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Abstract: The study analyses the burials uncovered around the evangelical church in Saschiz, thus supplementing the previously published data about
this monument. Archaeological research, carried out at the time of restoration works, has identified several dozen burials, irregularly spread around
the church. The necropolis has a low density of burials, the graves are unevenly distributed and their overlaps suggest family burial places.
The burial ritual is straightforward – all the deceased have been laid to rest lying on their back, with the forearms set over their body. An
interesting feature is that most graves did not respect the traditional head‐to‐west orientation, being influenced by the church's orientation, on the
NW–SE axis. None of the graves had grave goods, so the chronological framework has been established based on the date of the church, stratigraphic
study and the lack of burials older than the church. According to these features, the burials began at the earliest after the middle of the 15th century
and ceased after almost a century.
The topo‐chronological characteristics show that the short‐lived funerary function of the church was for the benefit of a select number of
parishioners, most likely belonging to the forefront families of the community. The archaeological research in Saschiz has thus documented a rather
rare situation in the colonists’ environment – one in which the parish graveyard was functioning, around the year 1500, in a different location than the
church.
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Rezumat: Articolul analizează mormintele descoperite în exteriorul bisericii evanghelice din Saschiz, completând, astfel, datele publicate anterior
despre acest monument. Cercetarea arheologică, realizată cu ocazia restaurării, a identificat câteva zeci de morminte, dispuse neregulat în jurul
bisericii. Necropola este rarefiată, mormintele sunt repartizate inegal, iar suprapunerile sugerează existența unor locuri de înmormântare familiale.
Ritualul de înmormântare este simplu, toți decedații fiind depuși în poziţie culcat pe spate, cu antebrațele așezate în diferite poziții pe bazin sau
abdomen. Un aspect interesant este acela că majoritatea mormintelor nu au respectat orientarea tradițională cu capul către vest, fiind influențate de
orientarea bisericii, puternic deviată pe axa NV–SE. Niciunul dintre morminte nu a avut obiecte de inventar, drept urmare limitele cronologice ale
cimitirului au fost stabilite pe baza datării edificiului religios, a absenței înmormântărilor anterioare acestuia și a studiului stratigrafic. Conform acestor
factori, înhumările au început cel mai devreme după mijlocul secolului al XV‐lea și au încetat după aproape un secol.
Caracteristicile topo‐cronologice ale cimitirului arată că funcția funerară a bisericii a fost de scurtă durată și accesibilă unui număr restrâns de
enoriași, cel mai probabil proveniți din familiile reprezentative ale comunității. Astfel, cercetările arheologice de la Saschiz au documentat o situație
destul de rar întâlnită în mediul coloniștilor, în care cimitirul parohial a funcționat, în jurul anului 1500, în alt loc decât biserica.

INTRODUCERE
Localitatea Saschiz1 (Keisd, Sászkézd vára) se află în
partea sudică a Transilvaniei, în zona de colonizare
săsească, originile sale medievale fiind de căutat în
secolele XI–XII. Prima mențiune documentară datează din
1309, iar în secolele XIV–XV era o localitate de importanță
regională, comparabilă, în multe situații, cu Sighișoara.
Biserica evanghelică din Saschiz a fost construită în
stil gotic târziu, la sfârșitul secolului al XV‐lea (mai precis
între 1493–1525), fiind concepută ca o clădire puternic
fortificată, care, la nevoie, putea asigura refugiul și
apărarea eficientă a comunității2. Biserica are dimensiuni

relativ mari, fiind compusă dintr‐o sală dreptunghiulară
(41 × 4 m), un cor alungit, încheiat cu o absidă poligonală,
și o sacristie pe partea de nord. Întreaga clădire este
suprapusă de un etaj de apărare ieșit în consolă și sprijinit
pe contraforturi prin intermediul unor arce. Sistemul
fortificat este completat de un turn monumental, aflat la
cca 10 m distanță de biserică, către nord. Un al doilea turn,
de dimensiuni mai mici, se ridică deasupra sacristiei (Pl. 1).
Cercetarea arheologică parțială a bisericii evanghelice
din Saschiz3 s‐a realizat în trei etape, în timpul restaurării
clădirii. În anii 1999–2000, cercetările au demarat odată cu
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Descrierea generală a sitului și sumarul bibliografiei în: Marcu Istrate
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passim.
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Descrierea detaliată a cercetării: Marcu Istrate 2011. Pentru un
inventar complet al straturilor arheologice menționate în text și
ilustrație, vezi p. 124, prima anexă.
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