
Ag�biciu
Sat component al comunei Axente Sever, situat in nord-vestul judetului, pe DN 14, cam la jumatatea
distantei dintre Sibiu si Medias, Agarbiciu este o veche asezare saseasca, plina de istorie. Strabatuta de
paraul Visa, principalul afluent al raului Tarnava Mare, localitatea apartinea de vechiul Scaun Şeica, fiind
intemeiata inca din secolul al XIII-lea, chiar daca prima atestare documentara dateaza de la 1343. 

 În urma sapaturilor arheologice, pe teritoriul asezarii au fost descoperite urme datand dinaintea epocii
metalelor, respectiv un topor de piatra cu gaura pentru fixarea in coada, precum si fragmente ceramice.
Fiecare epoca din istoria omenirii a fost, in continuare, bine definita si individualizata: aici s-au mai
descoperit o maciuca sferica din epoca bronzului, un varf de lance din epoca fierului, o fibula in forma de
ancora, din epoca romana si un tezaur dacic constituit din fibule si monede de argint. De asemenea, din
acele vremuri dateaza si necropola de inhumatie, descoperita in zona caii ferate si care include peste 50 de
morminte cu schelete bine conservate, avand alaturi arme de fier. 

 Reprezentativa pentru Agarbiciu este biserica-sala inchinata Fecioarei Maria si ridicata pe o colina din
mijlocul satului. Avandu-se in vedere elementele de stil gotic din interiorul ei, se estimeaza ca aceasta a
fost construita la inceputul secolului al XV-lea, respectiv in anul 1415. Corul patrat, boltit in cruce, este
delimitat la est si la vest de cate un arc frant, care duce catre sala din vest si absida din est, inchisa pe
cinci laturi. Se crede ca bolta salii a fost acoperita candva cu o retea de nervuri, acest lucru fiind
confirmat de descoperirea, in curtea bisericii, a unui fragment dintr-o nervura de teracota. Astazi, sala este
acoperita doar cu o bolta in leagan, cu penetratii, care se sprijina pe trei perechi de pilastri. Ca adaugiri
ulterioare sunt cele doua scari in spirala, la capatul de vest al salii, si suprainaltarea turnului care, in
prezent are sase etaje si un culoar de lupta din lemn. 
 În turn se pastreaza cele trei clopote medievale, doua dintre ele datand din a doua jumatate a secolului al
XIV-lea, iar cel de-al treilea, o jumatate de veac mai tarziu. Incinta, in forma aproape ovala, este aparata
de un singur brau de ziduri, inegal ca inaltime (in medie 6 m) adaptat pantei line pe care se afla biserica.
În coltul de nord-vest se afla turnul portii, deasupra unui tunel de intrare sustinut de trei arce transversale.
În est a fost alipita o cladire ingusta si lunga care servea drept camara pentru depozitarea slaninei
comunitatii. 

 Importanta este, in Agarbiciu, si biserica de rit greco-catolic, avand hramul " Sf. Nicolae ", ctitorita in
anul 1828. Asezarea dispune de o scoala, o gradinita, precum si de unul dintre cele mai vechi centre de
plasament din judet. Cu toate ca este nascut mai la vest, in comuna Cenade (jud. Alba) se spune ca
scriitorul Ion Agarbiceanu ar fi singura personalitate care a avut legaturi stranse cu aceasta zona.
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