
BISERICA FORTIFICATĂ DIN DEALUL FRUMOS 

TEREZA SINIGALIA 

Nimic mai obişnuit pentru sudul Transilvaniei decît o 
bi serică fortificată . Nimic mai obişnuit pentru o biserică
cetate decît o succesiune de transformă ri survenite În timp, 
fie înainte de fortificare, fie cu ocazia acesteia, fie ulterioare 
ei. Prezenţa, aşadar, în biserica din Dealul Frumos 1 - jude
ţul Sibiu, a unor elemente de arhitectu ră datînd din epoci di
ferite nu poate surprinde. În cea mai mare parte sînt lesne 
de identificat, ceva mai dificilă părînd punerea lor În rela
ţie ~i Încercarea de reconstituire a aspectului bisericii În dife
rite faze ale ex i stenţei sale. Este, În fapt ceea ce îş i propune 
textul de faţă2. 

Venind dinspre Agn ita sau d inspre Făgăraş, o cetate im
punătoare se profilează Încă de departe, cu un expresiv joc 
de volume oferit în special de forma, dimensiunile şi înveli
torile turnurilor, a cărei perspectivă se modifică su rprinză
tor prin rotirea În jurul ei, rămînînd mereu dominante cele 
două accente din axul ,est-vest a l hi :eric.ii. (f1i1g. 5 ). 

Printr-o poartă scundă - deasupra căreia sînt în scr i ş i 
anii 1522 ş i 1835 - se pătrunde în incinta patrulateră, azi 
de o patriarhală tihnă, cîndva agitată de forfota pe care te 
l asă să o bănuieşti turnurile rectangulare de col ţ, cu deschi 
deri puţ1ine, şi drumul de s traj ă ale cărui urme se păstrează 
pe latura de răsărit. în centru, se Î nalţă de veacuri biserica 
~atului. 

Privită din exnerior, biserica se impune ca o pr.ezenţă 
bipolară prin cele două turnuri masive din extremităţi le sale 
de est şi de vest , aieope.rite cu coi,fo.Lri înalte, înve1ite cu olane, 
ce ocrotesc vechi galerii de s traj ă. 

Pentru ochiul atent, latura de sud a bisericii este cea mai 
grăitoare. O navă laterală, prezentînd spre cele două capete 
înălţimi sensibil diferite şi a.cope·ri1ş uri separa te, este de na
tură a ne pune pe gînduri, ca ş i arhivolta alcătuită din bol
ţari ce descriu un arc în plin cintru, singura urmă a unui 
portal ulterio r înzidit (fig. 6, 7). 

1 Satul Dealul Frumos, comuna Merghindeal - jude ţ u l Sibiu. Pen 
tru denumirile sub care apare În documente : Co riolan Suciu , Dicţionar 
istoric al locali tăţilor di i'! Transilvania, I, l3u cureşt i , l968, p . 193 . 

2 Textu l de raia rep rezintă adaptarea pentru tipa r a comunică ri i 
prezenta te la Sesiunea de comuni cări a DPCN din 23 i:tnuarie 1976 . 

rig. l. Faza I - anre 1241. 
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Latura de est este s trăjuită de turn ul înălţat peste zidu 
rile unui vechi co~· , Îngroşate .spre bază; la rîndul său, ace·Sta 
este fl ancat spre sud de pridvorul actualei intrări în bi ser ică, 
iar spre nord de zidul sacristiei (fig. 4). 

Latura de nord, ritmată ca şi cea de sud de contraforturi , 
prezintă o a doua intrare în bi serică, iar extremitatea vestică, 
În dreptul turnului , un puternic decroş al zidului de vest. 
Pe peretele nordic al turnului , imediat deasup ra soclului 
mult în ălţat faţă de nivelul de călcare din jur, se citesc cu 
uşurinţă două arcade semicirculare Înzidite care se sprijină 
median pe o impostă de piatră, profilată, parţia l îngropată 
În pămîn t (.fig. 4). 

Z idul de vest fusese cîndva străpuns de un portal, a că
rui deschidere se observă lesne, bol ţarii fostei sale arhivolte 
fiind În parte pă straţi pe locul lor, În parte refolo s iţi în 
noua zidărie de umplutură, cu ocazia astupării acestuia (fig. 8). 

Un acoperi ş cu pantă repede, în două ape, din ţiglă 
~oozi, es,te comun penuru toaită bi1senica, cu ex,cepţi1a spa1ţiului 
vestic de pe latura de sud. _ 

Pătrunzînd În bi serică, interiorul ne apare mult mai uni
tar decît exteriorul. 

Spaţi ul , înalt, aerisit, liber, se des făşoară sub bolţile în 
reiea stelată din cele tre i nave tinzînd spre hală, dar în 
realitate sensibil inegale. Arcade Înalte frînte separă navele, 
În contrast cu deschiderea scundă, în semicerc, a arcului 

Fig. 2. Faza Ir - :1 doua jumătate a secolul ui al XIII-le:i. 
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triumfal. C u toate ;:icestea, interiorul pare scurt, impresia 
ver ificîndu-se la o comparare cifr ică a dimensiunilor şi ex
plicîndu-se prin coroborarea cu cele observate la exterior ş i 
cu examinarea. aten~ă a spaţ~ului Închis din ~pre _Jat~1ra d~ 
sud a turnu lui vestic: o 111cape.re dreptunghmlara, rngusta 
ş i În tunecară, În care se observă profilele bine marcate ale 
impostel or unui stîlp cen tral ş1i a doi pilaştr i În extremităţi, 
Între ca re se ridică două arcade semicirculare. întregul sp a
\iu cuprins Între aceste arcuri ş i stîlpi a fo st astupat cu pia
tră îngrijit pusă şi l egată cu mortar. Pe peretele opus, în 
dreptul fiecăre i arcade, se citeş te cu greu urma cî te unei te
reste delimitate de un arc ce tinde spre semicerc - şi ele 
astupate, dar mult mai puţin îngrijit, cu piatră . Urme d e 
tencuială cu zugrăvea l ă albi c ioasă , asemănătoare cu cea din
tre arcadele peretelui nordic, se observă Încă În glafuri . Nu 
se remarcă nici o urmă de pornire a unor bolţi, z idurile 
ac tu ale purtînd ş i acum bîrnele unei şarpante. 

Aceste con statări , la ca re se adaugă deja amintita pre
zenţa a arcaidelor astupate de pe latura opusă a turnului , 
ne duc la concluzia că acesta a fost co nstruit mai tîrziu de
cît biserica căre ia îi aparţineau arcadele. În fapt, poziţia 
spaţială a arcadelor nu poate ven i În sprijinul ipotezei că 
turnul ar fi ex istat de la început, cu deschideri de acest fel 
spre nave le laterale. Constructiv aceasta nu este posibil, iar 
analiza atentă a pilastrului adosat azi peretelui de vest al 
navei demonstrează că treimea sa ves tică a fost inclusă în 
zidăria turnului (fig. 2) . 

Pornind tot de la stîlpul ş i arcadele aflate În încăperea 
de la miazăzi, ne apare clară semnificaţia aspectului actual 
al stîlpilor din navă . Imposte identice cu cele din încăperea 
s udică, plasate la 2,10 m faţă de actualul nivel de călcare 
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l'ig. 4. Faz;"t IV - În jur de 1520. 

din bi serică, marchează n aşteril e suitei de arcade perechi (ini
ţia l 5 la număr , astăz i 3) ce separau Într-o fază anterioară 
cele trei nave a.le bisericii. C lare neregul arităţ i În profilu! 
stîlpilor, deasupra acestor imposte, trădează dificultatea tă 
ier.ii un1Ui go l în peretele masi.v deja constmi t (fig. 11 ). 

Ritmul arcadelor de la nivelul inferior era reluat în ce l 
superio r de un şir de ferestre t·ermin.ate înnr-<un ar.c În plin 
ci ntru , aflare astăz i , astupate, în podul de deasupra actuale
lor nave laterale. Această navă pare să fi purtat un acoperiş 
destul de înclinat - delimitat spre est ş i vest de către un 
timpan triunghiular, tavanul sau şarpanta aparentă atlîn
du-se la o înălţim e calcul abi l ă în funcţie de nivelul supe
rior .al fer·estrdor a.bi.a amintire (fj1g. 1, 2) . 

Partea de est a bisericii prezenta probabil un aspect co
re spunzător celui rezultat din descrierea, în parte reconsti
tuită , a unei basilici trinavate romanice. 

O adîncitură terminată cu un arc semicircular - situată 
la 1,5 m de l•a 111iveh11l actuale.i uribune - În ex•treimi1uaitea 
vestică a navei de nord, ne face să bănuim aici existenţa 
une i absidiole , a căre i săgeată nu pare să fi depăşit grosi
mea zidului esti c. Deasupra acesteia, un decroş orizontal în 
zidărie indică fo stul nivel de acoperire al colateralei nord. 

Pornirile arcului de triumf sînt marcate de capitele-cor
nişă din piatră profil ată. La acelaşi n ivel , la o distanţă de 
cca 0,20 m de colţurile de sud-est ş i de nord-est ale actua
lului sanctuar pătrat se găsesc două console, decroşare faţă 
de zid , cu p rofil identic cu cele de la arcul de triumf. Pre
zenţa lor În acest loc, ca ş i Întoarnerea profitului spre est 
ne-au sugerat ipoteza, ce nu pare implauzibilă în contextul 
arhi1teicnurii rornani1ce t•ra111s.i1lvfu,ene În gene.ral şi a1l zonei În 
parti1cu.lair, a exi1s nenţei unei aibS>iide semi•ci.r.cu1a r.e3. De ahf.el, 
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cer.ce tă to.rii pr-es L~pun ex i·s tenţa unor absi1de şi la alte monu
mente fortificate care acum prezintă un sanctuar rectangu
lar4 . Prezenţa absidiolelor a r s u sţine această presupunere. 

Cercetînd podul sacristiei actuale , pe peretele ău de vest 
se observă un timpan semicircula r - tencuit ş i zu grăvit în 
alb - cu arhivolta marcată clar de pietre dispuse radiar. 
Î n lungul peretelui sudic, pornirea - realizată din piatră -
a unei bolţi ce de crie timpanul amintit demonstrează exis
tenţa unei sacri stii care, dată fiind factura bolţii , ar putea ti 
C·On.teimpoi-ană •cu acea·s tă fază din exi s uenţa bisericii (fig. 14 ). 

Imaginea acestei basilici trinavate cu absidiole în grosi
mea zid uril or de est, cu cor pă trat ş i absidă semicircul ară, 
cu sacristie pe nord ş i lip s ită de turn ar putea fi comple
tată cu sugerarea recon stituirii portalului vestic, ce trebuie 
să fi avut În ambrazura l a rgă o uccesiune de colonete în 
retragere, pentru care ar pleda capitelul de piatră, aflat azi 
în sacri stie, lucrat numai pe două din cele p atru feţe, sigur 
plasat deasupra unei colonete, aşa cum indică baza sa ine
J ară5. 

Ridicarea turnului În ex tremitatea vestică a biserici i mar
chează a doua fază din ex i s tenţa acesteia, cu co n secinţe im
portante privi111d ·onganiza.rea spaţii.ală .inueirioară şi silueta edjifi_ 
ciului (f1i.g. 2). Asufel, ultimele .d ouă travci dinspre vest ale bi1se
ri cii sînt prinse În structura turnului, sp aţiile libere fiind 
astupate cu piatră . Noul turn - înalt de aproape 18 m -
avea la primele două nivele ziduri deosebit de groase, o bţi
nute prin căptu şirea cu piatră, spre interior , a celor exis
tente. Ca urmare, spaţiul reprezentînd primul său nivel este 
foarte restrîns. Accesul spre nava centrală - se pare cel 
originar, căc i nu există urme ale modificării zidăriei - nu 
es·t•e În ax, oi devlÎJat ~pre s1.11d, c·eea ce presupune exi·st·enţia, 
poate În grosimea perete lui de răsă rit, dar mai precis în a 
celui nordic, a unei scăr i de acces la primul etaj. O aseme-

3 Vi rgil Vătaşian u , l storia artei fe1~dale în ţările romane, llu c u reşt i, 
1959, vo i. I , p. 580: "Peste corul pătrat (de la D.F., n.n.) provahil după 
înlăt1~rarea presttp1tsei abside semicirc1.dare, s-a 1·idicat 1m turn de zid". 

4 Merghir1Jdeal, Vesă ud, cf. V. Vătăş i anu, op. cit. 
~ . 5 Pentru. acest tip d ~ capitel, de o facw ră foarte : n gr i j i t ă, nu am 

gasit analogi i, deocamdată, la bisericile transi lvănene. Faptul că nu pre
zint:î p ati nă ş i că muchiile nu îi sînt erodate ar putea fi a rgumen~e :n 
favoarea nefolosirii lui îndelun gate, deci a închiderii des tul de t im;rnrii 
a portal ului că rui a i-a aparţinu t. 
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1:ig. 5. 13i serici ~ i incinta fortifi c ată; vedere 
di ns pre nord-est. 
l:ig. 6. Latura de sud a bisericii. 
Fig . 7. Arhivolta fo swlui portal sudi c al bi se
ricii (faza II). 
Fig. 8. Lawra de vest - porta lul ori ginar, În
zidit În faza II. 
l'i g. 9. Stîlp cu impo,r:l între cele două arcade, 
as tupaLe (faza J) din colaterala ud a basi
li cii I. 
l"ig. JO. Fereas tră a swpată din co '.arerala sud 
a basilicii I - II. 
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nea scară rampan tă ex1 ta 1n peretele sudic, po rnind ci inspre 
cel de răsă ri t, Între ni ve lele II şi III ale turnului ş~ logic 
ar fi ă fi existat ş i Între primul şi al doilea. O uşă de lemn 
datată 1589 Închide golul spre parterul turnului . 

Probabil în acea stă epocă a fost închis ş i portalul vestic. 
ln acest sen s, s-ar putea aduce următoarele argumente: 

- O deschidere foarte mare - lată de 3,60 m ş i în altă 
de ap roape 4 m - necalculată iniţi a l , ar fi putut periclita 
stabilitatea turnului; 

- În interiorul wrnului , pe z idul de vest rezultat din 
căptuşirea amintită, nu sînt urme a le unor go luri oblllrate; 

- Comunicarea dint re parterul turnului ş i nava cen
trală nu se face în ax - deci nu exi s tă ideea co ntinuităţii 
spaţi1a le vest-est avu tă În vedere într-o concepţie bas ilica l ă. 

C u aceas tă ocazie s-a practica t probabil in tra rea prin 
colaterala sud, a cărei arhivoltă am amintit-06. 

Î n acest context, spaţiul basilical al bisericii - mai puţin 
porţiunea din nava centra lă ocupată de turn - rămîne in 
tact, cele două nave laterale cominuînd să flancheze turnul. 

Pe z idul vestic al acestuia, spre navă , se observă un de
croş al zidăriei care p are să marcheze nivelul de aşeza re a 
bîrnelor pentru un tavan sau pentru o şarpantă aparentă . 
Acelaşi nivel este marcat şi la exterior, la în tîlnirea z idurilor 
nav·e.i centra l•e cu uumul es·t.î·c şi cu timpanele ide deasupra 
actualelor nave laterale. Spre sud , se remarcă în plus partea 
superioară a timpanului triunghiular ce închidea spre est nava 
la tera lă în această fază de ex istenţă a bisericii. 

Dacă înălţarea turnului vestic poate fi pusă în relaţie cu 
necesitatea dotării bisericilor cu clopotniţe ş i chi ar cu un 
faotor de mo:dă di.otat de considerente .sodale mai muilt ~a u 
mai puţin precise, ridicarea celui de-al doilea turn, peste 
corul romanic, îşi are explicaţia În apariţia n ecesităţii de 
fo rt ifi care a lăcaşurilor de cult în condiţiile creşterii perico
l ului turce c spre s fîrşitu l seco lu I ui al X IV-Jea ş i mai cu 
eamă În secolul al XV- lea7. 

Transformarea bisericii În redui t antrenează o serie de 

6 Portate cu pr fi! .e asemă nătoare, plasate tot lateral , se găsesc la 
biser icile romanice de la isn ădi oa ra şi Sacadate, acesta din urmă datat 
În jur de 1270 (el'. V, Vătă ş i anu , op. cit., p. 58). 

7 Ştefan Pascu, \I oievodatul Transilvaniei, Du cureşt i , 1972, p. 261 
ş i urm. 
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modificări de structură, răma e înscrise cu claritate µe zidu
rile monumentului an u.a'[ (fig. 3) . 

Odată cu construirea turnului de răsă rit, absida a fost 
s uprimată, fostul cor primind un zid estic, eventu al s trăpuns 
de o ferea tră , deşi lucrul n u pare sigur, întrucît este cunos
cu r obiceiul de a obtura ferestrele din ax pentru a fi ferite 
în momentul căderii lichidelor fierbinţi, lemnelor sau bolova
nilor prin gur.ile de aruncare. Unui nou sistem de boltire 
par a-i corespunde con solele în sfert de s feră aflate în cele 
patru co l ţuri ale spaţiului noului sanctuar (în colţurile ele 
nord-est şi sud-est sînt alipite capitelului-conso l ă existent 'in 
primele două faze de funqionare a bisericii)B. Inex i s tenţa 
în interiorul turnului actual , pe latura sa ves tică, a vreunei 
urme a a coperişu lui fos tului cor ar putea conduce la presu
punerea că, la fortif icare, toa te cele patru z iduri au fost 
înă lţate din nou, odată cu bolta corului. Pe fiecare l atură 
a turnului de piatră au fost practicate nişe, marcate de zi
dărie din cărămidă, în care au fo st rezervate guri de tragere 
la nivelele II ş i III , În pereţii de nord , est şi sud şi respectiv 
o uşă de acces În peretele de vest, la nivelul II. Uşa are un 
ancadrament de piatră ş i comunică ~ i as tăz i cu podul bi e
ricii. Între n~veJ.e se găseau planşee de liem n ('fig. 3, 15). 

Tot dicta te de solu ţii l e de fortificare sînt amen aj ările din 
turnul vestic. Es te posibil ca fostele ferestre ale turnului, ale 
căror urme nu se mai ob ervă dată fi ind zid ăria destul de 
neregulată din piatră de la nivelele superioare, să fi fost 
astupate sau poate parţial distruse şi peretele refăcut. Ş i aici 
au fo st amenajate nişe întăr ite cu cărămidă ce puteau adă
posti pe trăgăto ri , prezenţa fere trelor de tragere în t ormă 
de cheie Întoarsă fiind un indiciu a l unei epoci destul de 
tîrzii pentru acest aspect al turnului, înspre a doua jumă
ta te a secol ului al XV-lea (fig. 16). 

Din motive pe care nu le cunoaştem (poate unele distru
geri provocate de invazii), În această fază pare a fi fo st 
înălţată cu cca 1 m şi nava centrală, zidurile noi fiind rea
,lizate [n cea mai ma,re parte din piatră , căTămida utii'1:izîn
du-s·e doar la gil1af.ur.ile noiilor ferestre şi J,a eoimişă . Feresnrele 
vechi au fo st astupate cu zidărie de cărămid ă, odată cu crea
rea celm noi. (Viz ibi1le numai din podul greiu a,cce· ihil de dea
supra colateraldor, acesnea nu au fost ,rema.i.,cat.e pînă acum de 
cercetători) . A'oesr,ea d~ n urmă, ma·i m~ci deaÎt .ceiJe iniţiaie, au 
deschiderea to t cu a:rc emi,ci1rcular, o vaigă imienţie de utilizare 
a arcului frînt citindu-se în profilarea - spre exterior - a 
golului , realizat din două cărămizi puse în unghi. Dispozi
ţia noilor ferestre nu o mai repetă pe cea iniţială decît pe 
latura de sud, pe nord mulţumindu-se cu două ferestre în 
loc de trei (f1iig. 3, 17, 18). 

În nava l aterală sud , se creează acum - prin ridicarea 
unui zid tran versa! - două compartimente: spre est - des
tinat În contin uare cultu lui , spre vest - servind poate nece
sităţifor de apăra.re (1f:iig. 3). 

8 U n caz imilar mi-:i. fost semn alat la Hărman (jud. Braşov) de 
arheo l o~ Mariana Beldie D umitrache, c:l rei:î î i mul ţumesc şi pe această 
cale. 

O soluţie des practicară la fortificarea biserici lor din sa-
1ele săse ş ti este degajarea parţial ă sau totală a bazei turnu
rilor , prin suprimarea unor travei din navele laterale. La 
Dealul Frumos, aşa cum arătam mai sus, pe latura de nord 
s-a renunţat la două travei corespunzînd arcadelor înglo
bate a1nerioa· În structura t·u.rnufoi (fi·g. 3). 

Examinarea detaliilor ce ţin de această fază ridică două 
probleme interesante, strîn s legate Între ele : cea a paramen
tului pictat ou imitarea asizelor de pi atră făţuită ş i oea a 
acoperi şului. 

În podul de deasupra actualelor nave laterale , pe z idul 
fostei nave centra le ~; i chiar În glaful ferestrelor practicate 
În această fază (fig. 18), pe peretele de vest ş i respectiv de est -
ce dau În pod - a le celor două turnmj, pe suprnfaţ.a de dea
supra şa rpantei actua le din po rţiunea vestică a navei de 
miazăzi şi În podul actualei sacristii , pe zidul turnului de 
est, tencuiala a fost acoperită de un strat de văruială cenuşie 
pe care au fost tra ·are cu a lb panouri rectan gulare ce imită 
ap:i.reiajul din piatră făţuită . 

Prezenţa acesteia contribui e, credem , în chip hotărîtor ia 
rezolva rea problemei fo rmei ş i înclinaţi ilo r învelitorilor 
co rp ului bisericii În aceas tă fază . 

Pe peretele de vest a l turnului de peste cor, suprafaţa 
pic tată delimitează În partea inferioară deschiderea unui aco
peri ş cu traseu trapezoidal ce acoperea intrarea în respecti
vul t'l1rn (Gig. 20). In extriemitat1ea opusă .a poidului, pe celălalt 
turn panourile coboan:ă s1uib n:i1velul bo1ţii actual e a n.aivci centrnle , 
ceea ce indică limpede că în aceas tă zo n ă acoperişul nu venea 
În rnntact cu zidul (fig . 19). Pa ntde aoopePi şur il or navelo r la
terale tr,ebuie să fi pornit, oonform u rmei din nava sudiieă de 
la oca} m ~nai jos de ni.velul inferior al fo res,r,1-,efor databile în 
aceasta faza . 

Mai difi,ci,Jă de rew lv.at par·e pwblem.a aiccesu1lui în Du:r
nul de răsărit. Acceptînd forma acoperişului navei centrale, 
comu nicarea Între cele două turnuri - aşa cum se face 
as tăz i ·- este exclu să , biserica În aceas tă fază fi ind mai 
Înalt:î decît cea actuală . O soluţie ipoteti că ar fi reprezen
ta tă de următorul traseu: nava centrală - turnul de vest, 
nivelul II - deschidere la acest nivel spre podul navei cen
tra.le, acoperită deci cu un tavan - acest pod - rumul 
estic. 

Împărţind soarta comună aproape tutu ro r bisericilor ro
manice din sudul Transilvaniei, basilica de la Dealul Frumos 
suferă la Începutul secolului a l XVI-iea o serie de transfor
mări gotice, Încheiate probabil în 1522, an înscris în nişa 
g;emi1111artă de d~ais1uipria invră rii din .colţ ul de norid-es·t .aJ 1c·etă
ţ ii . Cele mai importante modificări afectează corpul basilicaJ. 
Moda bisericilor hal ă impunea înălţarea zidurilor de nord şi 
sud ale fostelor basilici, crearea unui spaţiu interior unitar 
prin accentuarea pe vert ica l ă a golurilor dintre stîlpi - ş i 
ei înălţaţi - uniţi acum prin arce frînte, ridicarea de bolţi 
gotice cu nervuri realizate din că rămidă de criind reţele com
plicate. Biserica de la Dealul Frumos nu face excepţie ele la 
aceasta, numai că îş i păstrează structura bas ili cală În cadrul 
unei sensibile în ălţă r.i a colatera'.elo.r (f ig. 4, 11). 

11 13 
Fig. 11. Ină l prea arcade.lor ş i co nstruirea ele 
bol ţi În reţele stelate (faza IV) . 
Fig. 12. U rm :t absidiolei pe peretele es tic a l 
cola teralei no rd. 

1 F ig. 13. Arcul trium fa l, cu vede re spre sancLU .H. 

1t ig. 14. U rmele bo lţii semicilindri ce a sacri stie,i. 

~ 12 
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l'ig. 15. Turnul de pe,te co r - ni şă cu guri de 
.tragere ( ec. XV). 

Fig. 17. Fereas tră fozidită apar1inînd basili cii 
I - II, anată în podul de de:isupra col::tte r:ilei 
sud. 

Fig_; 18. fe reastră ::tparţinînd basilicii Ill, pl::t
s::tLa deasupra celei c::t re f11n qionase în fazele 
precedente (fig. 17). 

Fig. 16. Turnu l de vest - ni~ă cu guri de tra
ge re (sec. XV). 

Fig. 19. L::ttur::t es tică a rumului de v.est, :ifl:it5 
în pod ul de deasupra navei centrale; p::tr::tmentul 
de pi::ttr ă făţujtă eqe imitat În tcncui:ilă pic
tată ('ec. XV). 

Fig. 20. Latura vestică a lllrnului de est - urme 
:tle unui acoperiş :interior (azi, în podul de 
deasupra navei centrale). 

Tot acum se modifică forestrde. Av1înd în vedere că peri
colul .a sed~i1or continua ă ameninţe, fo stele forestire romanăce 
de la navele laterale sînt astupate. ele noi, plasate foarte sus, 
pentru .a lumi11a spa·ţcÎul sen1si1bi1l mai înalt, desnul de în
gusne, poate irniţi.al şi mai Înahe, se t·ermină pxantr-run arc fr.înt , 
dar sînt lipsite de muluri. Probabil comuna nu era uficient 
de bogată pentru .a-şi dewra b.iseri1oa cu a111Caidria1mente preten
ţ.ioai e din p~atră sculptată (fig. 4, 11). Este as tupat ş i por
talu'! sudj.c, în l·oic.ul lui f.iirnd des·chi s1e ahe două in
trairr: un a În extremutavea estJCa .a navei de sud 
prin de fiinţarea abs idiolei, cealaltă pe latura de nord, între 
două dinne contrafort urile car·e scandează înoepînd din 
aoeastă vr•eme zidurile biseri ci.j. Ambele intrări erau .astfel 
ma·i fav.ornbil legate de principaila oale de acces În cetate, 
aflată În colţul de nord-est. 

Incinta însăş i, exi tentă cu pr-obabilitate din faza ante
rio.a:ră, •tirebuie să fi fost cel puţin repar.ară acum şi poaite 
1111odifircaită .ca waiseu, după cum 1<1!să a se bănui l1egăituroa ne
funcţi1ona.Jă d.intr·e zi.ciul udi c ,i 1tur111ul de sud-vest. 

Unor faze u1lteri1oa.re din eXJi1stenţa bisericii le aiparţin: fe
rea tr.a ov.ală din axul sa111ctua1rului şi fer.estrde infer.ioare din 
nave, pridvoraşul Închis ce protejează intrarea de pe latura de 
răsăr:it şi priobaibil actual.a boltă a sanctuaru'lui, ale dr.ei 
muchii nu m.aii au nici o legătură cu cele două rînduri de 
conso11e .oe trebuie să fi sprijinit nervUtrile din coL RJestaură1·j i 
din 1835 ar pute.a să-i fie atniibuite tencruidil.e odor două tu.r
mwi, cu imitarea din pictmă a şen.ajelo1r, ca şi ancadr.amentul 
de z.idărie, delicat deoorat, al porţii de 1110.r,d-est, poartă fere
cată, mai veche, pe al car.ei canat de lemn este însori1s anllll 
1661. în a:ceeaşi w ·eme, pr.in montarna balcoanelor în na-viele 
laterale a fo st distrn ă absidiola no·rdi.că. 

Succesiunea faz.evo·r 1prin care a t1~ecut biserica pînă la 
dobî11Jdirea .aspectului aclJUal 'este mai 1lesne de reoonstitui:t 
l ·aiptic, înoercările de datare - în lipsa oricăirui document 
cris car·e să privească lă·caşul de cult ca ataT·e - s1Înit de igur 

ipotetice. P,oa te că •O ·ceroerare arheo11ogică şi una de pa·ra
ment În zone pe11tiru moment insondabile .ar putea oferi da.t·e 
suplimentare şi noi posibilităţi de punere În relaţie a elemen
telor ex istente. 

Es te dcswl de c urioasă situaţi.a acestui mon'lltnent, uşor 
accesibil ş i lesne de cercetat, care a!lă tu ri d 111 ul te a.!te bi
serici săseşti a fost . tu diat În repetate rîndur·Î si a prilejuit 
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concluzii des.tul de contr.adiclJor.ii bazrate pe 1observaţiile, În 
mod inexplicabil trunohi.ate, ale celm oe s-au ocupat de e.I. 

Walter Horwanh, i n cunoscuta sa lucra.re despre bisericile 
fortificate9, începe pDin a-il combate pe Ph. Phl·ep s car.e pre
ti·ndea că prima parte a oonS'lirncţiei este reprezentată de tur
nul de V•est căruia, după 1242, i se adaugă biser.ica, ca şi pe 
G. HaJava1ns oare .afirma, în 1915, că biseri.ca ar fi fost .iniţial 
o basilică trin.avată lipsită de turn, căreia, În seoofol al 
XIV-ilea i-a fos.t adosat turnul de vest, iar ooml a fosit 
surpraînăhat primind forma unui al doi.Jea turn. Horw.a:th 
descopm·ă ar.oaideJe .aislluipat•e pe la1turi1e de nord şi sud ale 
turnului vestic şi conchide cu dreptate că n1rnul nu .a fost 
adosa:t, ci „plasat În interiornl navei centrale" 10. Conform 
cuno1scutel1 r s.ailie părer.j despr·e existenţa mult mai veche a 
saşilor în ac·eastă .regirune, eil plasează Întemeierea oomunei ·la 
sfî.rşitul secolului al XI-le.a, observîrud că „populaţia trebuie 
să fi fost mtmeroasă dacă a putitt să-şi constrniască o ase
menea biserică mare" 11. El presupune că bi erica fu sese dis
trusă în urma atacurilor tur·ceşni din eooh1l al XV-liea, cî111d 
„pop1,tlaţia mt îşi reconstntieşte cloar biserica, ci o şi trans
formă într-o cetate mai mare şi mai puternică" 12• Acestor 
transformăiri el [e atribuie constrnirea cerlor două turnuri, 
modificările g·oitioe ale biseri.ci.i părînd a da.ta din 1522. 

G. Opr•eS'CU datează baisiilica Domanică după invazia tă
tairă . El remarca, că „biserica mai are un turn, cleasitpra 
contlui, ceva mai mic, dar încă impozant, care a aparţimtt 
probabil chiar bisericii romanice, dar care a primit la re
f acere a zidurilor o îmbrăcăminte puternică . . . pînă sus la 
clrnmul ele strajă 13. T1urmul veisti·c - a cărei con stmcţie ulte 
rioară basV!icii prop.riu-zise nu-i scapă - este atribuit unei 
rnfoceri „către 1520" pricinuită de pustiiri1le turce.şti, acesta 
Înglobînd „În zidul lui vechea intrare romanică şi o bună 
parte clin nava centrală" 14. 

Mai contradi c1Jo1rii s!Înt opini·ile pmf. Virgil Vătăşianu. 

9 Walter I-I rwath, Siebenbiirgischs'âchische Kirchenbiergen, Sibiu, 
1940, p. 3- 5. 

10 Ibidem. 
11 Ibidem . 
12 Ibidem. 
13 Geo rge Opre ;cu , Bisericile cetăţi ale saşilor clin Ardeal, Bu cureşti, 

1958, p. 51 - 52. 
14 Ibidem. 
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lntr-un pnm capiuol trauînd despre .arh~tectura romanica a 
bisericilor din sudul Transilvaniei el remarcă : „ . .. din vechea 
basilică romanică (din D .F.), au siepravieţuit dispoziţia na
'<;elor laterale cu stîlpii dre ptunghiitlari ,~i pereţii corului. A rca
dele dintre stîlpi sînt opera refacerilor, la fe l ca şi turmtl de pes te 
cor şi clopotniţa ziditei În capătul de vest al navei centrale. 
D ar e important de notat că zidurile laterale ale acestei clo 
potniţe znglohează cîte doitcl arcade ale v echii basilici şi 
aici se pot recunoaşte încă arbivoltele semicirrnlare rom a
nice . Deocamdată Însă lipseş te orice reper pentru o datare mai 
amănunţi tă" 15. inu-un capitol urmă tor prof. Vă tăşianu atri 
buie cla r aceste transfo:rmări unei peri1oade ce S'e Înicheie cu 
anu1l 1522 16. D :n punct d e vedere a·l s:stemului defensiv, bi
seri.c.a ar face p arte din catego ria „simplei a bisericilor-re
ditit , p revăz ii te rn fortificaţii mmiai deam pra coruhti" 17 şi 
este inclu să În grupul fo rm at din rn onumentede de la Ne
tuş (jud. Sibiu), H omorod (jud . Brnş-ov ) , Me.rghindeal, Brniu, 
Vesăud (jllld . Sib iu). Cu uoa te acest ea se afirmă că „În partea 
apuseană a navei, a fo st construită , tot acum (În jur de 
1520, n. n.), o clopotniţă masivă, prevăzută şi ea rn o gale
rie" . . . . ş i că navele laterale din dreptu.! clo potni ţ·e i au 
fost des fiinţate " , 18 aces tui turn nu i se conferă nici un roil 
În fonrificare. Nu se .remarcă totuşi că structural ·o bi se·rică 
de acest tip din zonă nu funeţiona fără clopotniţă - exem
plele lipsite d e c.J.opo~ni .ţă p-rioprie bi sericii sfor t•Îrz ii , bise
ric ile .din acest gmp fii nd consnrui te p r<o babi.l odată cu 111 -

cinta fo rti fi ca.tă din ale cărni t urnuri unul î.ş i asuma ş i r· lul 
de dopomiţă (13iertan - jud. Sibiu), CI.ota şterf, Saschiz (jud. 
Mur.eş), B.r~deni , B,oz (jud. Sibiu). Prof. Vătă·şianu admite, 
de asemenea, ca ş i p entru învecinatul Merghindea1l, p osibili
tatea ex i stenţei unei abside semicirculare, înl ă turată h forti
fi car··::: 19 . 

Chiar da că galeria - Întru totul asemănătoare cu cea 
de la turnul de peste co1r - pare a avea ca desti.naţi.e preva· 
l entă adăpo stirea cl0ipotd1or, faptul că este prevazută cu 
spaţii liber•e Între parapetul ei {'realizat În sistemul Fachwerk) 
ş i zidul turnului , sp eci::de pentru a runcarea de bolovani sau 
lemne, degajat-.ea pe două faruri a bazei turnului ş i amel1'a
jiirile defensive .din ziduril e acestora (ni şe cu guri de trage·re) 
îndreptăţesc ideea includerii lui În si•stemul de apărare, deşi 
iniţial, aşa cum arătam mai sus fusese doar o simplă d o
pom'. ţ ă. 

Pla sată pe unul dintre afluenţii H îrtibaciului spre con
fluenţa cu acesta, În apropiere de Agni ta, aşezare a face 
parte din grupul celor Întemeiate de coloni ş ti În cea de-a 
doua jumătate a seco.Jului al XII-lea20, ţinînd de prep ozi
t ura de Sibiu. Gu wată bibliog·rafi a destul de vastă, pro
blema lă·caşuriJ ,o r de cult a .aicestior co l1oni ş ti rnntinuă să 
preocupe pe cercetători, accept.ată fiind datarea apariţiei 
construcţiil o r de zid ări·e ale sa:ş il1o·r În primele de.cenii ale 
secolului al XlII-lea. 

Cu rezerva cuv·enită davora tă l ipsei documentelor 
scrise s::iu a rheologice - ş i prin .analogii cu alte monu
mente de pe va-lea Hîruiba.ciuilui - plia111imetiric şi struc
tura l asemănă to are (Vurpăr , RD'şia) datate În jur de 
1220-1230, prima hză de ex i stenţă a basili·cii din D ealul 
Frumos s-ar situa Înainte de invazia tătară . 

In deceniile celei de-a doua jumă·tă ţi a v1ea'Clllui XIII 
se construiesc, pretutindeni În zona dintre Olt şi Tî.rnava 
Mare, basilici trinavate pr.evăzute cu turnuri-clopotniţă . Sub 
in fluenţa acestora probabil a fos t completată silueta primei 
basili·ci romanice - posibil afec tată de i11'vadato ri - cu 
masivul turn vestic. La numai 3 km spre sud, la Merghin
deal, În jur de 1260 se con struieşte o basilică trinavată cu 
turn-clopotniţă doitat şi cu tribună spre na va centrală, pen
tru co mitele 1amintit şi documenta r21 . Cunosnită fiind oere
rea din 1291 · a regdui Andrei III de a se dărîrn a fo rtifi
caţiile bi s·er icilor22, nu esite exclus ca asemenea turnuri să fi 
avut şi un rol În a p ă r:ue, mai puţin ca locuri de refugiu 
p o'ate, drair sigur folos1ite oa puntcte de ob&erv:aţie. Toituşi, 
fun q ia de loc de refugiu nu trebuie cu to tul exclu să , cererea 

15 V. Vatăş i a nu , op. cit„ p. 67- 68. 
16 l de111 , p. 580. 
17 Tbidem, 
16 ldem, p. 578- 579. 
19 l bi de :11. 
20 Tho 111 '1~ Nii ~ l e r , Populaţia 1·omânească În sudul Transilvaniei şi 

C<n-acLeml colonizării săseşti în secolele X !l- X li!, „Studii ş i cirticole 
de isto rie" , 1969 (X IIJ), p. 181 - 185. 
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regelui putînd fi interpretată şi ca un act de autorira.te 
îndrepta t Împoriva ·tendinţelc-r de independenţă ale nobi
limii .feudale care .a r fi putut fol osi arnst;;: turnuri Împo
tri va autorităţii centrale, co nferindu-le funq ii sim:lare 
d onj oandm. 

În contexnul îndel1ung·a tuh11i p roces de forr.ifi.care a bise
ricilior să s eşti din Transi.Jvania, varietatea soluţiilor a·dopta:te 
este uim: to::t r·e, pr•actic fiecare monument reprezennînd un 
caz aip a!'te, chiar dacă , În mar·e, se p ot stabili cîtev·a criterii 
generale de transformare a bisericii În reduit. Astfel , crearea 
de fonifi caţţi bipolare - marcînd extremită ţile bi.seri cilo·r -
este c urentă. Rezo'ivarea de l.a Dealul Frumos, s ill11ilară cu 
cea de la Învecinatul Merghindeal În oeea ce priveş1te ridi
carea celor două turnuri maisi·ve În cununate ·de drumuri de 
s traj ă realizate În tehnica Fa1chwerk, ş i- a r putea găs i expli
c a.ţ ii În f.a cilir.area t·ehnică a so luţiei, mult mai le snicioasă 
decît drumul de s traj ă a1daiptat pentru fo losirea gurilor de 
aruncare de-a lungul per~metrului bisericii (ca I.a Cincu, de 
exemplu, În acebş i scaun admin!strntiv) sau de În tărire spre 
exterio r a zidului înălţ,ar al oorulu i pentru crearea de nrnş i
culi uri, sO'luţie spec i.fi că alto.r micro:wne. 

Adaptată perf.ect lungim ii re.st rînse a ~pa ţiului bi ·eri cii 
ş i rnrespunzînd probab il şi resurse-lor reduse al l1ocuitorilor, 
so.Juţia con venea, fo rtifi caţia biseric· i propriu-zise fiind 
rnsţinută de ridica.rea incintei p atrulat·ere fl ancrate de tur
nuri . Faptul că incinta nu eS'te ·prea l a rgă, ca şi spaţiul 
mic al bi9ericii demonstrează - oonf1·:>r m păre rii lui Paul 
Niedermayer23 - că însă·ş i oomunitatea nu era prea nume
maisă , spaţiul fo rtifi ca t core9punzînd în chip desuul de pre
cis numărului de oameni şi cant~tăţii de bunuri ce trebuiau 
adăpo stite În caz de primejdie. 

Din nou, lipsa d O'curnentelor oare să dateze p·r·ecis aceas tă 
fază înde1amnă la supoziţi i . 1n linii mari , ea ar pu t:ea fi 
pla s ată crîndva în seJC10 1lul al XV-lea. Totuş i, după părerea 
arh. H ermann Fabini24, prezen~a parnmenctului pictat cu 
imitaţia de piatră făţuită restrînge intervalul, pl•asînd posi
bila fo rtifi care spre mijlocul secolului, aînd acest tip de 
apareiaj În cepe să fie mai frecvent foilosi1t atît la edificiile 
de 1cu11t oît şi la ce.le civile. Opin ia ar put·ea fi suis ţi1nută 
ş i de f:aiptul că În podul actua l - şi în g.eneinail În to1a1te 
zonele und e s-a păstrat - acest p arament nu vădeşte urmele 
unei îndelungate expuneri la intempe·rii şi nici rezugrăviri În 
Limp, deci interv alul dimre realiza r.ea lui ş i plais.area sub 
un aoope.riş (ale cărui urme se citesc perfect pe z idul vestic 
al turnului de est) nu a fo9t prea mare . Guri'1e de tragere 
sub formă de cheie Î nttoar să ar pleda pentru aceeaşi perioadă. 

Menţiornaite dej a, enaipele dj,otaite de tra1111s.f.ormă'..11i1le ulte
rioar e ale bise.ricii nu ridică p robleme. 

Necesara „diseqie" a monumentului nu ar trebui sa 
în-tune·oe impresia de echilibru ş i de expres ivă realizare plas
ti că pe care o oferă bi·serica fortificată din Dealul Frumos. 
Fă ră a fi prea bogată , ea adăpo ste şte tO'tuşi oîteva lucră ri de 
artă remarcabile: un relid cu elemente vegetale, de factură 
romanică , Încas.rr.a t În ·OOntraf.o.Ptul din co lţul de sud-est; 
un foarte frumos crucifix din s·eo) lul al XV-lea25 şi un potir 
din acd aiş i veac; un tabern acol-nişă goti·c; ni şte strane, 
da1:1a1bile, prin similitudinea moti·velor şi tehrni1ci,i de lucru cu 
cele de la Bazna şi Biertan (jud. Sibiu) , În primele două 
decenii ale secolului al XVI-lea; o remarcabilă uşă f.ereoată , 
datată 1611, şi un .amvon bame. 

Mai reoente sau mai vechi, publicate sau nu, c.ercetările 
as1.1pra bisericii fo rti ficate din Dealul Frumos au avut ca 
l"ezultat consta tarna nmhorn din fa1ptele ex:puse. Inoerca;rea 
de a le compara şi rn.wbora ar punea fi numai o etiapă din 
studiul referitor nu doar la biserica din Dealul Frumos, ale 
d rei prob leme - caz sirnptomati1c - pamam rezolvate încă 
de acum patru decenii de Walter Horwa th - ci asupra 
întregii arhitectu ri romanice din sudul Transilvani.ei În oon
tex1tul mult m ai larg al fonomenului artistic g·eneral al 
voievod atului de p este munţi. 

21 fo r. Zimmerm::tnn ş i K. Werner, Urk1mdenbuch 'Lur Geschichte der 
Deutschen in Siebenbiirgen, T, Sibiu , 1892 , p . 57. 

22 Icle111 , p. 174: „Praetera tures siv e castra sit/Jer ecclesiis aedificata 
aut locis aliis pro doc1unento constmcta peintus ev ella11 w.r" . 

23 Paul Ni edermayer „Die W ehrk irche in Schănberg , „Die Woche" , 
Sibi u. Martie, 1975. 

24 He rrn an n Fabini , Turn11 ri de patricieni în Sibiu Î11 ev ul mediu, 
„IlMJ", nr. 1, 1973, p. 43- 53. 

25 V. Roth , Die Dentsche K 11nst in Siebenbiirgen. Sibiu Berlin , 
1934 , p. 
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