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tăţi (7 sate) sunt grupate în jurul oraşului
Reghin, în partea de nord-est a judeţului

In nordul Transilvaniei, în jurul oraBistriţa s-a aşezat, în secolul al
XII-lea un grup compact de germani.
Numărul localităţilor în care s-a aşezat
iniţial populaţia germană nu S€ cunoaşte
cu exactitate, în decursul secolelor intervenind modificări din cauze obiectivePână în zilele noastre, în părţile nordice
ale Transilvaniei, localităţile locuite în
majoritate sau parţial de saşii bistriţeni
erau în număr de 37 de sate, din care
22 de sate erau comunităţi libere pe. pă
mânt regesc şi formau aşa-numitul District al Bistriţei. Restul comunităţiJor să
seşti se aflau pe teritoriile comitatelor.
Regiunea locuită de saşi din jurul oraşu
lui Bistriţa se continua spre sud pe văile
Şieului şi Dipşei, cu câteva localităţi ce
făceau legătura cu grupul de sate din împrejurimile Reghinului t.
Documentarea asupra localităţilor să
seşti din părţile nordice ale Transilvaniei
a consemnat existenţa în cele 44 de sate
locuite de germani, a unui număr impresionant de edificii laice şi religioase
ce au calitatea de monument istoric, valoroase ansambluri de arhitectură, aparţinând patrimoniului cultural săsesc.
Localităţile de colonizare săsească din
nordul Transilvaniei, ce au intrat în atenţia noastră, se află majoritatea lor (37 de
sate) pe teritoriul actualului judeţ Bistriţa-Năsăud, în partea central-sudică a
acestuia, iar un grup mai mic de localişului

Mureş.

Patrimoniul cultural, monumentele istorice din aceste localităţi, de o mare varietate stilistică, este în strânsă şi directă
legătură cu comunităţile care le-au folosit şi trebuie considerate documente ale
istoriei locale şi regionale.
Bisericile şi castelele, gospodăriile ţără
neşti şi atelierele meşteşugăreşti, casele
parohiale sau cimitirele, şcolile, primă~
riile şi sălile comunale (Saal-urile), oferă
informaţii şi sugestii numeroase şi explicite pentru istoria localităţii, completând
sau adesea fiind singura sursă documentară atunci când lipsesc izvoarele scrise.
Condiţiile istorice de-a lungul a peste
opt secole în care au evoluat comunităţile
săseşti din regiunea Bistriţei, ca de altfel şi din alte regiuni ale Transilvaniei,
au contribuit la contacte directe între saşi
şi români în primul rând, dar şi cu alte
etnii, concretizate în relaţii de natură economică, social-juridică şi culturală, raporturi ce s-au adâncit şi diversificat. Merită să subliniem că în conformitate cu
statisticile privind populaţia localităţilor
de la sfârşitul secolului trecut şi de la
începutul secolului nostru, în toate localităţile colonizate din judeţul Bistriţa-Nă
săud saşii au convieţuit cu românii. Impreună cu cele două etnii, în unele sate,
au conlocuit şi grupuri de etnici maghiari, mai ales în localităţi din zona de
contact cu ţinutul Reghinului (Teaca, Ton;.
ciu, Viile Tecii, Moruţ). Grupuri de ţigani
sedentari întregesc tabloul etnic al regiu-
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nii, fiind locuitori ai unor sate încă din
vechime (Vermeş, Uila, Unirea, Viişoara}.
Prezenţa continuă a coloniştilor germani, încă din secolele al XII-lea şi al
XIII-lea în regiunile nordice ale Transilvaniei a dus la cristalizarea unui peisaj
cultural specific, conservat până în zilele noastre.
Documentarea asupra patrimoniului să
sesc din nordul Transilvaniei contribuie
la crearea unei imagini mai complete şi
conduce, după sistematizarea materialului, la importante concluzii de ordin istoric.
Cele mai vechi monumente ecleziastice
din regiunea Bistriţei datează din a doua
jumătate a secolului al XIII-lea, fiind
înălţate după marea invazie a tătarilor
din 1241. La Petriş s-a conservat doar
portalul romanic, datând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea :l, ce s-a
presupus că provine de la edificiul anterior actualei biserici gotice, ridicată la
sfârşitul secolului al XV -lea.
In schimb, la Herina, monumentala basilică a fostei mănăstiri, zidită probabil
imediat după invazia tătară de la 1241,
intre anii 1250-1260, este unicul exemplar al arhitecturii romanice conservate
integral în această regiune, chiar dacă
restaurarea de la sfârşitul secolului
al XIX-lea i-a adus completări importante 3_
Urmărind statistic şi cronologic ridicarea monumentelor religioase din nordul
Transilvaniei, constatăm că aceasta este
in strânsă legătură cu· evolutia ascendentă din punct de vedere economic a comunităţilor săseşti, ilustrată prin înflorirea
arhitecturii gotice, cu precădere în a doua
jumătate a secolului al XV -lea. Marea
majoritate a satelor de colonizare săseas
că îşi zidesc acum biserici, le amplifică
sau transformă pe cele vechi. Pe teritoriul actualului judeţ Bistrita-Năsăud 24 de
comunităţi săseşti din 37 îşi construieş<.
biserici în această epocă în stil gotic. Satele importante, este drept, puţine la nu-

măr, îşi creează in jurul bisericii un sistem de fortificaţie simplu, compus, în
toate cazurile, doar dintr-o incintă circulară sau ovală, având un turn-clopotniţă
masiv, care servea ca punct de observatie şi avea un important rol în sistemul
defensiv. Asemenea biserici fortificate se
mai păstrează la Lechinţa. Jelna, Tărpiu
şi Crainimăt, dar au existat cu siguranţă
şi în următoarele localităţi : Petriş, Dumitra, Vermeş, Sângeorzu Nou.
Bisericile ridicate în a doua jumătate
a secolului al XV -lea constituie un grup
unitar, ce ilustre2ză arhitectura satului
săsesc medieval din nordul Transilvaniei,
fiind reprezentative pentru regiune. Tipologie, bisericile săseşti din ţinutul Bistriţei se încadrează, în marea lor majoritate, în tipul bisericii sală, excepţie fă
când doar două edificii religioase, biseri.
ca binavată din Lechinţa şi basilica de la
Teaca io.
Tabloul arhitecturii religioase săseşti
este mai puţin bogat în secolele urmă
toare, fiind ilustrat de un număr redus
de monumente, respectiv două biserici
construite în secolul al XVIII-lea şi opt
în secolul al XIX-lea.
Edificiu reprezentativ al localităţii, biserica este un simbol, din care motiv,
uneori, micile comunităţi fac eforturi deosebite pentru ridicarea unor impozante
construcţii, ca în cazul bisericii-rotonde
din micul sat Monariu.
În aşezările locuite de populaţia germană din jurul Reghinului, actualele edificii de cult nu au o vechime ce să coboare dincolo de secolul al XVIII-lea,
chiar dacă unele biserici, în mod evident,
înlocuiesc monumente din secolul al XVlea, din epoca gotică (de exemplu, biseric_ile evanghelice din Batoş şi Petelea).
ln rândurile de mai sus am prezentat
sintetic cele mai importante grupuri de
monumente istorice aparţinând arhitecturii religioase săseşti, pentru a avea o
imagine cât mai clară asupra bogatului
patrimoniu cultural din nordul Transilvaniei.
Documentarea asupra patrimoniului să
sesc, parte integrantă a patrimoniului

2 Corina Popa, Biserici sală gotice din nordul
Transilvaniei, în Pagini de veche artă românească, IV, 1981, p. 41.
3 Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în
'l'ările Române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1959,
p. 37-39.
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iniţial şi adesea au fost restaurate sau
renovate, chiar dacă sculptura figurativă,
fiind "chip cioplit", conform tradiţiei,
este neacceptată în cultul ortodox 5.
Din aceeaşi dorinţă de conservare a formei iniţiale. dar şi din consideraţie pentru Biserica Evanghelică, menţionăm ca
un aspect pozitiv nedecorarea cu frescă
a interioarelor, respectându-se astfel ambianţa de sobrietate atât de caracteristică
a acestor monumente.
Sugestivă este şi atitudinea pozitivă a
comunităţilor româneşti din fostele sate
săseşti bistriţene, care păstrează la loc de
cinste în biserici plăcile cu numele eroilor germani căzuţi în cele două războaie
mondiale, sau îngrijesc monumentele comemorative aflate în vecinătatea lăcaşu
rilor de cult. Chiar dacă fenomenul este
frecvent întâlnit, menţionăm totuşi câteva localităţi : Unirea, · Petriş, Dumitra,
Cepari, Satu Nou, Sigmir, Sângeorzu Nou,
Slătiniţa, Orheiu Bistriţei.
In unele localităţi, cu precădere acolo
unde bisericile evanghelice nu au fost
preluate de alte comunităţi religioase din
diferite motive, edificiile de cult nefiind
folosite, ele s-au degradat treptat, iar unele au ajuns în stare de ruină.
Din păcate, între aceste edificii se află
şi câteva valoroase monumente istorice
ca biserica evanghelică din Jelna, con~
struită în secolul al XV-lea, biserica evanghelică din Vermeş, datând din aceeaşi epocă, ambele fiind într-un avansat
stadiu de degradare, de asemenea dispă
ruta biserică evanghelică din Ghinda din
secolul al XV -lea, refăcută în secolul al
XIX-lea, la care se mai păstrează doar

cultural din România şi, implicit, a celui
european, este o primă conditie pentru
măsurile şi strategiile viitoare de conservare ce interesează în egală măsură atât
pe germani, cât si pe români.
După cum se ştie, în părţile nordice ale
Transilvaniei, în actualele judeţe Bistriţa
Năsăud şi Mureş, populaţia germană a
rămas în număr extrem de redus, astfel
că, practic, în cele mai multe localităţi
comunităţile sunt inexistente. Procesul
de emigrare masivă început în 1944, a
continuat lent şi s-a accentuat în 1990,
după deschiderea frontierelor.
Datorită înţelegerii şi colaborării ecumenice dintre Biserica Evanghelică C.A.
şi Biserica Ortodoxă Română, încă cu decenii în urmă, în unele localităţi bistriţene, vechile biserici ale saşilor au fost
preluate prin cumpărare sau donaţie de
către comunităţile ortodoxe. ln deceniile
şase şi şapte ale secolului nostru, în mai
multe localităţi cu populaţie mixtă şi în
care exista un singur lăcaş de cult, s-a
practicat serviciul religios alternativ, în
bună înţelegere, de către comunitatea evanghelică şi cea ortodoxă. Notăm în acest sens următoarele localităţi : Petriş,
Satu Nou, Unirea, Cepari, Sigmir, Dedrad, Dipşa.
In prezent. din cele 44 de biserici evanghelice din localităţile foste săseşti
din nordul Transilvaniei, constatăm că
23 au fost preluate de ortodocşi, două de
alte culte, iar un număr de 12 biserici
evanghelice funcţionează doar ocazionalPreluarea de către comunităţile româneşti s-a realizat în acele localităţi în care
bisericile ortodoxe erau neîncăpătoare
pentru numărul mare alt credincioşilor,
sau unde populaţia românească nu avea
lăcaş de cult. Trebuie subliniat că în toate
cazurile în care au fost preluate bisericile, comunităţile româneşti au conservat
forma şi aspectul iniţial al monumentului, nefăcând modificări ale ~paţiului sau
de structură. Interiorul bisericilor a fost
conservat cu întregul mobilier original,
chiar dacă acesta era neobişnuit cultului
ortodox, fiind introdus doar icc;mostasul,
element strict necesar desfăşurării liturghiei.
In spatele iconostaselor, vechile altare
cu statui datând din ~colul al XVIII-lea
~i al XIX-lea, au fost păstrate pe locul

fundaţia.

~ături de monumentele amintite deja
ma1 sus, necesită lucrări urgente de consolidare şi restaurare bisericile din Corvineşti (sec. XV), Tonciu (sec. XIX), Sâniacob (sec. XIX).
Numărul relativ mic al monumentelor
având o stare de conservare precară nu
este o scuză. Se impune găsirea unor so5
Se păstrează vechile altare în următoarela
biserici foste evanghelice, devenite ortodoxe
prin pl'eluare de la comnnităţile săseşti : Petriş.
Budacu 9e Jos, Orheiu Bistriţei, Viişoara, Sângeorzu Nou, Satn Nou, 'Unirea, Dumitra, Cepari
Crainimăt, Dip:şa.
•
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luţii

urgente pentru salvarea valoroaselor
vestigii ale moştenirii culturale săseşti,
la care să contribuie toţi factorii intere-

nave, este în stil gotic târziu, fiind ex~
presia activei vieţi economice a acestui
târg (oppidum), ce a aparţinut comunită..,
ţii libere săseşti.
Ocazional în funcţiune este şi biserica
evanghelică din Livezile, monument istoric. Biserică-sală cu turn în partea de
vest, a fost construită în stil gotic la sfârşitul secolului al XV -lea, dar a suferit
radicale transformări baroce în secolul al
XVIII-lea. Din această epocă se păstrează
pe faţada de sud a bisericii cenotaful Susanei Schelling din 1735, al cărui portret este un document pentru istoria costurnului.
Biserica evanghelică din J elna face
parte dintre bisericile-sală. Absida şi co'-'
rul altarului sunt acoperite cu ogive gotice, care au console reprezentând capete
de figuri umane. Pereţii absidei altarului
conservă se pare sub tencuieli fresce datând din secolul al XV-lea, după cum
demonstrează câteva fragmente ce au a.._
părut de sub tencuieli. Nava a avut bolţi
baroce, care în prezent sunt prăbuşite,
biserica fiind în stare de ruină. In vecinătatea bisericii se află un monumental
turn-clopotniţă datând de la începutul se~
colului al XVI-lea şi care formează, îm..:
preună cu incinta circulară, un sistem de
apărare. La acest monument istoric sunt
în proiect lucrări de restaurare, iar în
prezent au fost luate măsuri urgente de
salvare.
Construită în ultimele decenii ale se~
colului al XV-lea, biserica evanghelică
din Vermeş era apărată în trecut de o incintă ovală, care se păstrează parţial împreună cu turnul porţii, care serveşte şi
drept clopotniţă. Biserica-sală fără turn
este acoperită cu bolţi gotice la altar şi
bolţi baroce cu stucaturi din anul 1775
la navă- Portaluri simple cu profilatură
renaştere se află pe latura de vest şi
sud. Un frumos amvon de piatră datat
prin inscripţie la 1497 a fost extras r~
cent din zidărie şi se află în prezent într-o biserică reformată din Cluj, construită în 1993. Starea de conservare a întregului complex de arhitectură este deplorabilă, fiind necesare măsuri urgente
de stopare a degradării şi de restaurare.
Aşezată în piaţa satului, în apropierea
şcolii, a sălii comunale şi a primăriei, bi•
serica evanghelică, monument istoric, din

saţi.

Menţionăm că

au fost

iniţiate

sau sunt

în curs, lucrări de restaurare sau consolidare la bisericile din Tărpiu, Herina, J el-

na şi Dumitriţa.
Preluarea a numeroase biserici săseşti
de către comunităţile româneşti (23 de
biserici), unele dintre ele valoroase monumente istorice, a avut, în general, un
efect benefic, având în vedere că toate
edificiile sunt întreţinute în mod satisfăcător.

In cele ce urmează vă vom prezenta
spre exemplificare câteva din monumentele istorice din nordul Transilvaniei, trecând în revistă, în ordine cronologică, o
serie de edificii religioase ce aparţin bisericii evanghelice, sau altele care au fost
preluate de comunităţile româneştiPrin preluarea bogatei moşteniri lăsate
de comunităţile săseşti, valorosul patrimoniu cultural are şansa conservării sale
intacte şi nealterate, monumentele istorice fiind revitalizate prin reutilizare şi
reluarea funcţiei iniţiale, aceea de edificiu destinat serviciului divin. Este una
din modalităţile pragmatice care oferă
UN VIITOR PENTRU TRECUT.
Biserica evanghelică din Herina, unul
dintre cele mai unitare monumente îrt
stil romanic, unică în nordul Transilvaniei, este o basilică cu trei nave şi două
turnuri în vest, ridicată în anii 12501260, edificiu ce îşi găseşte analogii stilistice în Saxonia şi Ungaria. Inexistenţa
unei comunităţi care să fie preocupată de
întreţinerea edificiului, unicitatea şi valoarea deosebită a acestui monument istoric impune o restaurare ştiinţifică şi
cercetarea arheologică şi punerea în valoare a vestigiilor complexului de clădiri
ale mănăstirii ale căror urme sunt sesizabile.
Biserica din Lechinţa este unul din lă
caşW'ile de cult ce aparţine comunităţii
evanghelice şi se păstrează în condiţii satisfăcătoare. Aşezată pe o mică înălţime
în centrul localităţii, biserica este înconjurată de o fortificaţie formată din turnul de apărare, ce serveşte şi de clopotniţă şi o incintă circulară de ziduri înalte.
Monumentul istoric, o biserică cu două

244
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

h lunetă un relief reprezentând
I:·,coronarea ·Mariei. Nava este acoperită
cu bolţi baroce cu stucaturi. In prezent,
biserica este ortodoxă, fiind un exemplu
pozitiv de p't·elu:1re şi conservare a mor.umentului cu el-ementele sale originale.
La fel ca ~3i h biserica prezentată anterior, şi aici a fost introdus ca element
nou, nece':o.r cultului, iconostasul, fiind
păstrate toate pie~:ele de mobilier, chiar
dac<l de nu Sil!l t obişnuite cultului ortodox.
O bi2e:·iC:1 p;;;mhială a comunităţii din
n:pşe~ cs~e amintită documentar în prima
jumătate a secolului XIV, dar biserica
actuală datează de b sfârşitul secolului
ur;1~fttor, pe unul din contraforţi fiind
trecut anul 148~. Dimensiunile, calitatea
cDns~rucţiei. îu.ctura decorului sculptat,
plasează biserica printre monumentele
r,~~::,I·ez<::>ntc:ti.ve din regiune. ale unei cor.1llnit~iţi libere ş1 prospere. Edificiul a
fost reslaurat <;;i în p::ezent aparţine biserici: or~odoxe române. fiind bine între~~ .~l~ u t.
Un ansamblu fortificat specific ţinutului
bistriţean, compus dintr-D incintă circulară ~i un turn. proteja biserica evanghelică din s.::m~eorzu Nou. In prezent din
oistemul de fortificaţie se păstrează doar
turnul. folosit de clopotniţă. Biserica a
îcst cons~ruită la sfdr·şitul secolului al
XV-lea ca o biserică-sală, având la est un
cor alungit, încheiat cu o absidă poligonală. Interiorul a fost total transformat
in epoca barocă, capacit1tea spaţiului fiind n~ărită prin construirea unor tribune
deasupra unor pseudonave laterale. Bolţjl:: sunt decorate cu stucaturi specifice
barocului. Se păstrează de asemenea altarul baroc din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Biserica a fost cumpărată în 1977 de comunitatea ortodoxă
r<Jmânii, care este preocupată de conservarea monumentului istoric.
. Biserica evanghelică din Tărpiu, unul
dm monumentele cele mai valoroase ale
arhitecturii gotice bistriţene, se remarcă
prin bogăţia şi unitatea elementelor stilistice. Bisr_'rică-sală de mari dimensiuni
cu bolţi stelate în navă şi bolţi în cru~
la altar. Ferestrele gotice înalte de la altar şi de pe faţada de sud sunt despărţite
de contraforţi. Trei portaluri de acces
sunt din faza de tranziţie de la gotic la
renaştere. În cor se păstrează un taber-

Dumitriţa, a fost pre]uată de curând de
comunitatea ortodoxă, după ce a st:>.t mai

D:·e

mulţi ani abandonată. Vechea biseric:\,
ridicată la sfârşitul secolului al XV-lr<J..

are un plan

sală

cu

al:sidă poligonală

cu

contraforţi şi numeroase
~lementc
de
plastică gotică. In prezent se fac lucrăr~

de consolidare şi restaurare sub supravegherea Direcţiei Monumentelor Istorice.
Din vechiul ansamblu al bisericii comunităţii săseşti din Dumitra, menţiona
tă documentar în prima jumătate ~ secolului al XV -lea. "ecclesia sua parochia :i
Sancti Johanis Evangelista in d:cta M:r::-E<
Demetrio" se păstrează numai turnulclopotniţă şi o parte din zidul de iPci::.tă 6. Pe sub turn se nătru'!dea în curtea
bisericii. Edificiu cu ·numeroas~ eleme~1te sculptate în piatră în stil gotic este
datat deasupra porţii în anul 1488. In vceinătatea turnului, fosb biS€rică evang:•elică în stil neogotic a fost complet renovată de comunitatea ortodoxă. De asemenea a fost renovat şi obeliscul comemorativ cu cei căzuţi în cele două războaie
mondiale.
La Unirea. localitat~ din ,.e2in8tatc:1
oraşului Bistriţa, biserica evanghclică a
fost preluată de comunitate3. ortodoxă. în
1979. Monument istoric în stil gotic târ.ziu, datând din secolul al XV -lea, biserica
are înfăţişarea actuală datorată unor refaceri succesive din anii 1760-1770 şi
1880. Interiorul ;t fost adaptat prin introducerea iconostasului, obligatoriu în cultul ortodox, dar alte modificări nu au fost
operate. S-a păstrat şi conservat vechiul
mobilier, amvonul si olaca comemorativă
a eroilor din război, precum şi remarcabilul altar baroc din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea. In mod conştient.
interiorul nu a fost decorat cu frescă.
bolţile păstrând stucaturile baroce.
·
Biserica evanghelică din Petriş a fost
construită la sfârşitul secolului al XV -lea.
în stil gotic, pe locul unei mai vechi biserici romanice, de la care se păstt·ează
un portal semicircular cu colonete- Se
conservă bolţi gotice la alt:l.r precum şi
două portaluri, dintre care cel de vest
6 Corina Popa, Biserici sală gotice din nordul
Transilvaniei, in Pagini de veche artă românească,

IV, 1981, p. 22-23.
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nacol cu imaginea lui Isus "Vir dolorum",
datat 1504. In absidă, de sub tencuieli
au apărut fragmente de frescă de la inceputul secolului al XVI-lea, care au fost
consolidate de specialişti anul trecut. În
jurul bisericii sistemul de fortificaţie,
format din zid de incintă şi turn al porţii, se păstrează parţial. In prezent se efectuează ample lucrări de restaurare de
Direcţia Monumentelor Istorice.
Comunitatea săsească a micului sat Monariu şi-a construit o nouă biserică evanghelică între 1752-1755, odată cu mutarea vetrei satului pe locul actual. Localitatea făcea parte din Districtul Bistriţei, având o comunitate liberă. Biserica evanghelică, deşi a aparţinut unei
comunităţi reduse numeric, este un amplu edificiu cu un plan şi o elevaţie puţin
obişnuite, respectiv o rotondă cu o tribună circulară sprijinită pe stâlpi masivi.
Spre răsărit se află corul încălecat de un
masiv turn-clopotniţă şi absida altarului.
Biserica din Monariu, monument istoric
singular în arhitectura transilvăneană a
secolului al XVIII-lea, a fost preluată de
curând de comunitatea neoprotestantă
(baptistă), care a iniţiat lucrări de reparaţii cu acordul şi ~ub supravegherea
Comisiei Monumentelor Istorice.
Locuit în trecut doar de saşi şi români,
satul iobăgesc Posmuş păstrează mai multe monumente istorice : Biserica evanghelică, biserica ortodoxă şi Castelul Teleki. Reşedinţa nobiliară a fost construită
in stil baroc între 1750-1774, fiind unul
din puţinele monumente maghiare din
satele săseşti bistriţene (în total 12 monumente maghiare în 7 localităţi). Complexul de arhitectură format din mai
multe clădiri (curia sau conacul-locuinţă
şi anexele gospodăreşti) este în prezent
sediul unei ferme pomicole şi viticole 1.
Un ultim exemplu : în localitatea Dedrad, un mare sat săsesc din părţile Reghinului, cu o remarcabilă dezvoltare e-

conom1ca m a doua jumătate a secolului
t:!"ecut, se păstrează, ca o ilustrare a acestei evoluţii, un ansamblu de arhitectt~ră în zona centrală, format din monumentala biserică evanghelică în stil neogo.tic, casa parohială, clădirea şcolii şi
~a comunală. Toate clădirile au şi azi
acelea~i funcţiuni, fiind preluate de comunitatea românească. Starea de conservare este, în general, bună.
Preluarea unor biserici de către altă
comunitate creştină, utilizarea în acelaşi
scop, fără diminuarea destinaţiei edificiului, respectul pentru trecutul monumentului şi conservarea elementelor specifice,
conştientizarea moştenirii, sunt tot atâtea
elemente ce pot apropia etnii şi credincioşi "fraţi întru Hristos".
In încheierea acestei prezentări, ne
gândim la cuvintele Eminenţei Sale
D. Dr. Christoph Klein, episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, care
scria în Introducerea la Catalogul Expoziţiei "Biserica germanilor din Transilvania la 800 de ani" :
,.Atâta timp cât în biserică se vor afla
oameni - fie ei chiar mai puţini decât
cei puţini în prezent - biserica este chemată să-i slujească şi să le fie de folos,
fapt ce ţine implicit de trăinicia neabdicabilă a însăşi fiinţei Bisericii şi a ser.;.
viciului ei creştin. Modul de a înţelege
Bis-erica şi slujirea ei ar putea arăta cu
totul altfel în viitor, altfel decât am fost
noi obişnuiţi s-o trăim secole întregi, îndeosebi in ultimul secol de existenţă a
bisericii noastre populare. Cu toate aceste
modificări radicale se poate întâmpla să
· trăim pe deplin în această Biserică în
calitate de creştini, şi poate că Dumnezeu ne. va arăta, cum se poate primi prin
Evanghelie ceva nou, viu, ceea ce rezistă
şi oferă sprijin şi consolare (în viaţă şi
tn moarte), chiar şi atunci când vechile
!ltructuri se destramă" a.
E Biserica germanilor
din TTtinsilvani.a la
WO de a;li, Catalog Expoziţie, Muzeul Brulteallial, Sibiu, 1992.

Nagy Margit, Stilusok, milvek, mestcrel.:,
Pld. Kriterion, Bucure~ti, 1977, p. 13-23.
7 'B.
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Fig. 1 -

Budacu de Jos, biserica

ortodoxă (fostă evanghelică),

sec. XVI-XVIII
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Fig. 2. -- Monariu, biserica baptistă (fostă ev anghelică),
sec. XVII
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Fig. 3. -

Pietriş,

vedere diD

11avă

cu tribuna de vest, sec. XV-XVIII

Fig. 5. -

Fig. 4. - Pietriş,
portalul romanic,
sec. XIII

Singeorzu Nou, biserica

ortodoxă (fostă evanghelică) ,

altarul.
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C rainimă ţ . biserica
ortodoxă (fo stă evan~helică),

Fig. 6. -

sec. XV, vede:-e de an amblu

Fig. 7 -

C rai n imă ţ,

vedere din altar
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Unirea, biserica ortodoxă
sec. XVIII ,
vedere de ansamblu.

Fig. 8. -

(fo stă eva n ghelică),

Fig. 9 -

Unirea, v edere elin

navă
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Tă rpi u, biserica or tc d 8 x ă (fostă
ev an g h elic ă ), sec. XV, vedere de ansamblu .

Fig. 10. -

Fi g. 11. -

D umitra, biserica or t odoxă - sf. sec. XIX
turn:.~! de incintă sec. XV

c:.t
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Fig. 12. -

Dipşa,

Fig. 13. -

Fig. 14. -

biserica ortodoxă (fostă evanghelică),
sec. XV, vedere de ansamblu.

Dipşa,

contrafort cu

Dipşa,
aşezat

in scr ipţia

1489.

vedere din cor cu iconostasul
in faţa altarului.
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Fig. 15. -

Viişoara, biserica ortodoxă (fostă evanghelică), sec. XV,

vedere de ansambl"L\.

Fig. 16. -

Vii şoara,

vedere din altar.
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