
Biertan

Situat in nordul judetului, la circa 80 de km.distanta de resedinta, Biertanul, a fost mentionat, pentru
prima oara, in Diploma Andreeana, in anul 1224. Biserica-cetate de aici, cu hramul " Sfanta Maria " este
inclusa, din 1993 pe lista monumentelor patrimoniului mondial al UNESCO.   

Satul, atestat documentar abia la 1283, face parte din primele asezari germane din Transilvania.El a dus o
lupta acerba cu alte doua localitati din zona (Medias si Mosna) pentru " adjudecarea " statutului de centru
administrativ al celor " Doua Scaune ", finalmente atribuit Mediasului. 
  Cea mai semnificativa descoperire arheologica din asezarea ridicata la rang de cetate in 1397, dateaza
din secolul al IV-lea, fiind vorba de un disc din bronz.Cunoscut sub numele de Donarium, acesta,
descoperit in 1775 in padurea Chimdru, are inscriptionata monograma lui Hristos (H+P) precum si o
tablita purtand inscriptia latina " EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI " (eu Zenovius am pus acest dar) si
se presupune ca a apartinut unui candelabru din bronz dintr-un sanctuar crestin. Descoperirea in speta
atesta existenta unor comunitati daco-romane,  care, pe teritoriul fostei provincii, au imbratisat
crestinismul prin filiera latina, cu mult inainte de venirea slavilor. Ridicata pe vremea lui Matei Corvin,
cetatea taraneasca Biertan (care timp de trei secole, mai exact intre 1572 si 1867 a fost sediul
episcopatului sasesc) ramane cea mai impunatoare constructie medievala. Avand organizare urbanistica,
asezarea se remarca prin sirul franconic de dispunere a caselor, in jurul unei piete centrale, deasupra
careia se inalta impunatoarea biserica-cetate. Respectivul momunent de cult imbina stilul gotic cu cel
renascentist, aparat fiind de trei ziduri de incinta, sase turnuri si trei bastioane medievale.  

Complexul arhitectural medieval, amplasat in centrul asezarii, pe un deal, este alcatuit din biserica si
centura de fortificatii.Biserica, ridicata la sfarsitul secolului al XV-lea si inceputul celui urmator, este de
tip hala, ocupa partea centrala a complexului si dispune de trei hale de inaltimi egale. Desi fortificatiile
din jur, construite in mai multe etape, incepand cu secolul al XIV-lea, erau considerate cele mai puternice
din Transilvania, in 1704 cetatea taraneasca Biertan avea sa fie cucerita si devastata de curuti.De
mentionat ca in nord-estul cetatii se afla Turnul Mausoleu, care, de aproape un secol adaposteste
mormintele prelatilor bisericii.Pe latura sudica este amplasat Turnul de Poarta care se continua cu Turnul
Catolicilor, iar cea estica este marcata de inchisoarea rezervata sotilor care se certau.Scopul acesteia era
unul simbolic insa si educativ pentru ca ii punea pe soti in postura de a sta timp de mai multe zile alaturi,
dispunand doar un singur rand de tacamuri si vesela, ei sfarsind invariabil prin a se impaca.În sud-vest se
afla Turnul Slaninilor, iar pe latura de vest, Turnul Ţesatorilor.
  Accesul in interiorul bisericii se face prin intermediul unei scari acoperite, lunga de peste 100 de metri,
la al carui capat terminal se gaseste un bolovan de piatra, un fel de " stalp al infamiei " pe care erau
asezati in fiecare duminica, toti cei care comiteau faradelegi.   

De mentionat ca incepand din 1990, aici s-a organizat intalnirea anuala a sasilor, minoritate care in 1977
numara 1613 persoane.
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