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“Learn by doing” Anonymous proverb

“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” (Aristotle, the Nichomachean Ethics)

”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Confucius)

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve  me and I learn.” (Benjamin Franklin)
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Schönberg Live Studio 2021*

* Școala de vară „Schönberg live-studio 2021” este un proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură și de Fundația Prințul de Wales.

* The „Schönberg live-studio 2021” Summer-school is a project supported by the Romanian Order of Architects through the Duty Stamp and by the Prince of Wales 
Foundation. 
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A proposal for the revitalization of the Saxon Monuments of 
Transylvania
Revitalizarea monumentelor sașilor din Transilvania. 
O propunere 

PhD. Cosmin IGNAT
ASTRA National Museum Complex, Sibiu

 

Keywords: Transylvania, Sibiu county, Netuș, Transylvanian Saxons, ecclesiastical monuments, future

Introducere 
În luna august a anului 2021, localitatea Dealu 
Frumos din județul Sibiu (sau centrul țării cum 
este numită informal) a fost mai animată ca de 
obicei, fiind locația perfectă pentru organizarea 
unei școli de vară, tip de evenimente atât de 
necesar în domeniul cultural din România. 
Școala de vară Schönberg Live Studio este un 
proiect realizat de Universitatea de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu”, prin Centrul de Studii 
de Arhitectură Vernaculară de la Dealu Frumos, 
secția „Conservare și Restaurare de Arhitectură” 
a Facultății de Arhitectură, Sibiu și prin Centrul 
Expozițional Documentar (Muzeul Școlii de 
Arhitectură), în parteneriat cu Filiala Teritorială 
Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din 
România. Muzeul ASTRA din Sibiu, al cărui 
reprezentant am fost în cadrul acestui proiect, s-a 
numărat printre parteneri. În cadrul comunicării 

Introduction
During August 2021, the locality of Dealu 
Frumos in Sibiu county (or the center of 
the country as it is commonly known) 
witnessed far more animation than 
usual as the perfect location of a summer 
school, the type of event so necessary to 
Romanian culture. The Schönberg Live 
Studio Summer School is a project of the 
“Ion Mincu” University of Architecture 
and Urban Planning (UAUIM) which 
involves the UAUIM Center for 
Vernacular Architecture Studies at 
Dealu Frumos (CSAV), the UAUIM 
Sibiu “Architectural Conservation and 
Restoration” section and the UAUIM 
Documentary Exhibition Center (CED), 
in partnership with the Sibiu-Vâlcea 
branch of The Order of Architects in 
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Romania (OAR). As the representative of the ASTRA 
National Museum Complex of Sibiu, another project 
partner, I had the pleasure of presenting the paper 
“Transylvanian Saxon Parish Houses in the Hârtibaciu 
Valley”. The subject is a sensitive one for several decision-
making actors in the cultural field and my intervention 
developed beyond the presentation of the monuments 
into a debate, together with the guests, on subjects 
relating i.a. to Saxon history in the Hârtibaciu area and 
to plans for the valorization of fortified churches from 
this region. 

The theme developed in the remainder of this paper is 
based on several years of field and library research as well 
as of archival research. Having previously reviewed the 
fortified ecclesiastical Transylvanian Saxon monuments 
(fig. 1), holy patrons and cemeteries1 etc., the author 
aims to examine the current state of these churches 
by recollecting what has been achieved so far and by 
suggesting new directions for their conservation and 
valorization.  

Valuable works have been written in German and in 
other widely spoken languages as well as in Romanian on 
the fortified churches built by the first Saxons colonizers 
and their descendants, especially in the south of 
Transylvania2. Worthwhile books and studies in specialist 

1.Ioan-Cosmin Ignat, “Câteva aspecte legate de clerul săsesc 
și conflictele militare din Transilvania”, Relații Interetnice în 
Transilvania. Militaria Mediaevalia în Europa centrală și de sud-est”, 
ed. Zeno Karl Pinter, Anca Nițoi and Claudia Urduzia, Sibiu, 2018; 
Idem, “Romanesque Ecclesiastical Architecture on the Periphery of 
the Catholic World. Round Churches and Basilicas in Transylvania”, 
Studia Universitatis Cibiniensis, no. XIII, 2016; Idem, “O analiză 
cu privire la hramul bisericilor săseşti din bazinul Hârtibaciului”, 
Oameni și comunități în jurul Carpaților, Cluj-Napoca, 2015. 
2. Eduard Albert Bielz, Die Burgen und Ruinen in Siebenbürgen, 
Hermannstadt, 1899; George Oprescu, Biserici cetăți ale sașilor din 

pe care am susținut-o, „Case parohiale săsești din 
bazinul Hârtibaciului”, s-au dezbătut, pe lângă subiectul 
monumentelor amintite, sensibil pentru mai mulți 
factori de decizie din spectrul cultural, și subiecte 
referitoare la istoria sașilor din bazinul Hârtibaciului, 
planuri pentru punerea în valoare a bisericilor fortificate 
din acest areal și altele. 

Tema propusă în rândurile care urmează are la bază mai 
mulți ani de cercetări de teren, în arhive, în biblioteci 
etc. Dacă în trecut am avut în vedere monumentele 
ecleziastice fortificate ale sașilor (fig. 1), Sfinții Patroni 
ai bisericilor, cimitirele acestora1 etc., dorim să ne oprim 
asupra stării actuale a bisericilor respective, amintind ce a 
fost realizat până acum, dar și propunând noi direcții de 
conservare și punere în valoare. 

Despre bisericile fortificate construite de către primii 
coloniști sași și urmașii acestora, în special în sudul 
Transilvaniei, s-au scris lucrări valoroase atât în limba 
germană, cât și în limba română și în alte limbi de 
circulație internațională2. Au apărut cărți valoroase, 

1. Ioan-Cosmin Ignat, „Câteva aspecte legate de clerul săsesc și 
conflictele militare din Transilvania”, în volumul Relații Interetnice în 
Transilvania. Militaria Mediaevalia în Europa centrală și de sud-est, 
ed. Zeno Karl Pinter, Anca Nițoi și Claudia Urduzia, Sibiu, 2018; 
Idem, „Romanesque Ecclesiastical Architecture on the Periphery of 
the Catholic World. Round Churches and Basilicas in Transylvania”, 
în Studia Universitatis Cibiniensis, nr. XIII, 2016; Idem, „O analiză 
cu privire la hramul bisericilor săseşti din bazinul Hârtibaciului”, 
în volumul Oameni și comunități în jurul Carpaților, Cluj-Napoca, 
2015. 
2. Eduard Albert Bielz, Die Burgen und Ruinen in Siebenbürgen, 
Hermannstadt, 1899; George Oprescu, Biserici cetăți ale sașilor din 
Ardeal, București, 1956; Thomas Nägler, „Populaţia românească din 
sudul Transilvaniei şi caracterul colonizării săseşti în secolele XII-
XIII”, în Studii şi articole de istorie, nr. XIII, 1969; Thomas Nägler, 
Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1992; Hermann Fabini, 
Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, 
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Fig.01. Harta bisericilor fortificate din Valea Hârtibaciului, autor Ioan-Cosmin Ignat.
                  The map of the fortified churches in the Hârtibaciu Valley, author Ioan-Cosmin Ignat. 
                               



CSAV Journal  2 0 2 1     
  18

journals as well as outstanding presentation albums, 
aimed primarily at foreign visitors, have been published. 
The aim of this paper is not to review such works, but 
to focus on the current situation of these monuments 
given that the members of Saxon communities left 
Transylvania en masse, especially after 1989. The 
ecclesiastical monuments remained, melancholy and 
immovable witnesses of this phenomenon. The memories 
of the numerous communities which, during  festive 
days, animated the constructions raised with such effort 
by their predecessors are painful even for the Romanian 
communities that have continued to live in these areas. 
The majority of Romanians recall the Saxons with great 
fondness since their cohabitation was mostly peaceful 
and they learned various crafts from them and worked 
with them. Not even the difficult circumstances of 
WW2 and of the post-war period, with the installation 
of the communist regime, led to the dissolution of the 
relationship between the two communities, with any 
conflicts being perceived rather as isolated incidents. 

The emigration of Transylvanian Saxons began before 
1989 and continued in force after this date. Many of them 
return, especially during the warm season, to visit their 
native places and to meet their former neighbours etc. 
And apart from these visits, some of them also support 
the monuments raised by their ancestors, by donating 
money regularly toward their maintenance and that of 

Ardeal, București, 1956; Thomas Nägler, “Populaţia românească din 
sudul Transilvaniei şi caracterul colonizării săseşti în secolele XII-
XIII”, Studii şi articole de istorie, no. XIII, 1969; Thomas Nägler, 
Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1992; Hermann Fabini, 
Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, 
Hermannstadt-Heidelberg, vol. I,  1998, vol. II, 1999, vol. III, 2002; 
Hermann Fabini, Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania, Sibiu, 
2009; Adrian Andrei Rusu, Castelarea carpatică, Cluj-Napoca, 2005; 
Maria Crîngaci Ţiplic, “Oaspeţii germani” în sudul Transilvaniei. 
Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII), Bucureşti, 2011.

studii în diverse reviste de specialitate și albume de 
prezentare deosebite, destinate cu precădere turiștilor 
străini. Nu este scopul nostru de a le prezenta în studiul 
de față. Ne vom opri asupra situației actuale a acestor 
monumente, știut fiind faptul că membrii comunităților 
săsești au părăsit în masă Transilvania, mai ales după 
anul 1989. Monumentele ecleziastice au rămas pe 
loc, neclintite, martore triste ale acestui fenomen. 
Amintirile comunităților numeroase, care animau, în 
zile de sărbătoare, aceste construcții ridicate cu multă 
trudă de către predecesori, sunt dureroase chiar și pentru 
comunitățile de români care au rămas să locuiască pe 
aceste meleaguri. Majoritatea românilor își amintesc 
cu mare drag de sași, cu care au conviețuit pașnic în cea 
mai mare parte a timpului, de la care au învățat meserii 
și alături de care au muncit. Chiar și evenimentele 
neplăcute din timpul și de după cel de-al Doilea Război 
Mondial, instaurarea regimului comunist în România 
nu au dus la ruperea relațiilor între aceste comunități, 
cazurile de conflict fiind percepute mai degrabă ca fiind 
unele izolate.  

După cum aminteam anterior, sașii au plecat înainte, 
dar mai ales după 1989. Mulți se reîntorc, în special 
în sezonul cald, pentru a-și vizita locurile natale, a-și 
întâlni foștii vecini etc. Iar în afara acestor vizite, susțin 
monumentele ridicate de străbuni, unii donând periodic 
bani atât pentru întreținerea acestora, cât și a cimitirelor 
săsești din localități. Dar alții nu mai fac de mult acest 
lucru, pentru că nu se mai regăsesc în Transilvania. 
Aceștia din urmă au plecat foarte tineri din România și 

Hermannstadt-Heidelberg, vol. I,  1998, vol. al II-lea, 1999, vol al 
III-lea, 2002; Hermann Fabini, Universul cetăţilor bisericeşti din 
Transilvania, Sibiu, 2009; Adrian Andrei Rusu, Castelarea carpatică, 
Cluj-Napoca, 2005; Maria Crîngaci Ţiplic, „Oaspeţii germani” în 
sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII), 
Bucureşti, 2011.
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the Saxon cemeteries in the different localities. Others, 
however, ceased their involvement a long time ago since 
they no longer perceive themselves as Transylvanian. 
They are the ones who left Romania at an early age and 
who no longer identify with these realms. Their children 
are born in Germany and they do not speak Romanian or 
even the Transylvanian Saxon dialect, but only German. 

While most often insufficient for the repairs required by 
the churches, the funds provided by the Transylvanian 
Saxons represented an important contribution. During 
the last few years, European funds have been used to 
stop the degradation process of some of the buildings3. 
Yet some of the work was superficially executed, leading 
to critical articles even in the international press4. On 
the other hand, institutions and associations interested 
in the fate of these buildings have carried out some 
praiseworthy initiatives5. 

The proposal referenced in the title of this article deals 
with the analysis of an ecclesiastical monument situated 
in the Hârtibaciu valley, on the road that connects 
Agnita and Sighişoara, namely the fortified church from 
the village of Netuș, in the county of Sibiu (fig. 2).
Netuș (Romanian), Neithausen, Neidhausen (German), 

3. The restoration of 18 fortified Saxon churches was begun 
in 2011, with EU funding. See http://www.bzb.ro/stire/18-
biserici-fortificate-din-transilvania-au-fost-reabilitate-cu-fonduri-
europene-a79150, accessed on 25.02.2019.
4. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
romania/11779050/Ancient-Transylvanian-buildings-brutally-
revamped-in-mire-of-corruption-at-cost-to-EU-taxpayers.html, 
accessed on 27.02.2019.
5. The US Embassy represented by His Excellency Ambassador Hans 
Klemm granted financial support for the conservation of the churches 
of Agârbiciu, Movile and Daia de Mureș See http://www.tribuna.
ro/stiri/actualitate/biserica-evanghelica-a-primit-24-900-usd-din-
partea-ambasadei-sua-140440.html, accessed on 28.02.2019.

nu se mai identifică cu aceste meleaguri. Au deja copii 
născuți în Germania care nu vorbesc limba română și 
nici măcar săsească, ci exclusiv limba germană. 

Chiar dacă aceste fonduri erau, de cele mai multe ori, 
insuficiente pentru reparațiile necesare bisericilor, 
reprezentau totuși un sprijin important. În ultimii ani, 
pentru stoparea degradării construcțiilor au fost utilizate, 
în cazul unora, fondurile europene3. Totuși, unele lucrări 
au fost executate superficial, astfel încât au apărut 
inclusiv articole critice chiar și în presa internațională4. 
Au existat, de asemenea, și inițiative lăudabile ale unor 
instituții și asociații interesate de soarta acestora5. 

Propunerea la care am făcut referire în titlul acestui 
articol se referă la analizarea unui monument ecleziastic 
aflat în bazinul Hârtibaciului, pe drumul care face 
legătura între Agnita și Sighișoara, și anume la biserica 
fortificată din satul Netuș, din județul Sibiu (fig. 2).
Netuș (română), Neithausen, Neidhausen (germană), 
Netus, Néthus (maghiară), Sithus, Nydhuz, Nythausen, 
Nethusen (latină) este astăzi un sat aflat în comuna 
Iacobeni. Localitatea este atestată pentru prima dată 
documentar în anul 1309, când se vorbeşte de un anume 

3. Începând cu anul 2011 s-a demarat un program cu fonduri 
europene pentru restaurarea a 18 biserici fortificate săseşti. Vezi: 
http://www.bzb.ro/stire/18-biserici-fortificate-din-transilvania-au-
fost-reabilitate-cu-fonduri-europene-a79150, accesat la 25.02.2019.
4. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
romania/11779050/Ancient-Transylvanian-buildings-brutally-
revamped-in-mire-of-corruption-at-cost-to-EU-taxpayers.html, 
accesat la 27.02.2019.
5. Un sprijin financiar pentru conservarea bisericilor din Agârbiciu, 
Movile și Daia de Mureș l-a acordat Ambasada SUA la București 
prin Excelența Sa Hans Klemm. Vezi: http://www.tribuna.ro/stiri/
actualitate/biserica-evanghelica-a-primit-24-900-usd-din-partea-
ambasadei-sua-140440.html, accesat la 28.02.2019.
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Netus, Néthus (Hungarian), Sithus, Nydhuz, Nythausen, 
Nethusen (Latin) is today a village in the commune of 
Iacobeni. The first  mention of the locality occurs in a 
document from 1309, which names a certain Jacobus 
plebanus de Sithus6. The village, like most settlements 
of the Saxon colonizers, possesses a church, built most 
probably in the 14th century (fig. 3).

This small rural Saxon church was dedicated to St. 
Nicholas (Skt. Nikolaus) and is first mentioned in 14487 
(fig. 4). During this year, the church secured indulgences, 
valid for a period of 100 days, from three cardinals. The 
validity was then extended by the Transylvanian bishop 
Matthäus by an additional 40 days. The money thus 
raised and the contributions of  people from the village 
and from the neighboring ones were used to build the 
church. Yet the reports derived from the measurements8 
(fig. 5) as well as the oval shape of the church courtyard 
indicate that it was constructed at some point during 
the latter half of 13th century. In the absence of any 
documents certifying the building of the church and 
of any archaeological research, it is difficult to specify 
the date of construction. What is certain is that the 
rehabilitation of the church, in Gothic style, as well as 
the construction of the surrounding fortification, began 
in 1448. Whether a Romanesque church, attributable to 
the first Saxon colonizers who arrived in the Hârtibaciu 
valley, did in fact exist at this location can only be 
established through archaeological research. It appears, 
however, most likely.

6. Maria Crîngaci Țiplic 2011, “Oaspeţii germani”,  p. 248.
7. The Neicov register, in the inventory of the Evangelical Church of 
Romania, 1967, register no. 173.
8. Gustav Treiber, Die Mittelterlichen Kirchen in Siebenbürgen, 
München, 1971, p. 201.

Jacobus plebanus de Sithus6. Satul, la fel ca mai toate 
aşezările întemeiate de către coloniştii saşi, dispune de o 
biserică construită, cel mai probabil, în secolul al 14-lea 
(fig. 3).

Această mică biserică săsească de sat a fost închinată 
Sfântului Nicolae (Skt. Nikolaus) şi este amintită pentru 
prima dată în anul 14487 (fig. 4). În acest an, biserica 
obţine din partea a trei cardinali indulgenţe, valabile 
100 de zile, acestea fiind mai apoi prelungite de către 
episcopul transilvănean Matthäus cu încă 40 de zile. 
Resursele financiare dobândite prin acest mijloc, dar și 
prin contribuția locuitorilor de aici și din alte localități 
învecinate, au fost folosite pentru construirea bisericii. 
Totuși, rapoartele rezultate în urma măsurătorilor8 
(fig. 5), precum şi forma ovală a curţii bisericii indică 
construcţia acesteia undeva în a doua jumătate a 
secolului al 13-lea. În lipsa unor documente care să ateste 
construirea bisericii ori a unor cercetări arheologice, 
este dificil de precizat data exactă a construirii acesteia. 
Cunoaștem totuși, cu siguranță, că în anul 1448 a început 
refacerea în stil gotic a bisericii, precum şi construcția 
fortificaţiei împrejmuitoare. Dacă a existat, pe acest loc, 
o construcție romanică, care poate fi atribuită primilor 
coloniști sași care au sosit în bazinul Hârtibaciului, 
putem stabili doar prin viitoare cercetări arheologice. 
Tindem să credem că acest lucru este foarte probabil. 

6. Maria Crîngaci Țiplic 2011, „Oaspeţii germani”,  p. 248.
7. Registrul Neicov, aflat în inventarul Bisericii evanghelice C.A. din 
România, 1967, registru nr. 173.
8. Gustav Treiber, Die Mittelterlichen Kirchen in Siebenbürgen, 
München, 1971, p. 201.
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Fig.02. Localitatea Netuș pe harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773. 
                  Netuș on the Josephinian map of Transylvania, 1769-1773.                               
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Fig.03. Ansamblul 
fortificat Netuș (după 
Hermann Fabini, 1998). 
Netuș fortified ensemble 
(after Herman Fabini,  19
98).                           

Fig.04. Ansamblul 
fortificat Netuș (după 
Walter Horwath, 1940). 
Netuș fortified ensemble 
(after Walter Horwath,  19
40).                           
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Fig.05. Planul ansamblului fortificat Netuș (după Walter Horwath, 1940). Netuș fortified ensemble plan (after Walter 
Horwath,  1940).                           
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Fig.06. Intrarea în Biserica din Netuș. Foto: autorul, Ioan-Cosmin Ignat, 2018. 
                  Netuș Church entrance. Photo: the author, Ioan-Cosmin Ignat, 2018.                              
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Fig.07. Biserica Netuș și anexele sale. Foto: autorul, Ioan-Cosmin Ignat, 2018. 
                  Netuș Church annexes. Photo: the author, Ioan-Cosmin Ignat, 2018.                             
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The 16th century witnessed the lengthening of the 
longitudinal nave and the heightening of the courtyard 
walls9. The hall church, which had a closed wooden 
roof, acquired a reticulated, star-shaped vault. Both the 
chancel and the longitudinal nave retained their length 
(up to the ceiling). The height of the tower situated above 
the choir is 22 m, equal to the length of the central nave, 
which was expanded, a possible indication of hurried 
construction10 (fig. 6).

A rectangular tower and fragments of the previous hall, 
built according to an irregular, polygonal plan, can be 
seen around the church (fig. 7). The waiving of taxes 
registered in the accounts of  the town of Sighişoara 
between 1505 and 1506 was undoubtedly granted for 
these works. The present-day altar, added to the western 
end of the nave, is of recent construction11.

Traces of mural painting and consecration crosses can be 
discerned on the walls of the choir (fig. 8). Fragments 
and traces of mural paintings have been observed in very 
few evangelical churches, at Cisnădie and Aţel, since 
most of them were covered or destroyed following the 
Transylvanian Saxons’ adoption of Lutheranism during 
the second half of the 16th century. Other fragments of 
pre-Reformation mural paintings are very likely to be 
discovered in the course of a painstaking restoration. The 
church has a rich patrimony of interior objects, among 
them the altar built in 1770 by Sighişoara craftsman 
Johann Folbarth12 (fig. 9). Between 1859 and 1860, 
9. Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter and Adrian Georgescu, 
Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu, Sibiu, 2003, p. 148.
10.Hermann Fabini 1998, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen 
Kirchenburgen, p. 525-526.
11. Virgil Vătășianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, vol. I, 
Bucureşti, 1959, p. 579.
12. The Neicov register, in the inventory of the Evangelical Church 
of the Augsburg Confession in Romania 1967, register no. 173, 

În secolul al 16-lea a luat fiinţă o prelungire a navei 
longitudinale şi o înălţare a zidurilor curţii bisericii9. 
Biserica-sală cu un acoperiş tăvănit a obţinut acum o 
boltă reticulată, stelată. Atât altarul (corul), cât şi nava 
longitudinală şi-au păstrat lungimile (până în tavan). 
Înălţimea turnului situat deasupra corului este de 22 m, 
egal cu lungimea navei centrale, una prelungită, posibil 
semn al construcţiei grăbite10 (fig. 6).

În jurul bisericii se mai vede un turn dreptunghiular şi 
fragmente din incinta de odinioară, trasată după un 
plan poligonal, neregulat (fig. 7). În favoarea executării 
acestor lucrări s-au aprobat, desigur, scutirile de impozite 
înregistrate în socotelile Sighişoarei în cursul anilor 
1505-1506. Altarul actual al bisericii, adăugat în capătul 
de vest al navei, este o construcţie recentă11.

Pe pereţii corului se mai disting urme de pictură murală 
şi cruci de consacrare (fig. 8). Fragmente şi urme de 
picturi murale se mai semnalează în foarte puține biserici 
evanghelice: la Cisnădie și Aţel, acestea fiind acoperite ori 
distruse în urma adoptării Reformei lui Martin Luther 
de către sașii din Transilvania, după mijlocul secolului 
al 16-lea. Este foarte probabil ca și alte fragmente de 
pictură din perioada anterioară Reformei să fie reperate 
în urma unei restaurări atente. Biserica dispune de un 
patrimoniu interior bogat, printre care amintim altarul 
construit la 1770 de către meșterul sighișorean Johann 
Folbarth12 (fig. 9). În anii 1859-1860, turnul de vest 
9. Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu, 
Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu, Sibiu, 2003, p. 148.
10. Hermann Fabini 1998, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen 
Kirchenburgen,  pp. 525-526.
11. Virgil Vătășianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, volumul 
I, Bucureşti, 1959, p. 579.
12. Registrul Neicov, aflat în inventarul Bisericii evanghelice C.A. din 
România, 1967, registru nr. 173, lista de inventariere nr. III. Tabloul 
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Fig.08. Pictură murală în corul Bisericii din Netuș. Foto: 
autorul, Ioan-Cosmin Ignat. Netuș Church mural paintings 
in the choir. Photo: the author, Ioan-Cosmin Ignat.                               

Fig.09. Altarul Bisericii din Netuș. Foto: autorul, Ioan-
Cosmin Ignat. Netuș Church altar. Photo: the author, Ioan-
Cosmin Ignat.                               
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the western tower was demolished and replaced by a 
polygonal construction. Only a few ruins, visible to the 
south-east of the church and the watch tower on the 
southern side, with the portcullis track, have remained 
from the polygonal curtain wall that surrounded the 
church.

The latest work was carried out in 201213 and concerned 
the tiles cover of the church, the consolidation of 
structural elements etc. The quality of this work is 
debatable given that parts of the church which were 
restored at that point are already in need of additional 
intervention. 

The patrimony of the parish includes other important 
buildings such as the parish house at no. 42, built in 
1912 and with a surface of 230 sq m, the old Saxon 
school built around 1900, the cultural center etc. All of 
these are at an advanced stage of degradation.
The church disposes of additional agricultural areas in 
addition to its courtyard. Bearing in mind the assets 
of this small village, I believe that a cultural project 
involving the local community would be extremely 
beneficial for the region.  

All these buildings were silent witnesses of the 
Transylvanian Saxons’ exodus; not a single person 
belonging to this community lives in the village today.  
The reality is that many of the current inhabitants are 
Roma, unaware of the past of this locality and failing to 
maintain the Saxon buildings in good condition. 

inventory list no. III. The main painting represents The Crucifixion 
while the wood sculpture represents the Resurrection. The central 
part of the altar is flanked on each side by two columns while the 
painting at the top is flanked by a column on each side and crowned 
by the eye of God, bearing an inscription.
13.http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/netus-biserica-ce-a-
prins-un-proiect-european-81562.html, accessed on 8.03.2019.

este demolat şi înlocuit cu o construcţie poligonală. 
Din curtina poligonală ce înconjura în trecut biserica, 
s-au mai păstrat doar câteva ruine vizibile la sud-est de 
biserică şi turnul de poartă de pe latura de sud, cu şina 
pentru hersă.

Ultimele lucrări la biserică s-au executat în anul 201213. 
S-au avut în vedere lucrări la învelitoarea de țigle a 
bisericii, consolidarea unor elemente structurale etc. 
Calitatea acestor lucrări poate fi pusă în discuție, având 
în vedere faptul că anumite părți ale bisericii, unde s-au 
executat lucrări, necesită deja intervenții.

În patrimoniul parohiei de aici se mai află și alte 
construcții importante cum sunt: casa parohială de la 
numărul 42, construită în anul 1912 și având o suprafață 
de 230 mp, școala veche a sașilor construită în preajma 
anului 1900, căminul cultural etc. Toate acestea sunt 
într-o stare avansată de degradare. Biserica dispune, pe 
lângă curtea bisericii, și de alte terenuri cu destinație 
agricolă. Având în vedere bogăția acestui mic sat, credem 
că un proiect cultural care să includă comunitatea de aici 
ar fi extrem de benefic pentru zonă. 

Toate acestea au reprezentat martori tăcuți la exodul 
sașilor, întrucât, astăzi, în localitate, nu se mai găsește nici 
măcar o singură persoană aparținând acestei comunități. 
Realitatea este că mulți locuitori aparțin etniei romilor, 
care, din păcate, nu cunosc trecutul localității și nu 
păstrează într-o formă bună construcțiile ridicate de sași.

principal reprezintă Răstignirea, iar sculptura de lemn reprezintă 
Învierea. Partea centrală a altarului e flancată pe fiecare latură de câte 
două coloane, tabloul din coronament de câte o coloană, în partea 
superioară aflându-se figura Ochiului Dumnezeiesc, cu o inscripție.
13. http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/netus-biserica-ce-a-
prins-un-proiect-european-81562.html, consultat în 8.03.2019.
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Conclusion. The church of Netuș is one of the 
approximately 40 churches built by the Transylvanian 
Saxons in the Hârtibaciu valley. It is neither the most 
spectacular nor the simplest. It is neither the oldest nor 
the most recent building of this area.Yet it is undoubtedly 
a special one, which deserves to be valorized to a 
greater extent than most since its proximity to the 
road connecting Agnita to Sighişoara constitutes an 
important advantage. Its being managed by a powerful 
cultural institution could be a solution for its rescue. 
Numerous ideas for the valorification of this ensemble 
have been formulated, some of them unprecedented in 
the Romanian space. Religious services are no longer 
conducted in the church yet, just like in medieval times, 
the usage of the building could encompass community 
meetings, the organization of concerts appropriate to this 
space etc. Adequate contemporary usage could include 
exhibitions, traditional crafts workshops, work with an 
archaeological profile etc. Programs could be organized 
in collaboration with national and foreign cultural 
institutions and non-governmental organizations. All 
that is missing is a dialogue framework that would bring 
together in a serious discussion all the decision-making 
actors within this cultural and touristic sector.

The case of the fortified ensemble from the village of 
Netuș in the county of Sibiu should not be a unique 
one. Although the Fortified Churches Foundation is 
highly active, I consider that the limitations at the level 
of human resources in particular make it impossible 
for the organization to solve all the problems that have 
emerged for these churches. The main problem is of 
course the almost complete disappearance of the Saxon 
communities, a fact that has obviously been noted 

Concluzii. Biserica din Netuș este una dintre cele 
aproximativ 40 de biserici construite de către sași în 
bazinul Hârtibaciului. Aceasta nu este nici cea mai 
spectaculoasă, nici cea mai simplă construcție de aici. Nu 
este nici cea mai veche și nici cea mai recentă construcție 
din această zonă. Dar, cu siguranță, este una specială care 
merită să fie pusă în valoare mai mult decât majoritatea. 
Întrucât se află chiar în vecinătatea drumului care leagă 
Agnita de Sighișoara, considerăm că acesta constituie 
un avantaj important. Preluarea în administrare de către 
o instituție puternică de cultură ar putea fi o soluție 
pentru salvarea acesteia. Ideile de punere în valoare a 
acestui ansamblu fortificat sunt numeroase, unele fiind 
singulare în spațiul cultural românesc. În biserică nu 
mai sunt oficiate servicii religioase dar, la fel ca în evul 
mediu, destinația de folosință poate cuprinde: întâlniri 
ale comunității, organizarea unor concerte potrivite unui 
astfel de spațiu etc. Pentru timpurile noastre, adecvate 
sunt organizarea unor expoziții, ateliere de meșteșuguri 
tradiționale, lucrări cu specific arheologic etc. Programele 
pot fi organizate în colaborare cu instituții de cultură și 
ONG-uri atât din țară, cât și din străinătate. În județul 
Sibiu există instituții de cultură puternice care ar putea 
prelua în administrare unele monumente ecleziastice: 
muzee, universitate, ONG-uri etc. Trebuie găsită doar 
o formulă de dialog, care să reunească, în cadrul unei 
discuții serioase, toți actorii cu putere de decizie în acest 
segment cultural și turistic.

Cazul ansamblului fortificat din satul Netuș din județul 
Sibiu nu ar trebui să fie singular. Deși activitatea Fundației 
Biserici Fortificate este una intensă, considerăm că în 
special resursa umană limitată face imposibilă rezolvarea 
tuturor problemelor apărute la aceste biserici. Problema 
principală este, bineînțeles, dispariția aproape în 
totalitate a comunităților săsești. Semnalarea acestor stări 
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many times before. These problems are partly known 
to the representatives of the Evangelical Church of the 
Augsburg Confession in Romania, yet progress has 
been extremely slow. This has led to the constant and 
accelerated degradation of the heritage they administer. 

One of the far from negligible problems is the degradation 
or, more seriously, the disappearance of objects from 
church inventories. I have surveyed the situation of 
certain churches during more than 15 years 14 and I noted 
that each year many of the small objects disappeared 
from the churches. Some were sent to Germany, where 
the members of the communities insisted on transferring 
them. Others are part of museum collections such as the  
Museum of the Evangelical Church in the municipality 
of Sibiu. These represent the fortunate instances. Yet 
neither the communities nor the competent authorities 
seem to have expressed serious concern on this issue.

Although a tourist route of fortified Saxon churches 
has been established15, many of these churches are 
unfortunately not included in the tourist circuit since 
no one is willing to manage them without financial 
compensation. This makes their maintenance even 
more problematic. Nevertheless, I believe that the 
most important aspect is raising awareness within the 
communities that live in former Saxon villages, about 
the value of the heritage built in each locality and 
encouraging its adoption by the current residents.

14. For additional details please consult http://
bisericifortificatesasesti.blogspot.com/.
15. http://www.transilvania-card.ro/, accessed on 28.02.2019.

de fapt nu este, bineînțeles, reclamată pentru prima dată 
aici. Aceste probleme sunt cunoscute parțial și de către 
reprezentanții Bisericii Evanghelice C.A. din România, 
însă lucrurile se mișcă extrem de încet. Acest fapt duce 
la degradarea constantă și accelerată a patrimoniului 
administrat de aceștia. 

Una dintre problemele deloc de neglijat este, de 
asemenea, degradarea ori, mai grav, dispariția obiectelor 
din inventarul bisericilor. Am urmărit situația unora 
dintre biserici pe parcursul a mai mult de 15 ani14 și am 
constatat că în fiecare an multe dintre obiectele mici 
din biserici nu se mai regăseau. O parte au luat drumul 
Germaniei unde, membrii comunităților au insistat să 
transfere aceste obiecte. O altă parte se află în colecțiile 
muzeelor cum este Muzeul Bisericii Evanghelice C.A., 
aflat în municipiul Sibiu. Acestea sunt cazurile fericite. 
Nu am sesizat totuși un semnal de alarmă serios venit din 
partea comunităților și a autorităților cu competențe în 
domeniu.

Deși a fost creat un circuit turistic al bisericilor fortificate 
săsești15, multe dintre aceste biserici nu sunt, din păcate, 
incluse în circuitul turistic, întrucât nimeni nu este dispus 
să le administreze fără un avantaj material. Întreținerea 
devine astfel cu atât mai problematică. Totuși, cel mai 
important aspect este, credem, inițierea unei politici 
de conștientizare a comunităților care trăiesc în fostele 
sate săsești, a valorii patrimoniului construit din fiecare 
localitate și adoptarea acestora de către cei rămași aici.

14. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul http://
bisericifortificatesasesti.blogspot.com/.
15.http://www.transilvania-card.ro/, accesat la 28.02.2019.
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