ÎNCEPUTURILE COLONIZĂRII ŢĂRII BÂRSEI
REFLECTATE ARHEOLOGIC
ADRIAN IONIŢĂ*

Rezumat. Ţinând seama de stadiul actual al cercetărilor arheologice, sunt aduse în discuţie o
serie de descoperiri legate de fenomenul colonizării Ţării Bârsei în secolele XII–XIII. Începuturile
colonizării săseşti în Ţara Bârsei sunt precedate de existenţa unei cetăţi de pământ pe Dealul Lempeş
(în hotarul satelor Sânpetru şi Hărman), datate către mijlocul secolului al XII-lea. Colonizarea Ţării
Bârsei, ale cărei limite teritoriale au fost fixate în donaţia din anul 1211, nu s-a desfăşurat la
întâmplare, ci a corespuns unui concept strategic pus în practică de regalitatea maghiară, petrecânduse în două mari etape. Prima etapă corespunde în linii mari colonizării săseşti în sudul Transilvaniei,
după mijlocul secolului al XII-lea, în vremea lui Geza al II-lea, iar cea de-a doua are loc odată cu
instalarea Ordinului Teuton în 1211. Din primul grup de aşezări ale oaspeţilor occidentali fac parte
Feldioara, Prejmer, Sânpetru şi Hărman, care sunt menţionate într-un document din 1240. Dovada
arheologică a prezenţei coloniştilor o constituie necropola de la Feldioara, caracterizată prin morminte
cu nişă în dreptul capului, datate prin monede din categoria denarilor maghiari anonimi emişi în a
doua jumătate a secolului al XII-lea. De asemenea, la biserica din Prejmer, în nivelul constructiv al
primei faze, s-a găsit o monedă de la Bela al III-lea. În cea de-a doua etapă, sunt înfiinţate probabil
cele mai multe dintre aşezările săseşti, care vor face ulterior parte din districtul Braşovului. Fără a
intra în problematica fortificaţiilor teutone din Ţara Bârsei, sunt aduse în discuţie două cetăţi,
Feldioara/Marienburg şi Cetatea Neagră de la Codlea, în cazul celei dintâi cercetările arheologice
scoţând la iveală un zid, care, prin poziţia stratigrafică şi maniera de construcţie, poate fi pus în
legătură cu Ordinul Teuton. Chiar dacă există dispute istoriografice în ceea ce priveşte localizarea
celor cinci cetăţi despre care se aminteşte că au fost ridicate de teutoni în cei 14 ani de şedere în Ţara
Bârsei, nu este de conceput construirea unor fortificaţii fără prezenţa unor comunităţi umane
considerabile în apropiere, pentru a asigura forţa de muncă iniţială şi buna funcţionare a cetăţilor mai
apoi. Se mai constată că, deşi spaţiul în care au fost fondate localităţile săseşti era considerat la
început, în special din cauza vecinătăţii pecenego-cumanilor, mai puţin favorabil locuirii umane,
acestea şi-au păstrat până astăzi vatra iniţială, procesul de abandonare fiind extrem de redus, ceea ce
face aproape imposibilă sarcina arheologului de a surprinde locuinţele primelor generaţii de oaspeţi.
Cuvinte-cheie: colonizare, oaspeţi occidentali, teutoni, necropole, aşezări, biserici, fortificaţii.

În contextul istoriei medievale a Transilvaniei, problematica colonizării şi a
grupurilor umane care au înfăptuit-o rămâne una de actualitate. Puţinele surse
scrise despre momentul instalării efective a oaspeţilor occidentali şi despre primele
decenii de vieţuire a acestora în Transilvania nu ne permit creionarea unei imagini
exacte. De aceea, arheologiei, cu toate limitele sale, îi revine rolul de a aduce date
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noi, dar, din păcate, s-au făcut foarte puţine cercetări în această direcţie. În plus,
unele săpături arheologice s-au dovedit a fi neconcludente pentru subiectul
discutat, iar altele, de interes mai mare sau mai mic, au rămas nepublicate.
Începuturile colonizării săseşti în Ţara Bârsei 1 sunt precedate de existenţa
unei cetăţi de pământ pe Dealul Lempeş/Lempesch (în hotarul satelor Sânpetru şi
Hărman), datate către mijlocul secolului al XII-lea. Fortificaţia, de formă ovală,
constă într-un şanţ cu val, dublat sau chiar triplat, acolo unde locul era cel mai
expus. Nu s-au observat alte întărituri cu lemn, ci doar două foarte mici amenajări
cu piatră. În interiorul cetăţii nu s-au descoperit complexe de locuire, ci doar
materiale arheologice disparate – ceramică (vase borcan, tigăi de lut), precum şi un
vârf de săgeată2. Urmele lăsate pe teren par să oglindească prezenţa unei
colectivităţi cu îndatoriri militare de pază a frontierelor regatului, probabil una
dintre acele colectivităţi din care se va forma în secolul următor comunitatea
secuiască3.
Tradiţia locală săsească păstrează amintirea faptului că primii colonişti,
conduşi de greavi (sau locatori), au pătruns în Ţara Bârsei croindu-şi drum cu
topoarele prin păduri4, traseul pe care au venit nefiind însă foarte clar. Există trei
căi pe care aceştia le puteau urma: dinspre Rupea/Reps, peste dealul Bogatei, prin
pădurea cu acelaşi nume; prin defileul de la Racoş/Krebsenbach, urcând pe valea
Oltului prin lunca împădurită; străbătând pădurile dinspre Şercaia/Schirkanyen spre
Codlea/Zeiden; acest ultim traseu, denumit şi Sachsenweg, se pare că a fost utilizat
mult mai frecvent începând cu veacul al XIII-lea. Primele aşezări fondate de
coloniştii germani, după mijlocul secolului al XII-lea, sunt Feldioara/Marienburg,
Sânpetru/Petersberg, Hărman/Honigberg şi Prejmer/Tartlau, atestate documentar la
1240, printr-un act în care Bela al IV-lea (1235–1270) dăruia cistercienilor unele
biserici din Ţara Bârsei, şi anume: Castrum Sanctae Mariae, Sancti Petri, Mellis et
Tartilleri5. Din punct de vedere arheologic, dovada pentru Feldioara este prezenţa
unei necropole, iar în cazul Prejmerului, descoperirea, în nivelul constructiv al
primei faze, a unei monede brakteate atribuite lui Bela al III-lea (1172–1196)6.
1
Asupra limitelor geografice ale Ţării Bârsei în care s-a desfăşurat colonizarea germană vom
reveni mai jos; de menţionat de la început că aceasta nu cuprinde şi bazinul Râului Negru, adică
partea de NE a depresiunii Bârsei.
2
Alexandrescu, Pop, Marcu 1973, 231–237.
3
Ioniţă 2009, 47.
4
Operaţiunea respectivă a lăsat urme în toponimia săsească locală, de pildă satul
Radeln/Roadeş, roden semnificând în graiul săsesc defrişare/desţelenire. Se pare că, în pofida unei
rezonanţe fonetice maghiare, şi cuvântul Homoroden/Homorod – desemnând atât o vale cât şi o
localitate aflată pe aceasta – derivă tot de aici. În Ţara Bârsei se află de asemenea un râu cu acest
nume, care se varsă în Vulcăniţa, unii autori considerând însă că Vulcăniţa se varsă în Homorod.
Feldioara/Marienburg se află chiar la confluenţa Vulcăniţei (sau Homorodului) cu Oltul.
5
DIR C, I, 319–320; Ub. I, 68-69.
6
Cercetările arheologice la biserica din Prejmer/Tartlau, rămase din păcate inedite, au fost
efectuate de către regretatul Radu Heitel, moneda fiind însă publicată (Isăcescu 1965, 371, nr. 584).
Vezi şi Huszar 1979, nr. 200, 53–54.
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Pentru Sânpetru/Petersberg şi Hărman/Honigberg, nu există vreo probă arheologică
(şi din cauza caracterului redus al cercetărilor), dar ar decurge ipotetic ca urmare a
alăturării lor, deloc întâmplătoare, de celelalte două situri menţionate în
documentul amintit. Nu dispunem de vreun indiciu arheologic, cu atât mai puţin
documentar, în ceea ce priveşte existenţa altor aşezări contemporane cu acestea,
deşi faptul în sine nu poate fi exclus.
Necropola de la Feldioara/Marienburg se află într-o piaţetă situată între casa
parohială şi biserica evanghelică. Au fost cercetate în total 127 de morminte, cele
mai multe fiind simple, dar au fost identificate şi câteva morminte duble şi triple7.
Unele părţi ale necropolei nu au fost accesibile, din diverse motive, altele au fost
distruse de-a lungul timpului, astfel încât apreciem că au fost cercetate aproximativ
50% din numărul total al complexelor funerare. S-a constatat un ritual dominant
care conferă specificul necropolei. Decedaţii adulţi, probabil înfăşuraţi în giulgiu,
erau depuşi fără sicriu în gropi cu treaptă. O groapă de acest fel presupune mai întâi
o groapă mare rectangulară, pe fundul căreia există o altă groapă săpată după forma
şi dimensiunile corpului uman, având o nişă în dreptul capului. Mormintele de
copii nu sunt prevăzute cu nişă în dreptul capului, fiind vorba de un tratament
funerar diferenţiat. Decedaţii erau depuşi în decubit dorsal cu capul la vest, de
regulă cu membrele superioare dispuse pe lângă corp. Inventarul funerar este
extrem de sărac; de altfel, austeritatea, alături de practicarea nişei în dreptul
capului, constituie trăsăturile definitorii ale necropolei de la Feldioara/Marienburg.
Ca inventare, în afara monedelor romane, care nu ne ajută însă la datarea
complexelor, s-au găsit şase denari anonimi maghiari atribuiţi lui Geza al II-lea
(1141–1161) şi Ştefan al III-lea (1162–1172), precum şi trei cercei de buclă cu
capătul în formă de „S”, ceea ce permite încadrarea necropolei în a doua jumătate a
secolului al XII-lea8. Înmormântările în acest loc se eşalonează pe durata a două–
trei generaţii, din ultimii ani de domnie ai lui Geza al II-lea şi până la instalarea
cavalerilor teutoni (1211), spaţiul funerar restrângându-se apoi în jurul actualei
biserici.
Analogiile cu cimitirele din vestul Europei şi cu cele din Transilvania – toate
situate în zona de colonizare săsească – indică fără dubii faptul că necropola de la
Feldioara/Marienburg a aparţinut primului val de colonişti germani veniţi în
Transilvania după mijlocul veacului al XII-lea.
Faptul că săpăturile arheologice de la biserica din Prejmer/Tartlau, după cum
am mai spus, nu au fost publicate, ne împiedică să facem comentariile pe care ni
le-am dori. Cert este că prima fază a monumentului, constând într-o construcţie ale
cărei fundaţii au fost încorporate actualei biserici, se datează în vremea lui Bela
al III-lea (1172–1196) şi se datorează saşilor. Este de asemenea evident că ridicarea
bisericii se petrece la o dată ulterioară fondării aşezării.
7
Au fost publicate deja 109 morminte descoperite în afara curţii bisericii (Ioniţă et alii 2004,
29–58, 93–129).
8
Ioniţă et alii 2004, 43–44, 108–109; Ioniţă 2005, 218.
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Fig. 1. Ţara Bârsei după documentul regal din 1211.
1 fortificaţii de piatră, 2 fortificaţii dispărute, 3 fortificaţii de pământ (după Popa 1991).
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Oaspeţii instalaţi sub conducerea greavi-lor în noile aşezări şi-au împărţit
terenul în loturi (sesii) mai ales după modelul flamand9. Este de presupus că primii
colonişti stabiliţi în Transilvania, pe care cu un termen generic îi numim saşi,
provin din rândul unei categorii nu foarte avute, existând un anume egalitarism, cel
puţin în primele decenii de după aşezarea lor. Ideea este sugerată de lotizările
efectuate la luarea în primire a noilor teritorii şi de faptul că nu distingem, din
punct de vedere arheologic, un anume tratament funerar care ar putea diferenţia
nişte indivizi de restul colectivităţii, stratificarea socială în cadrul comunităţilor
rurale săseşti începând ceva mai târziu.
Coloniştii veacului al XII-lea din Ţara Bârsei, grupaţi în aşezări compuse din
circa 20 de familii, după cum este cazul la Feldioara/Marienburg, practicau o
economie de tip autarhic. Nu există dovada unei specializări pe diferite tipuri de
activităţi socio-economice, ceea ce ne conduce la ideea că, în cadrul comunităţilor
de aici, se produceau cele necesare traiului zilnic printr-o gamă de activităţi la care
participau nediferenţiat toţi membrii colectivităţii. Modul de viaţă al primelor
generaţii de colonişti se baza în întregime pe agricultură, cu cele două ramuri –
cultivarea cerealelor (grâu, orz, secară) şi creşterea vitelor (în special, bovine şi
cabaline). În cadrul comunităţii se practicau, doar pentru strictul necesar, şi alte
activităţi cu caracter meşteşugăresc – olăritul, prelucrarea pieilor (pentru
îmbrăcăminte, curele, hamuri), ţesutul, dulgheritul, confecţionarea frânghiilor etc.
În ceea ce priveşte olăritul, cel puţin într-o primă fază, credem că vasele sunt
produse în cadrul aproape al fiecărei familii, după nevoile proprii, arderea vaselor
făcându-se însă într-un cuptor comun. Este de presupus, de asemenea, existenţa în
sat măcar a unui fierar-potcovar şi a unei persoane pricepute la confecţionarea şi
repararea roţilor de car. Nu putem preciza dacă primele generaţii de colonişti
dispuneau de o moară sau, mai degrabă, măcinatul cerealelor se făcea cu râşniţe
manuale în cadrul fiecărei familii.
Odată cu venirea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei în anul 1211, colonizarea
intră într-o a doua fază, nu îşi are începutul atunci, aşa cum s-a crezut iniţial, idee
care mai persistă încă în istoriografie. Chiar dacă diploma din 1224, acordată de
Andrei al II-lea (1205–1235) coloniştilor germani10, prin care se restabileau obligaţiile
şi privilegiile cu care fuseseră chemaţi de Geza al II-lea (1141–1161), a creat impresia
că primul val de colonizare se restrângea la fâşia mărginită la vest de
Orăştie/Broos, iar la est de Drăuşeni/Draas11, în lumina descoperirilor arheologice,
s-a observat că acesta s-a întins de la început până în Ţara Bârsei. Reluăm cu
această ocazie clarificarea motivului pentru care la 1224 terra Daraus apare ca
limită estică a teritoriului locuit de saşi. Explicaţia constă în faptul că, la acea dată,
Ţara Bârsei aparţinea teutonilor cu privilegiile lor specifice, coloniştii de aici fiind
9

Nägler 1997, 51–55.
„începând de la Orăştie/Broos până la Baraolt/Boralth, împreună cu pământul secuilor din
Sebus şi cu terra Daraus” (DIR C, I, 208–210; Ub. I, 32–35).
11
Nägler 1979, 144, Taf. 19; Nägler 1981, 185, pl. 19.
10
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deci logic excluşi, neputând primi noi diplome atâta vreme cât erau în vigoare cele
acordate Ordinului Teuton12. Problema de fond o constituie faptul că regele acordă
privilegii doar în acele teritorii („pământ regal”) care îi mai aparţineau din punct de
vedere juridic la acea dată. El nu intervine în teritoriile care făcuseră deja obiectul
unor diplome dobândind astfel un alt statut, cum este cazul Ţării Bârsei, intrată în
posesia teutonilor, chiar dacă acestea erau locuite şi de colonişti.
Ţara Bârsei hotărnicită la 121113 includea, pe lângă depresiunea propriu-zisă
a Bârsei – cu limita nordică pe Olt şi cea estică pe Tărlung14 – şi partea estică a
Ţării Făgăraşului, cuprinsă între Olt/Alt, pe aliniamentul Şercaia/Schirkanyen,
Hălmeag/Halmagen, Ungra/Galt şi creasta Munţilor Perşani. În această zonă, ce
ţine, repetăm, de Ţara Făgăraşului, există o mai veche aşezare premergătoare
colonizării şi o fortificaţie, cercetate arheologic, în cuprinsul comunei Comăna/
Unterkumanen15 – asupra cărora nu vom insista însă.
Teutonii, prin activitatea lor de scurtă durată, dar intensă, au restabilit
ordinea şi au dat un nou impuls colonizării în terra Borza ... deserta et inhabitata16.
Foarte probabil, habitatul din sud-estul Transilvaniei a suferit destul de mult de pe
urma repetatelor incursiuni cumane, posibil şi a expediţiei bizantine din 1166, unul
dintre traseele acesteia fiind, se pare, prin Ţara Bârsei 17. Nu este exclus nici ca
pentru scurte intervale de timp, ca urmare a deselor incursiuni, acest colţ de ţară să
fi „scăpat” de sub controlul administraţiei regale.
Din punct de vedere arheologic, la Feldioara/Marienburg nu s-au sesizat
niveluri de distrugere; putem lega însă ipotetic unul dintre morminte (M.120), în
care s-a găsit un vârf de săgeată ce a cauzat moartea individului, de un atac cuman.
Ideea unei ieşiri temporare de sub jurisdicţia regală este sugerată şi de asocierea
într-un alt mormânt (M.98) a trei monede care, teoretic, n-ar fi circulat în paralel,
datorită politicii regalităţii maghiare din a doua jumătate a secolului al XII-lea, de a
retrage la scurte intervale de timp monedele de pe piaţă. Acestea erau înlocuite cu
altele cu un conţinut de argint mai mic, dar care, prin autoritatea statului, circulau
forţat la aceeaşi valoare, monetăria regală încasând diferenţa de argint.
12

Ioniţă 1994, 276–277.
Prima vero meta huius terrae incipit de indaginibus castri Almage et procedit usque ad
indagines castri Noilgiant et inde progreditur usque ad indagines Nicolai, ubi aqua defluit quae
vocatur Alt; et sic ascendendo per Alt usque ubi Tortillou cadit in Alt; et iterum vadit usque ad ortum
eiusdem Tertillou, et ab ortu aquae quae Timis vocatur progreditur usque ad effluxum aquae, quae
Borsa nominatur; deinde, sicut montes nivium complectuntur eandem terram, tendit usque in
Almagiam (DIR C, I, 150–151; Ub. I, 11–12).
14
Printr-o diplomă ulterioară, în anul 1222, teutonii vor primi şi zona situată la est de Tărlung
spre Munţii Întorsura Buzăului (DIR C, I, 182–184; Ub. I, 19).
15
Glodariu et alii 1980, 69–94.
16
Asupra termenului de terra deserta, mult discutat de asemenea în istoriografie, ne-am
exprimat deja opinia şi nu este cazul să o reluăm aici (Ioniţă et alii 2004, 58–59, 124; Ioniţă 2005,
221–222).
17
Cândea 1999, 153–155.
13
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Probabil în vremea teutonilor sunt înfiinţate şi cele mai multe dintre aşezările
săseşti cunoscute până astăzi în Ţara Bârsei. Documentele nu amintesc nimic
despre denumirile localităţilor şi cum s-a petrecut acest fapt, ci, doar într-un act al
cancelariei papale din 1232, se menţionează că teutonii au construit cinci cetăţi de
piatră18, fără a le nominaliza însă. Chiar dacă există dispute istoriografice în ceea ce
priveşte localizarea acestora19, nu este de conceput ridicarea unor fortificaţii fără
prezenţa unor comunităţi umane considerabile în apropiere pentru a asigura forţa
de muncă iniţială şi buna funcţionare a cetăţilor mai apoi. Acesta este aspectul cel
mai important pe care dorim să-l subliniem, şi anume că, în vremea teutonilor,
existau aşezări suficient de mari (unele mai vechi, altele înfiinţate de curând)
capabile să ajute la construirea a cinci fortificaţii de piatră în 14 ani. Fără a intra în
problematica fortificaţiilor teutonilor20, am vrea să amintim pe scurt situaţia
arheologică a două dintre cele trei cetăţi atestate documentar în secolul al XIII-lea –
Marienburg şi Schwarzburg, cea de a treia fiind mult discutata şi încă necunoscuta
Kreuzburg (castrum quod Cruceburg nominatur21), despre care vom reaminti doar
că nu are nimic de-a face cu cetatea de la Tabla Buţii/Bosauer Pass22, fapt dovedit
arheologic23.
Atestarea sub numele Castrum Sanctae Marie la 1240, în documentul deja
amintit, ţinând seama şi de analogia cu Marienburg (Malbork) din Polonia, ne
îndreptăţeşte să presupunem existenţa la Feldioara/Marienburg a principalului
sediu al Ordinului Teuton în Ţara Bârsei. Cetatea de la Feldioara/Marienburg a fost
construită pe un bot de deal, situat în extremitatea estică a terasei pe care se află
satul, teritoriul cetăţii fiind despărţit de restul platoului printr-un larg şanţ de
apărare. Fără a avea elemente de datare absolută, ci doar pe baza succesiunii
stratigrafice şi a caracteristicilor tehnice, ceea ce poate fi legat, din punct de vedere
arheologic, de activitatea constructivă a teutonilor, constă într-un zid lat de
aproximativ 2 m, surprins pe o lungime de circa 60 m în partea de vest şi nord-vest
a actualei cetăţi24. Zidul respectiv, diferit ca manieră de execuţie de fazele
ulterioare ale cetăţii, ar trebui în mod logic să constituie o incintă şi să se lege de un
turn. Foarte probabil actualul turn de vest al cetăţii îşi are aroginea în această
perioadă. În ceea ce priveşte însă modul cum se închidea zidul respectiv, putem lua
în considerare distrugerile şi modificările survenite ulterior sau chiar faptul că
fortificaţia nu a fost terminată în cei 14 ani de prezenţă teutonă la
Feldioara/Marienburg. Această ultimă remarcă credem că poate fi luată în
considerare şi în legătură cu alte situri presupuse a aparţine Teutonilor.
18

cum multo labore ... quinque castra fortia construendo (DRH D, I, 16–18; Ub. I, 56.).
Popa 1991, 107–112.
20
Ţiplic 2006, 121–131, 147–150 şi cu literatura mai veche.
21
DRH D, I, 1, 5.
22
Horwath 1929a, 50–55.
23
Ioniţă 2006, 129–136; D. Căpăţână et alii 2008, 157–182.
24
Ioniţă et alii 2004, 60, 125; Fig. 62/1–2; 63/1–2; 65/2; 73/1; 76/2.
19
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Cetatea de la Codlea/Zeiden – Schwarzburg este atestată printr-un act din
anul 1267, care se referă la conflictul din 1262 dintre ducele Ştefan – viitorul rege
Ştefan V (1270–1272) – şi tatăl său, regele Bela al IV-lea (1235–1270), conflict
care a avut loc chiar în preajma cetăţii25. Dat fiind intervalul relativ scurt de timp de
la plecarea teutonilor, ţinând seama şi de marea invazie mongolă (1241), care a
blocat o bună bucată de vreme activitatea constructivă, este de presupus că nucleul
cetăţii de la Codlea/Zeiden se datorează Ordinului, fără a avea o evidenţă
arheologică clară26. Obiectivul este situat la o înălţime apreciabilă – 980 m (sub
Măgura Codlei 1294 m) şi arată mai mult a creastă fortificată decât a cetate
propriu-zisă. Este amenajată prin cioplirea stâncilor şi adăugarea unui turn
rectangular ce bara trecerea în partea de nord. Traseele celor câteva ziduri, care cu
greu se mai pot vedea astăzi, nu ne permit schiţarea unui contur clar al cetăţii27.
Impresionante rămân cele două cisterne pentru apă cioplite în stâncă în partea de
sud. Actualmente zona este total împădurită, nu aceeaşi fiind însă situaţia şi în Evul
Mediu, în perioada de funcţionare a cetăţii, când asigurarea unei bune vizibilităţi de
jur împrejur era esenţială.
După plecarea teutonilor, începe să crească importanţa Braşovului/
Kronstadt, amintit documentar prima dată în anul 1234, ca loc al unei mânăstiri
premonstratense (Corona)28 şi în 1252 ca localitate (Barasu)29. În câteva decenii,
după marea invazie mongolă din 1241, acesta avea să dobândească – în Ţara Bârsei
– rolul politic şi economic pe care îl juca Sibiul/Hermannstadt pentru comunităţile
germane aflate între Orăştie/Broos, Rupea/Reps şi Baraolt/Boralth. Din păcate,
pentru primele decenii de vieţuire în Braşov/Kronstadt, nucleul sau nucleele30 în
jurul cărora s-a dezvoltat oraşul în veacul al XIII-lea rămân necunoscute din punct
de vedere arheologic. Arheologia rămâne datoare nu doar cu cercetarea
25

DIR C, II, 91–92.
Săpături arheologice s-au desfăşurat în anii 1921–1923 şi în 1964, 1966–1968, dar nu au
scos la iveală date clare legate de teutoni (Horwath 1929b, 63–65; Costea 1969, 79–89).
27
Schiţa de plan a cetăţii a fost făcută în vara anului 1992 de către regretatul Radu Popa,
împreună cu o echipă de studenţi şi colaboratori din care făcea parte şi subsemnatul, fără a avea un
teodolit, folosind mijloace destul de rudimentare, de aceea are un caracter doar orientativ pentru
situaţia relativ actuală, în comparaţie cu planul lui Horwath 1929a, Taf. 11, 55 Die Schwarzburg
(Vezi şi Popa 1995, 32).
28
Abatele Fredericus cunoaşte în 1234 Claustra Sororum in Hungaria assignata est
paternitas Dyocesis Cumanie Corona (Backmund 1949, 23–24). Vezi şi Binder 1969, 125–131, care
consideră anul 1235 ca primă menţionare în aşa-zisul Catalogus Ninivensis.
29
DIR C, II, 5-6; chiar dacă din contextul documentului ar reieşi mai degrabă că se referă la zonă
decât la oraşul propriu-zis, prin nominalizarea „saşii de Barasu” este clar nu doar că localitatea exista, dar
Braşovul era şi cea mai importantă aşezare a acestora din Ţara Bârsei la acea dată. Din 1288 se păstrează şi
primul act emis de Ladislau IV din Braşov (Datum in Braso) (DIR C, II, 304–305).
30
Se pare că oraşul Braşov s-a dezvoltat pornind din două puncte, unul situat în zona actualei
Biserici Negre (loc în apropierea căruia probabil a funcţionat şi mânăstirea premonstratensă amintită
în 1234) şi celălalt în jurul Bisericii Sf. Bartolomeu, ale cărei origini coboară în secolul al XIII-lea.
Recent, în jurul Bisericii Negre au fost descoperite complexe de locuire din jurul anului 1200 (Marcu
Istrate 2012).
26
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monumentelor, ci şi cu investigarea unei aşezări rurale de colonişti din veacurile XII–
XIII. Se constată însă că localităţile săseşti şi-au păstrat până astăzi vatra iniţială,
procesul de abandonare fiind extrem de redus31, ceea ce face aproape imposibilă
sarcina arheologului de a surprinde locuinţele primelor generaţii de oaspeţi.
Spre sfârşitul secolului al XIII-lea, în Ţara Bârsei existau, alături de
Braşov/Kronstadt, 15 aşezări de colonişti, ocupând strategic căile de acces dinspre
munţi, malul stâng al Oltului, dar şi centrul – zona agricolă cea mai favorabilă
(Râşnov/Rossenau32,
Vulcan/Wolkendorf,
Ghimbav/Weidenbach33,
Cristian/
Neustadt34, Codlea/Zeiden, Crizbav/Krebsbach, Măieruş/Nussbach, Rotbav/
Rothbach, Feldioara/Marienburg, Hălchiu/Heldsdorf, Bod/Brenndorf, Sânpetru/
Petersberg, Hărman/ Honigberg, Prejmer/Tartlau, Teliu/Nyen35). Din păcate, în
cele mai multe dintre acestea, nu s-au făcut cercetări arheologice, vechimea lor
fiind aproximată după stilul arhitectural al bisericilor – considerat adesea reperul
cel mai sigur pentru stabilirea perioadei aşezării saşilor în diferite zone36 –, după
tradiţie şi logica istorică.
Pentru a completa tabloul aşezărilor din Ţara Bârsei, deşi nu are legătură cu
colonizarea propriu-zisă, trebuie să amintim că în 1294 sunt atestate documentar şi
primele două sate româneşti, Budila şi Tohan (Tohanul Vechi) (Olahteleky), situate
nu întâmplător înspre munte, pe care le primeşte Nicolae, fiul lui Simon, comite de
Braşov, de la Andrei al III-lea (1290–1301), în virtutea faptului că acestea i-au fost
dăruite de Ladislau al IV-lea Cumanul (1272–1290)37.
Colonizarea Ţării Bârsei, în două mari etape, nu s-a desfăşurat la întâmplare,
ci a corespuns unui concept strategic38 pus în practică de regalitatea maghiară.
Prima etapă nu constituie rodul iniţiativei unor comunităţi de oaspeţi de a se muta
mai spre est, ci este integrată valului colonizator organizat de regalitate în sudul
Transilvaniei după mijlocul secolului al XII-lea. Cea de-a doua etapă – instalarea
31

Niedermaier 2010, 185–186.
Cercetările arheologice desfăşurate în cetate cu întrerupere între 1979–1973, 1976, 1980 nu
au fost edificatoare în privinţa începuturilor cetăţii (Costea 1989, 41–66). Nici săpăturile mai noi din
perioada 1998–2005 nu au adus date concludente în privinţa secolului al XIII-lea (Rusu et alii 1999,
94–95; Istrate, Pascu 2006, 286–287).
33
Există elemente stilistice aparţinând goticului timpuriu la biserică.
34
Indiciul ar fi existenţa unor puţine elemente stilistice romanice la biserică, după nume însă
pare o localitate desprinsă mai târziu din Braşov.
35
Atestată documentar în anul 1301, localitatea Teliu este una dintre posibilele localizări
vehiculate în literatura de specialitate ale cetăţii Kreuzberg (Binder 1967, 124–125).
36
Niedermaier 2010, 169–171.
37
DIR C, II, 403–404. Lor li s-ar mai putea adăuga eventual, fără o atestare documentară sau
arheologică în această perioadă, şi alte câteva sate, toate situate spre marginile depresiunii Bârsei,
imediat sub munte, cum ar fi unele dintre cele intrate mai târziu în componenţa localităţii Săcele/
Siebendörfer (Satulung, Baciu, Cernatu, Turcheş), posibil Vlădeni, Ţânţari/Tsintsari (azi Dumbrăviţa)
şi Zărneşti/Zernescht.
38
Despre conceptul strategic privind etapele colonizării saşilor în Transilvania, vezi
Niedermaier 2010, 171–174.
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Ordinului Teuton la curbura Carpaţilor – depăşeşte cu mult simpla noţiune de
colonizare, făcând parte dintr-un program militar şi ecumenic mult mai amplu
iniţiat de papalitate în sud-estul Europei, în contextul evenimentelor care au urmat
Cruciadei a IV-a, şi anume lupta împotriva Ţaratului Asăneştilor şi a aliaţilor săi,
cumanii, cu scopul sprijinirii Imperiului Latin de Constantinopol39.
Timp de aproape 800 de ani, acest habitat, considerat iniţial, în special din
cauza vecinătăţii pecenego-cumanilor, mai puţin favorabil locuirii umane40,
structurat în cea mai mare parte a sa ca district în decursul mai multor generaţii, va
funcţiona, punându-şi amprenta economică şi culturală în colţul de sud-est al
Transilvaniei, dar chiar şi dincolo de Carpaţi.
LES DÉBUTS DE LA COLONISATION DU PAYS DE LA BÂRSA
REFLÉTÉS ARCHÉOLOGIQUEMENT
RÉSUMÉ
L’auteur présente une série de découvertes concernant le phénomène de la colonisation du
Pays de la Bârsa aux XIIe–XIIIe siècles, en tenant compte de l’état actuel de la recherche
archéologique. Les débuts de la colonisation saxonne dans le Pays de la Bârsa ont été précédés par
l’existence d’une forteresse en terre sur la colline Lempeş (à la limite des villages Sânpetru et
Hărman), datée à la moitié du XIIe siècle. La colonisation du Pays de la Bârsa, dont les limites ont été
fixées dans la renommée diplôme donnée à l’Ordre Teutonique en 1211, n’a pas eu lieu au hasard,
correspondant à un concept stratégique mis en place par le roi de la Hongrie. La colonisation s’est
déroulée en deux grandes étapes. La première étape correspond à peu près au début de la colonisation
saxonne dans la partie sud de la Transylvanie à partir du milieu du XIIe siècle, sous le règne de Géza
II, et la seconde se produit lors de l’installation d’Ordre Teutonique en 1211. Le premier groupe des
établissements appartenant aux hôtes occidentaux inclue Feldioara Prejmer, Hărman et Sânpetru, qui
sont mentionnés dans un document de 1240. La preuve archéologique de la présence des colons est la
nécropole de Feldioara, caractérisée par des tombes avec des niches pour les crânes, datée dans la
seconde moitié du XIIe siècle par des monnaies hongroises de la catégorie des deniers anonymes. Une
pièce de Béla III a été trouvée dans le niveau de construction de la première phase de l’église de
Prejmer. Dans la deuxième étape on a crée probablement la plupart des agglomérations saxonnes qui
ont formé ultérieurement le district de Braşov. Sans approfondir la question des forteresses
teutoniques du Pays de la Bârsa, on peut mentionner deux fortifications Feldioara/Marienburg et la
Cité Noir à Codlea; à Feldioara, les anciennes fouilles ont mis à jour un mur dont la position
stratigraphique et le mode de construction peuvent être liés aux Chevaliers Teutons. Même s’il y a des
débats historiographiques concernant l’emplacement des cinq fortifications élevées apparemment par
les Teutons pendant les 14 années de résidence dans le Pays de la Bârsa, c’est impossible de
concevoir la construction des fortifications importantes sans la présence, dans la proximité, des
communautés humaines capables d’assurer la main d’œuvre et le bon fonctionnement des cités.
Malgré leur fondation dans un espace initialement considéré moins favorable pour les établissements
humains, particulièrement à cause du voisinage des Petchénègues et des Coumans, les villages
saxonnes ont conservé leur foyer d’origine jusqu’à nos jours, l’abandon étant extrêmement rare; cette
39

Papacostea 1989, 233.
Una dintre tezele privind aşezarea saşilor în Transilvania este că aceştia au fost colonizaţi într-o
zonă considerată în Evul Mediu ca puţin favorabilă habitatului uman (Niedermaier 2010, 166–169).
40
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réalité rend presque impossible l’identification du point de vue archéologique de la première
génération des habitations des hôtes.
Mots-clés: colonisation, hôtes occidentaux, Teutons, nécropoles, établissements, églises,
fortifications.
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Le Pays de la Bârsa selon le document royal de 1211. 1. fortifications en pierre;
2. fortifications disparues; 3. fortifications en terre (d’après Popa 1991).
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