„pământuri regale”. Cu ocazia unor săpături
arheologice din 1941–1942 pe teritoriul localităţii au fost descoperite: o așezare neolitică (cca 15 locuinţe cu câte 2 încăperi,
un inventar ceramic și unelte); urme aparţinând epocii bronzului; urme din perioada
ocupaţiei romane și cărămizi cu ștampila
Legiunii XIII Gemina.
Prima atestare documentară a localităţii în anul 1269 este legată de familia grafilor (comes) de Kelling.
Spre deosebire de majoritatea satelor
de colonizare germană care au ca punct de
greutate biserica fortificată, în Câlnic acest
rol este preluat, atât prin așezare cât și prin
funcţiunea de fortăreaţă, de reședinţa nobiliară fortificată.
Ansamblul „Cetate” (Burgviertel), format din zidul de incintă cu traseu circular și
Turnul Donjon, este datat în ultima treime
a sec. al XIII-lea. Este amplasat în centrul
localităţii pe un mic promontoriu la baza

Satul este așezat în SV Transilvaniei,
într-o regiune cu coline joase „Podișul Secașelor”, favorabilă în special culturii viţei
de vie, înconjurat spre E-SV de munţii împăduriţi ai Cindrelului – ceea ce a determinat numele german al regiunii: Unterwald
–, care este străbătută de două râuri mai
importante și de afluenţii acestora.
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căruia se află albia pârâului Câlnic. Cetatea
este constituită din două incinte ovale concentrice. Pe latura de nord a primei incinte
se află turnul–poartă, apărat de o barbacană care face legătura cu incinta exterioară.
La sud, pe traseul incintei principale se află
un turn cu plan pătrat, exterior zidului, iar
la sud-est, pe incinta exterioară un turn
semicircular. În interiorul incintei se află la
vest un turn, la nord-est o capelă, iar pe latura de nord, adosat zidului, se află cămări
dintre care cele dinspre nord-vest sunt
în ruină. Construcţia cea mai importantă
este turnul locuinţă, construit la începutul
perioadei gotice, denumit de localnici “Siegfrid”.
Biserica de pe deal a fost construită în
secolul 15 de comunitatea săsească. Biserica din Deal din Câlnic a fost consolidată
și transformată în stil neogotic în perioada
1868-1869. Biserica păstrează numeroase elemente de sculptură din faza inițială:
două tabernacole și portalul sacristiei, în
stil gotic. Două strane pictate, în stil baroc,
datează din a doua jumătate a secolului al
18-lea. În patrimoniul Bisericii Evanghelice
din Câlnic se afla Orga Karl Hesse din 1867,
fiind una din cele 130 de orgi construite de
către constructorul vienez de orgi.

Program de vizitare
Cetatea și muzeul:
Zilnic: 10–17 (iarna) 9–19 (vara)
Taxa de intrare: 6 lei; Reducere 3 lei
Biserica evanghelică (cca 300 m) Monument
istoric sec. 14–19
Parcare vizitatori
Expo-stand cu vânzare: artizanat, pliante, albume, carte, obiecte artă, suveniruri
Informaţie turistică: texte panouri și pliante de vânzare (română, germană, engleză,
franceză).
Tel: +40745828872;
+40762465014;
fax: +40264.594470
E-mail: marpoacd@yahoo.com
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Dârjiu (RO) / Darsch (D) /
Székelyderzs (HU)

Ansamblul format din Biserica unitariană fortificată și zidul fortificației alcătuiesc elementul dominant al configurației
architectonice, constituindu-se în imaginea
identității istorice a secuilor din localitate și
în același timp fiind o excepție în contextul
arhitecturii defensive a secuilor. Această biserică este una din rarele exemple de biserică-cetate, de tip saxon, în ținutul secuilor.
Biserica gotică este de tip sală, are o
navă și cor închis într-o absida poligonală.
Ridicată înainte de 1419, biserica este construită pe locul unei capele romanice de la
care provine o cărămidă cu inscripţie runică
indicând anul 1274.
Configuraţia actuală a edificiului se datorează unei importante faze de refacere în
stil gotic-tardiv impusă de fortificare (începutul secolului 16), căreia i se datorează ferestrele ample, tribuna de vest, susţinută pe
3 arcade în arc frânt și bolţile în reţea ale navei și corului. Nervurile de piatră ale bolţilor
se descarcă pe console conice ce sunt decorate, în cor cu reliefuri reprezentând simboluri catolice și laice. Ansamblul constituit din
cor de tribuna de est (1800), orgă (1837) și
amvon (1759), în stil baroc provincial, poartă
simboluri ale Unitarianismului, adoptat de
secui după 1568. Portalurile gotice de pe
faţadele de vest și de sud sunt protejate de
portice târzii ce adăpostesc pietrele de mormânt de factură renascentistă.
În jurul anului 1520, întreaga construcţie a fost supraînălţată cu un etaj de apărare
cu parapet în consolă, străpuns de guri de

Localitatea este amplasată în zona depresionară a Subcarpaților Transilvaniei, intre Târnava Mare și Homorodul Mic, beneficiază de un relief fragmentat, reprezentat
prin culmi și culoare depresionare.
Istoria comunei de astăzi începe după
perioada năvălirii tătarilor. Menţionat pentru prima oară în 1334 în registrul dijmelor
papale sub numele latinesc „Ers”, satul Dârjiu făcea parte în evul mediu din Scaunul
Odorhei (Udvarhelyszék), cea mai importantă dintre cele șapte unităţi teritoriale administrative din Transilvania ce aparţineau
secuilor, urmașii coloniștilor-militari însărcinaţi, începând cu secolul 11, să apere graniţele estice ale regatului feudal maghiar.
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soldaţi din cortegiul lui Saul, unul poartă un
stindard purtând o inscripţie.
Biserica fortificată este exemplul cel
mai sugestiv de diseminare a modelului bisericii-cetate (dezvoltat în Saschiz) construit
pe un teritoriu secuiesc. Este asemănător cu
bisericile de la Cloașterf și Dupuș, dar și cu
cele situate în apropiere, Beia și Archita.
Unicitatea constă și în faptul că începând cu secolul al 18-lea sătenii își păstrează cerealele în hambarele aflate între zidurile cetății, iar slănina, șunca și cârnații sunt
păstrate în camerele din turnuri.

tragere în formă de gaură de cheie întoarsă.
Acoperișul înalt, unitar întregește aspectul
monolitic al edificiului.
În 1887, cu prilejul unor reparaţii, au ieșit
la lumină mari fragmente de pictură murală.
Pe peretele de nord, ciclul Legendei Sfântului Ladislau este redactat în cinci scene succesive. Pe peretele de sud al navei se succed:
figuri de sfinţi episcopi, Arhanghelul Mihail,
în cămașă de zale cu suliţă, purtând balanţa Judecăţii de apoi. Ultima scenă ilustrează
convertirea Sfântului Paul: Saul căzut de pe
cal, are revelaţia lui Iisus. În grupul celor trei
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Cazare:
Nagy Tünde casă la cheie
Dârjiu, Nr. 290
Tel: 0766897943

Pensiunea Orbán Panzió
Dârjiu, Nr. 154., Tel: 0040-754-910 116
orbanmarika@yahoo.com
Contact: Orbán Mária-Magdolna

Pensiunea Páll Panzió
Dârjiu, Nr. 376., Tel: +40 746 036 446
palferenc@vipmail.hu

Géger István casă la cheie
Dârjiu, Nr. 31., Tel: 0766 466 887
istvangeger@yahoo.com

Vizitarea bisericii fortificate:
Persoană de contact: preotul Demeter Sándor
Lóránd
Tel: +40/744/557 659 sau +40/266/222 183
E-mail: unitariusderzs@gmail.com
Web–biserică: www.1419.ro
Web–parohie: www.szekelyderzs.ro
Facebook: www.facebook.com/szekelyderzsi.
unitariusvartemplom
În bastionul bisericii se oferă și masă tradițională, degustări de slănină. Pentru rezervări contactați la unitariusderzs@gmail.com
Orar:
Program de vara: zilnic 10:00–19:00
Program de iarna: zilnic, după anunţ telefonic
Bilet de intrare: 6 RON/Adult și 3 RON/Copil
Biserica este închisă pentru turiști în timpul slujbei.
Slujbă unitariană în fiecare duminică de la ora 11:30

Zoltáni Mária casă la cheie
Dârjiu, Nr. 162.
Tel: 0765 967 426
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