
ÎÎ ncepând cu secolul al XII-lea istoria şi
aspectul mediului geografic al
Transilvaniei trece prin schimbări

importante o dată cu aşezarea oaspeţilor germani în
Depresiunea colinară a Transilvaniei. Cadrul
geografic în care s-a desfăşurat procesul de
colonizare a saşilor în sudul Transilvaniei prezintă
în linii mari aceleaşi caracteristici ca în zilele
noastre, însă există şi elemente care în urmă cu cca
800 de ani aveau alte configuraţii sau particularităţi.

Încă din primele atestări documentare, în
celebra diplomă andreană din 1224, teritoriul săsesc
apare ca o unitate administrativ-politico-juridică,
fiind menţionate şi delimitările geografice, care au
un caracter foarte general, în sensul că documentul
oferă informaţii minimale doar despre limita
vestică, Orăştie, respectiv cea estică, Baraolt1; chiar
dacă documentele sunt puţine, pentru limita sudică
este uşor de stabilit o graniţă a teritoriului de
colonizare, linia Oltului, însă pentru cea nordică
situaţia se complică, fiind în general acceptată
Târnava Mică ca şi margine generală. Din păcate

pentru secolele XII-XIII, o delimitare restrictivă a
„Ţării saşilor” se lasă greu reconstituită, şi doar
începând cu secolul al XIV-lea putem vorbi de o
oarecare definitivare a hotarelor şi / sau a
graniţelor2 unităţilor administrative săseşti ce
rămân stabile până în secolul al XIX-lea3, şi care la
o primă vedere nu prea respectă o geografie a
regiunii; dimpotrivă „imaginea poate fi comparată
cu un covor cârpit cu petice lunguieţe care se întind
dinspre nord-vest spre sud-est”4; teritoriul este
cunoscut în istorie ca Pământul Crăiesc (fundus
regius / Königsboden), şi care din punct de vedere
administrativ se compunea din opt Scaune: Orăştie,
Sebeş, Miercurea, Sibiu, Nocrich, Cincu, Sighişoara
şi Rupea, la care s-au adăugat cele Două Scaune
(Mediaş şi Şeica), districtul Braşov (Ţara Bârsei) şi
districtul Bistriţa.

În urma unei analize sumare din perspectivă
geografică5 a teritoriului de colonizare germană din
sudul Transilvaniei, şi privită doar prin prisma
contextului istoric din secolele XII-XIII şi implicit a
documentelor din acea perioadă, am obţinut o
imagine ce reflectă politica şi strategia urmărită de
regalitatea arpadiană privind configuraţia teritorială
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a aşezării oapeţilor germani, organizarea şi
consolidarea teritoriului cucerit. Astfel, strict
geografic, teritoriul supus colonizării corespunzând
formulei drumuri, ape şi ţinuturi cuprinde
următoarele subdiviziuni naturale:

- cursul mijlociu al Mureşului, mai exact
regiunea dintre Orăştie şi zona din apropierea
Albei-Iulia, aici referindu-ne la satele primilor
oaspeţi: Orăştie, Căstău, Pricaz, Beriu, Romos,
Ighiu, Cricău etc., care de altfel reprezintă şi prima
etapă de colonizare desfăşurată în prima jumătate a
secolului al XII-lea.

- depresiunea Sebeşului, respectiv zona de
confluenţă a râurilor Secaşul Mare, Sebeş şi Mureş,
care ar corespunde cu acea terra Sebus amintită în
documentele din secolul al XIII-lea, cunoscută apoi
în literatura germană ca Unterwald (Ţara de Jos), cu
centrul la Sebeş-Alba.

- depresiunea-culoar a Apoldului, caracterizată
printr-o serie de dealuri joase, cu pante domoale, ce
face legătura între depresiunea Sălişte şi cea a
Sebeşului; în secolul al XIII-lea probabil că centrul
regiunii a fost la Miercurea Sibiului, care de altfel
devine şi sediul scaunului cu acelaşi nume atestat
documentar pentru prima oară în anul 1349.

- depresiunea Sălişte, străbătută de râul Cibin,
formează o punte de legătură importantă între
depresiunile Sibiu şi Sebeş, respectiv între rutele
curgătoare Olt şi Mureş; în secolele XIII-XIV
regalitatea a împânzit-o cu acea salbă de cetăţi de la
Orlat I (secol XII), Orlat II, Sibiel, Tilişca, care în
1322 este cunoscută ca domeniul cetăţii Salgo şi care
s-a constituit parţial şi ca proprietate a greavilor
deTălmaciu6.

- depresiunea Sibiu, străbătută şi ea de râul
Cibin, împreună cu podişul Hârtibaciului
reprezenta din punct de vedere istoric, acel terra
deserta cu centrul la Sibiu şi care presupunem că
îngloba ţinuturile viitoarelor scaune Sibiu, Nocrich,
Cincu şi Rupea.

- parţial depresiunea Făgăraş, iar aici ne referim
la acel „terra exempta de Balacis”, pe care regalitatea
arpadiană l-a oferit ordinului călugăresc al
mănăstirii cisterciene de la Cârţa.

- depresiunea Braşovului sau în termeni istorici
Ţara Bârsei (Burzenland), pe care în anul 1211 regele
Andrei II le-a încredinţat-o cavalerilor teutoni până
în anul 1225.

- podişul Secaşelor corespunde spre sfârşitul
secolului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea, în cea
mai mare parte, cu domeniul funciar stăpânit de
familia de greavi din Câlnic.

- podişul Târnavelor, respectiv teritoriul
viitoarelor scaune Mediaş, Şeica şi Sighişoara.

- la toate depresiunile şi podişurile amintite mai

sus se mai adaugă o fâşie oarecum de contact cu
spaţiul deluros din estul Podişului Hârtibaciului şi
Târnavelor şi cu spaţiul montan din sud, puţin
preferat pentru locuire de către noii veniţi, de altfel
existând puţine localităţi săseşti în acest areal
predominante fiind localităţile secuilor sau ale
românilor.

Trecerea în revistă a subdiviziunilor naturale /
unităţilor teritoriale a avut ca scop de a semnala, pe
de o parte, prezenţa unor complexe istorice
aproape ideale pentru module de producţie
medievală, determinate iniţial geografic şi apoi
administrativ7, iar pe de altă parte, de a evidenţia
modul în care s-a organizat habitatul noilor veniţi şi
în care s-au structurat social-politic satele
oaspeţilor; de asemenea ele pot reprezenta nucleul
de la care a plecat formarea viitoarelor scaune
săseşti.

Interesant de urmărit sunt, de asemenea,
caracteristicile geonaturale de dinainte şi de după
momentul sosirii oaspeţilor germani, şi anume în ce
măsură coloniştii saşi au modificat mediul
înconjurător: sporul demografic, aspectul întinderii
pădurilor şi a terenurilor umede / a mlaştinilor,
regimul hidrologic, dezvoltarea şi securizarea căilor
de comunicaţie. 

Desigur este greu de descris care a fot peisajul
natural de dinainte de aşezarea oaspeţilor, mai ales
că nu avem documente în acest sens şi nici
investigaţii palinologice, arheobotanice sau
arheozoologice care ar fi putut contribui la
reconstituirea configuraţiei vegetaţiei, dar şi a
răspândirii plantelor de cultură. Totuşi, o
caracterizare generală se poate face prin deducţie,
ţinând cont desigur de evenimentele istorice din
perioada respectivă, de studiile de toponimie şi de
informaţiile indirecte oferite de documente sau de
cercetările arheologice.

După cum se ştie, în cursul cuceririi
Transilvaniei de către regatul arpadian, în teritoriu
s-au stabilit linii de prisăci ca zone de apărare a
teritoriilor cucerite8. Închiderea şi apărarea
graniţelor prin sistemul defensiv de prisăci se
caracteriza, printre altele, prin crearea unei fâşii de
pământ de 10-40 km lăţime, lăsată în paragină, cu
păduriş şi de netrecut9, controlată fiind la porţi (ung.
Kapus), deci la ieşirea căilor de acces din păduriş,
prin cetăţi de pământ şi aşezări ale unor grupuri de
apărători ai graniţei10. Mutarea prisăcilor la anumite
intervale de timp este strâns legată de avansarea
graniţelor regatului arpadian dinspre nord-vestul
spre sud-estul Transilvaniei11. După fiecare
înaintare a graniţei, terenurile împădurite şi
părăginite ale prisăcilor au ajuns în proprietatea
regelui, care dona cel puţin o parte dintre ele
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credincioşilor săi, de preferinţă apărătorilor
cetăţilor regale, drept recompensă pentru servicii
militare deosebite12. Având în vedere că jumătatea
de sud a Transilvaniei a fost cucerită într-o perioadă
relativ scurtă de timp (cca 50 de ani) – sistemul de
organizare a apărării graniţelor a fost orientat spre
un sistem de prisăci ce se baza pe utilizarea unor
elemente naturale (cursuri de apă, perdele de pădure
sau vegetaţie), completate cu fortificaţii de
supraveghere dispuse de-a lungul acestora şi crearea
de spaţii nelocuite în faţa acestui aliniament, acest
tip de prisăci fiind constatat în zona Târnavelor şi a
Oltului în cursul secolelor XI-XII13 – în momentul
în care graniţa regatului arpadian a ajuns pe linia
Oltului, regalitatea s-a trezit cu un teritoriu
(podişul Târnavelor şi podişul Hârtibaciului)
puternic împădurit şi slab populat. Ca atare având
experienţa din prima jumătate a secolului al XII-lea
a feudalizării teritoriului dintre Orăştie şi Alba-
Iulia cu vasali occidentali, ce au dat dovadă de
credinţă, regalitatea a supus teritoriul, rezervat
odinioară prisăcilor din jumătatea de sud a
Transilvaniei, unui proces de populare prin
colonizarea cu oaspeţi aduşi din Occident, ce
dispuneau de unelte (securi, pluguri, topoare etc.)
ce permiteau o defrişare pe scară largă a pădurilor,
deţineau tehnici avansate de asanare a terenurilor
mlăştinoase şi de îmbunătăţire a solului pentru
cultivarea terenurilor dificile (asolamentul trienal,
cultivarea viilor şi pomilor fructiferi), dar care în
acelaşi timp erau apţi de a păzi şi graniţele regatului;
ei au fost aşezaţi şi în locuri cu o poziţie geografică
strategică, ce au fost controlate, anterior
momentului sosirii lor, pentru o perioadă scurtă de
timp, de secui sau pecenegi (vezi salba de văi
depresionare dintre Mureş şi Olt sau valea Oltului
până la Ţara Bârsei); oaspeţilor germani li s-a
încredinţat pe lângă apărarea graniţelor regatului şi
controlul administrativ al teritoriului respectiv,
ceea ce a dus la o oarecare stabilitate internă. 

Schimbarea mediului înconjurător este oarecum
indicată şi de activităţile noilor veniţi: practicarea
viticulturii presupune o modificare a peisajului prin
terasarea dealurilor, care probabil a fost precedată
de o despădurire, ea fiind una dintre principalele
îndeletniciri ale oaspeţilor germani ce a fost
practicată pe scară largă, de altfel zona vestică a
podişului Târnavelor fiind numită şi Ţara Vinului
(Weinland). Unul dintre cele mai vechi documente
(1225) cu referire la oaspeţii saşi menţionează
principala lor „profesiune”, care era încurajată chiar
de către rege: „Din autoritate regală, poruncim cu
tărie tuturor ca, de la vânzarea şi cumpărarea vinului
celor dintâi oaspeţi ai noştri saşi, adică a celor din
Cricău şi Ighiu, nimeni să nu cuteze a lua vreo vamă,

nici pe apă, nici pe uscat, căci noi prin dărnicia
noastră regală i-am scutit de o asemenea vamă.”14xi

Apoi lucrările de asanarea a mlaştinilor sau a
solurilor umede a fot una din sarcinile oaspeţilor
germani, pe lângă cele de despădurire masivă, de
reabilitare a solurilor în folosul cultivării
terenurilor sau chiar a amenajării terenului pentru
locuire15. Deşi nu avem dovezi directe în aceste sens,
fiind greu de reconstituit situaţia peisajului în
teritoriul de colonizare săsească, trei exemple
considerăm noi că sunt concludente pentru
semnalarea rolului pe care l-au jucat extinderea
mlaştinilor la începutul mileniului trecut, mai ales
în văile depresionare (v. cursul mijlociu al
Mureşului, depresiunea Sebeşului, depresiunea
Săliştei şi depresiunea Sibiului sau lunca văii
Oltului). Întemeierea Sibiului (Oraşul de Jos), se
pare că s-a iniţiat pe un asemenea teren mlăştinos,
acest lucru reieşind din vechile stampe cu
reprezentările Sibiului, care redau cetatea Sibiului
înconjurată încă în secolul al XVII-lea de lacuri
întinse, acestea având ulterior şi rol de apărare. Un
al doilea caz elocvent şi oarecum similar cu cel al
Sibiului, este cetatea de la Orăştie care a fost şi ea
construită pe un grind de mlaştină16, iar aşezarea din
imediata apropiere a cetăţii a fost probabil
întemeiată în urma unor serioase lucrări de asanare
a mlaştinii respective. O acţiune serioasă în acest
sens trebuie să fi desfăşurat şi călugării ordinului
cistercian, instalaţi în Ţara Făgăraşului la începutul
secolului al XIII-lea de către regalitatea arpadiană, ei
fiind de altfel cunoscuţi ca buni specialişti în a
construi în locuri mlăştinoase. 

În sfârşit, acţiunile de defrişare şi asanare
desfăşurate de colonişti se reflectă şi în unele
denumiri germane / latine / maghiare / româneşti
ale unor localităţi: Câlnic = Kelling (kal în săseşte
înseamnă mlaştină, baltă), Curciu = Kirtsch (krc =
loc desţelenit), Rodbav = Rohrbach = pârâul cu
stuf, Şaroş / Şoarş = Scharosch (sáros în maghiară
înseamnă noroios), Vărd = Werd (wasid în
germană / săseşte înseamnă insulă, dig), Stejărişu
sau Cristian a cărei denumire în limba latină Insula
Christiani poate indica geografia iniţială a aşezării
întemeiate pe o „insulă” de luncă.

Aceste lucrări de despădurire, asanare şi
amenajare ale terenurilor iniţiate de coloniştii
germani au fost favorizate şi din punct de vedere
climatic, ele desfăşurându-se spre sfârşitul aşa
numitului mic optim climatic (anii 750/800-
1250/1300), ce s-a caracterizat printr-o perioadă de
încălzire şi scădere a precipitaţiilor, aceste condiţii
ducând la o adevărată renaştere a Europei17.

Lucrări masive de despădurire a terenurilor sunt
semnalate în general în toată Europa, secolul al XII-
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