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La începuturile carierei mele profesionale, materialele arheologice medie-
vale târzii ori premoderne nu prea erau curtate de publicațiile științifice. 
Nici chiar dascălul meu unic de profesiune (Radu Popa) nu era foarte 

interesat de ele, setat prea mult pe „programul academic” care socotise că după 
secolul XIII nu ar mai merita făcută arheologie. Ulterior, gafa a fost cârpită 
prin acceptarea ideii că Direcția Monumentelor Istorice ar trebui să o facă prin 
arheologii ei angajați. Muzeele au căzut la mijloc și au urmat fiecare câte o cale 
aleasă de directorii lor. 

Apoi am descoperit volumele publicate despre Baia (Suceava)1. Abundența 
și diversitatea materialelor se revărsau acolo într-o cantitate remarcabilă, însoțite 
fiind de un meritoriu efort de recunoaștere, înțelegere și valorizare. Personal am 
început să fiu pregătit pentru noile provocări ale arheologiei istorice din clipa 
în care, săpând în Țara Hațegului, am întâlnit lucruri care nu voiau a se opri în 
secolul XIV, ci se străduiau să ne arate și ce s-a petrecut încă mai multe secole 
după, cu obiectivele avute în vedere. Din anul 1991, Direcția Monumentelor 
Istorice m-a invitat și m-a trimis să lucrez în obiective majore, abandonate la 
desființarea ei, în anul 1977 (Oradea, Vințu de Jos și Râșnov). Peste tot m-am 
lovit de lucruri despre care s-a scris în România prea puțin ori chiar deloc; mai 
mult peste Carpați decât în Transilvania. Am eliminat rapid orice barieră crono-
logică din programul de cercetare: toate monumentele au avut o viață/istorie 
extinsă, care nu era cenzurată de vreo decizie administrativă ori dorință de a 
face vreo selecție a epocii noastre. Pentru a nu repeta propriile mele experiențe 
profesionale, de fiecare dată când am recurs la ajutoare tinere, am încercat să 

1 V. Neamțu, Eugenia Neamțu, Stela Cheptea, Orașul medieval Baia în secolele XIV–XVII. 
Cercetările arheologice din anii 1967–1976. Iași, 1980 (devenit vol. I, după apariția celui de-al 
doilea); Iidem, Orașul medieval Baia în secolele XIV-XVII. II. Cercetările arheologice din anii  
1977–1980. Iași, 1984. 
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instruiesc, în timpul scurt al zilelor de șantier, pe cei dornici să practice arheologia acestui spațiu 
istoric socotit prea rapid și deplin nemeritat, ca fiind puțin interesant pentru reconstituirea arheo-
logică. Mai departe, am inserat o listă cu cei care au fost implicați în obiectivul aici tratat. 

Toate acele mari șantiere nu s-au lăsat cu prea multe finalități închegate după normative 
profesionale. O lipsă de consecvență tipică pentru spațiul nostru, dublată de numeroase alte praguri 
subiective, au făcut ca un singur volum mulțumitor să fie publicat pentru Oradea2, în timp ce pentru 
Vințu de Jos a ieșit doar un catalog de expoziție3, fără nicio implicare a localnicilor, înțelegând prin 
ei membrii comunității arheologice ori istorice din județul Alba. Din toate aceste locuri am publicat 
mereu elemente parțiale ori contextualizate. Din acest unghi comparativ, cercetarea Râșnovului va fi 
privilegiată, servind și ca modalitate de a regreta absența similară a celorlalte.

În situația de la Râșnov, conjuncturile au fost la început extrem de nefavorabile pentru vreo 
publicație, fie și ea parțială. A trebuit ca cetatea să treacă prin chinuri dureroase și ca, pentru salvarea 
sa, să se angajeze doi oameni locali care au modificat starea lucrurilor: Nicolae Pepene, pe atunci șef 
al Direcției de cultură orășenească, și Adrian Veștea, pe atunci primar al localității. Din fericire – 
pentru că în România de astăzi carierele sunt destul de des datorate unor realități paralele punctelor 
de implicare, cei doi au ocupat poziții importante (primul - director al Muzeului Județean de Istorie 
Brașov, al doilea - președinte al Consiliului Județean Brașov), din care nu au uitat „bătălia” dusă 
împreună pentru ca cetatea Râșnov să devină un loc de memorie de foarte mare atractivitate. Ca 
urmare, apariția acestui volum li se datorează în bună parte și trebuie reținută ca un gest cultural de 
excepție în peisajul rocambolesc al României actuale.

Aș dori să mai fac în continuare ceva care seamănă tot cu niște confesiuni, dar, în același timp, 
reprezintă mărturii despre cum și în ce fel se poate servi arheologia – oricum și alte discipline din 
slujba istoriei, în deceniile trecute și actuale. 

Toate documentele arheologice, de la înregistrarea din teren, până la planșele gata pentru 
publicat sunt în responsabilitatea și puterea de a stărui pentru ele ori asupra lor, ale fiecărui meseriaș 
în parte. Absolut nicio instituție nu gestionează așa cum ar trebui actele de culegere a datelor, 
începând de la simplitatea arhivării documentațiilor din teren, până la fotografieri, scanări, prelucrări 
de imagini, apoi inventarieri și restaurări. Drept urmare, fiecare arheolog ori istoric, de oricare tip 
ar fi el, face ce poate, ce-i dictează conștiința, ori cum îl cenzurează administratorii cu nume divers, 
aflați deasupra ori mai jos în statele de funcții. Responsabilitatea nu este stabilită precis nicăieri și nici 
măcar curtată de vreuna dintre părțile implicate în actul arheologic și consecințele lui. Este exact ceea 
ce s-a petrecut cu acest produs istoriografic, conceput la cinci ani după pensionarea autorului și totala 
sa uitare de către instituția de care a aparținut și care ar fi trebuit să-i stimuleze finalități de studiu 
dincolo de un asemenea prag care nu are nimic de-a face cu viața științifică reală și neîntreruptă 
(Academia Română). Nu invoc aici un caz care se poate dovedi, ci un întreg fenomen. Cu asemenea 
crevase și sincope se aruncă în uitare o mulțime de cercetări de teren ori oameni îndelung școliți și 
dovediți ca prestatori autentici, care au înghițit bani publici și au irosit timp.    

Este de mărturisit mai departe că nicio bibliotecă din instituțiile academice ori muzeale nu și-a 
orientat colecțiile către o asemenea tematică arheologică. Ceea ce a ajuns pe acolo se datorează unor 
schimburi automate și, în foarte puține cazuri, unor donații ori cumpărări anume dorite. Aceasta 
face că în trecut, în prezent și în viitorul apropiat, orice documentare să iasă trudnică ori mutilată și 

2 Cetatea Oradea. Monografie arheologică. I. Zona palatului episcopal. Oradea, 2002.
3 A. A. Rusu, Gotic și Renaștere la Vințu de Jos. Gotik und Renaissance im Unter-Witz. Cluj-Napoca – Satu Mare, 1998.
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lipsită de informații și judecăți demult vehiculate în alte orizonturi din afara României. O asemenea 
stare a încurajat o negrăit de slabă raportare și la texte interioare, întâmplător avute la îndemână ori 
regăsite prin cine știe care tip primitiv de luare la cunoștință. Rezultatele se văd doar atunci când 
se scrutează critic asemenea texte și se reclamă incredibile retardări la identități, analogii ori datări. 
Este doar nivelul primar al asimilării izvoarelor arheologice, pentru că pentru teoretizarea genezei, 
răspândirii ori cea a mecanismelor de interpretare istorică a mărturiilor materiale este un loc îngust, 
care nici nu merită consemnat.

Mediaș, 30 septembrie 2021



Orașul Râșnov este situat la limita nord-nord-vestică a Masivului Postă-
varul, subunitate a Munților Timișului, parte integrantă a Carpaților 
de Curbură. Formațiunea în care s-a cuibărit este identificată prin 

Depresiunea Brașovului și versantul nordic, abrupt, al Munților Bucegi, iar la 
est și vest este încadrată de două văi cu rolul unor culoare de comunicație, Valea 
Bârsei, respectiv cea a Timișului. În nord-vest, limita masivului muntos este 
reprezentată de povârnișurile care înaintează spre zona depresionară și de culoar, 
fiind deseori conectate prin șei. Ultimele sunt elemente propice mai ales pentru 
dezvoltarea unor căi de comunicație fără vehicule. Din punct de vedere geologic, 
masivul muntos este alcătuit din calcare și conglomerate, înglobând gresii, relativ 
ușor de modelat atât natural, cât și pe cale antropică. 

Încă foarte prezentabila cetate se conturează de departe, pe un masiv 
calcaros ridicat cu circa 150 m deasupra orașului. Suprafața totală a cetății este 
aproximată la 15.282,66 m2, la care ar putea fi adăugate spre protejare, în viitorul 
apropiat, zone cu valuri de pământ dinspre nord și accesele dinspre est. Prin 
felul cum arată astăzi, cetatea Râșnov este o aglomerare de construcții diverse. 
Ansamblul a evoluat în răstimpul secolelor XIV–XVII, după care a început să 
se degradeze în ritmuri naturale lente sau ajutat de forme bizare de remodelare, 
generate energic de către un aventurier italian. Drept urmare, ceea ce a rămas 
vizibil sunt parțial acumulări istorice. Altele sunt rezultatul a câțiva ani de incisivă 
intervenție pervertitoare, posibilă în condițiile crevaselor legislative, amorțirii 
instituțiilor de stat și a complicității vinovate a funcționarilor din ele.

I. 1. CINE, CUM ȘI CÂT A ÎNȚELES DIN ISTORIA MONUMENTULUI

Ca orice fel de sistem de o atare mărime, cetatea are o istorie îngrămădită. 
Decelarea ei a fost operată așa precum a fost făcută la majoritatea monumentelor 

I. PARCURSURI VECHI  
ȘI REALITĂȚI TRISTE 
(ÎN LOC DE INTRODUCERE)
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istorice, adică mereu trunchiat, dar poate cu mai mult noroc și ceva mai multe pagini acoperite de 
înțelepciuni. Fazele ei principale au fost „povestite” într-o manieră care a lăsat urme adânci asupra 
scrisului istoric care a urmat. Încă de la începuturi ele au fost grefate adânc de două clasificări generale. 
Posibilitatea de a fi început ca o cetate teutonă, de lemn, a apărut devreme, s-a fixat prin cea mai bună 
monografie germană4 și s-a menținut mai mult decât o simplă ipoteză, cu prea multe antecedente 
istoriografice, decât ca o adâncă convingere5. Nu s-a putut invoca niciodată mai mult decât o poziție 
strategică care ar fi fost pasibilă pentru o asemenea construcție. Repetăm însă, împreună cu o listă 
lungă de istorici critici, că lista fortificațiilor teutone nu are nici cea mai mică șansă să treacă dincolo 
de speculații, din simplul motiv că numele acelor cetăți nu a fost niciodată așternut pe vreun hrisov 
conservat până astăzi6. Cu alte cuvinte, istoria teutonică este majoritar speculativă și fără sprijin 
în materialitatea monumentului; nici la Râșnov, nici în alte cetăți din Țara Bârsei ori de dincolo  
de Carpați.

Următoarea este ideea că s-ar fi metamorfozat ori chiar s-a edificat de la început ca o cetate 
țărănească7. Statutul deținătorilor a fost coborât la caricatură, chiar știindu-se mereu că Râșnovul 
nu a fost un sat plin de țărani. Un text german de înregistrat pentru mesajele sale a apărut în 1956, 
mizând exagerat nu atât pe conținutul, cât mai mult pe sintagma-etichetă a „cetăților țărănești”8. 
Pentru un autor ca Juliana Fabritius-Dancu, înscrisă în prelungirea istoriografiei săsești, Râșnovul 
a fost numai o asemenea întăritură9. Eticheta, în continuă motivare ideologică marxistă, a respins 
tranșant ideea cetății teutone10. Aceasta pentru că nici cavalerii germani nu erau prea favorizați în 
listele de simpatie ale istoricilor înregimentați comunismului. Deturnarea istoriei monumentelor 
începuse să se conceptualizeze astfel încât să prindă consistență „contribuția maselor populare făuri-
toare de istorie”. Cum se va vedea, chiar respingând întemeierea ori folosirea Râșnovului de către 
călugării militari, era prea timpuriu să se califice automat monumentul drept un produs social invers. 

4 R. Kühlbrandt, Die Rosenauer Burg, în vol. Das Burzenland. IV/1. Kronstadt, 1929, p. 76. Cu antecedente la  
Fr. Philippi, Die deutschen Ritter im Burzenlande, în Programm des evangelische Gymnasiums zu Kronstadt 1860–61, Brașov, 
1861, p. 56–57.

5 J. Römer, Eine Bauernburg, în Von der Heide. Timișoara, 6, nr. 6, 1914, p. 16–18; H. Phleps, Auf Spuren der ersten 
Bauten des deutchen Ritterordens im Burzeland in Siebenbürgen, în Zeitschrif für Bauwesen, 1927, Heft 7–9, separatum; 
A. Marienburg, Die reste der Ritterburgen und Kirchenbefestigungen, în Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizität, 
Brașov, nr. 19, 1937, p. 150–152; E. Micu, Cetatea țărănească a Râșnovului. Brașov, 1969; R. Popa, Kreuzritterburgen 
im Südosten Transsilvaniens, în IBI Bulletin, 47/2, 1990/1991, p. 111; H. Fabini, Atlas der siebenbürgisch-sächschischen 
Kirchenburgen und Dorfkirchen. I. Hermannstadt-Heidelberg, 1998, p. 619. Vezi și B.F. Popovici, Cetatea de dinaintea 
cetății Bran. O poveste a poveștilor, în Almanah. Istoria Brașovului în revista Astra. 2010–2020. Brașov, 2020, 124–17; 
A. A. Rusu, „Vânătoarea” după cavalerii teutoni în Transilvania și vecinele ei, în loc. cit., p. 284–294; A. Sófalvi, I. Feld, Die 
Burgenbautätigkeit des Deutschen Ordens im Burzenland, în Burgen und Schlösser, 1, 2020, p. 17.

6 Pentru problema cetăților teutone din Țara Bârsei, vezi A. A. Rusu, Die Frage der vom Deutschen Orden im Südosten 
Siebenbürgen errichteten Burgen, în Castrum Bene. 5. Gdansk, 1996, p. 165–172; Idem, Castelarea carpatică. Fortificații 
și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII–XIV). Cluj-Napoca, 2005. p. 434–443; Idem, Die Burgen des 
Deutschen Ordens im Burzenland. Zu hohe Erwartungen an eine Forschungsfrage? în vol. Generalprobe Burzenland. Neue 
Forschungen zur Geschichte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen und im Banat. Hg. K. Gündisch. Köln – Weimar – Wien, 
2013, p. 79–95. 

7 Fr. Teutsch, Unsere Burgen, în Jahrbuch des siebenbürgischen Karpathenvereins, 4, 1884, p. 41; V. Roth, Die deutsche 
Kunst in Siebenbürgen. Berlin – Hermannstadt, 1934, p. 65; K. Horedt, Zur siebenbürghische Burgenforschung, în 
Südost-Forschungen, VI, 1941, p. 38.

8 Fr. Killyen, Die Bauernburg Rosenau, în Neue Literatur. Timișoara, 6, nr. 3, 1956, p. 105–111.
9 Bauern und Burgen des Burzenlandes, în Komm mit ´78. București, 1978, p. 91–92.
10 O. Velescu, Cetăți țărănești din Transilvania. București, 1964, p. 34.




