RÂŞNOV - FIŞA DE LOCALITATE

Este situată pe şoseaua Braşov-Piteşti ,
vechiul drum comercial ce lega , prin pasul Bran,
Braşovul de vechea capitală a Ţării Româneşti,
Câmpulung . Celelalte două şosele ce se
intersectează pe raza localităţii sunt Braşov
Predeal şi Braşov-Zărneşti 2 .
Râşnovul era aşezarea rurală săsească cu
cele mai întinse şi mai bogate posesiuni din Ţara
Bârsei, însumând o suprafaţă de 1658,93 ha sau
28 .826 de iugăre , reprezentând teren agricol
4008 iugăre ; grădini şi livezi 107 iugăre ; pajişti
8327 iugăre ; păşuni 3781 iugăre şi pădure
11 .594 3 . Era totodată unica aşezare săsească
ale cărei terenuri , ajungând până la vârful Omul ,
se învecinau la sud cu frontiera Ţării Româneşti .
Posesiunile se întindeau după cum urmează : la
sud-vest se învecinau cu cele ale satelor Tohanul
Nou şi Sohodol ; la vest, peste câmpie , până la
canalul ce curge paralel cu vechea albie a râului
Bârsa 4 ; către nord - vest , până la limita
proprietăţilor satului Vulcan , graniţa dintre cele
două fiind râul Bârsa; la nord se învecina cu
Nostadter Groven , posesiune a localităţii
Cristian; la est cu ramificările Postăvarului 5 .
Proprietăţile râşnovene (der Hattert) erau
străbătute de o multitudine de pâraie şi râuri
izvorâte din munţii Postăvarul şi din Bucegi:
G himb ăşe lul ce i z vorăşte din Postăvarul
primeşte ca afluenţi : Solzbach , Schotterbach ,

ltwichobauch şi Goldbauch ; Ghimbavul venind
din Bucegi , îşi culege apele din mai multe pâraie:
Opreta , Lizenzgrabchen , Pfarrergrabchen ,
Lomeschgrund , Hertoica 6 . Ambele se reunesc
aproape de intrarea în localitate , între locurile
numite Hunffeld şi Ploschen . Al treilea râu important ce se formează pe pământurile
Râşnovului
este
Bârsa .
Afluenţii
Burchesbauchului întâlnesc pârâul Derbich in
Eiwest Feld , la rândul lor culegând apa canalului
în Klipe Weinkel formează râul Bârsa . Trebuie
amintite în mod special : a) Canalul Morii
(Millenbauch) ce se desprinde din râul Ghimbav
în dreptul cimitirului românesc , urmând un curs
neregulat prin şi la limita gospodăriilor, reuninduse cu râul mamă la limita nordică a localităţii ;
de asemenea, cele două fire de apă izvorând
din Dealul Cetăţii : b) "Gespreng-ul" ce curge pe
uliţa ce-i poartă numele - Sprengasse îndreptându-se spre nord şi având un curs
neregulat; c) al doilea ce curge prin uliţa Podurilor
şi se varsă în canalul Morii , în vecinătatea
cartierului ţigănesc .
Piaţa Unirii (Marktplatz) din Râşnov este
situată la o altitudine de 675 m deasupra
nivelului mării 7 , localitatea fiind astfel singura
aşezare săsească din Transilvania aflată la o
asemenea altitudine. Datorită munţilor Postăvarul
şi Bucegi , Râşnovul este apărat de asprele
vânturi din răsărit, primind însă răcoroasele
vânturi din sud , prin pasul Bran . Prezenţa
acestora din urmă întârzie creşterea vegetaţie i
cu aproximativ două săptămâni , situaţie
avantajoasă, deoarece în felul acesta ,
semănăturile sunt ferite de îngheţ .

Râşnovul a fost declarat oraş în 1950.
Aşezarea se găseşte la următoarele dis tante
localită \ile din împrejurimi: 12 km de Braşov ; 5 km
Cri stian : 9 km de Zărneşti; 8 km de Tohanul Nou; 12

Râşnovul este amplasat în câmpie , la poalele a
şapte culmi dispuse la răsărit , de la sud către

Localitatea

Râşnov

din fostul comitat

Braşov, mai apoi judeţul cu acelaşi nume 1 este
situată din punct de vedere geografic în sud-

vestul depresiunii Bârsei , la poalele unor culmi
- ramificările cele din urmă ale masivului muntos
Postăvarul.

'
'

de
de
km

de Bran; 21 km de Predeal.
3 Marktgemeinde Rosenau - der Hattert mit den
Flurnamen. hartă realizată de Reinha rd Bergel şi Hans
Knofel, Ve rl ag Ernst Volker, Old enburg , 198 1. Conform
datelor oferite de această h a rtă, ce le 28. 826 de iugăre
se împart astfel: teren agricol 4008 iug .; grădini şi livezi
107 iug ; pajişti 8327 iug ; păşuni 378 1 iug . şi pădu re 11 .
594
'Acest ca nal ali men ta începând din anul 1911 şi ulterior
din 1939 cele două uzine R . E A (Rosenaue r
Elektnz1tatswewrk Aktiengesellschaft) .
5 Marktgemeinde Rosenau ...
'• Oas silchische Burzenland zur Honterusfeier,
Honterusd ruckerei, Kronstadt. 1898. p. 518.

Din punct de vedere al geografiei locale,
nord : Enderm Sten , Cernedeal , Grui'!. Schleif,
Bathory Barch , Byrichgrand , Hoch şi
Schlafgrand . La nord se învecinează cu fostele
posesiuni ale Bisericii Evanghelice . La răsărit
limita naturală a fost canalul Morii , până în 1772,
când graniţa s-a mutat pe râul Ghimbav. Din

' Heinrich Wachner, Kronstadter Heimat
Wanderbuch, ed Aidus . Braşov, 1994 , p 109

und
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1. Amplasarea geografică a Râşnovului. in bazinul Ţării
Bârsei: pe drumul comercial ce lega Braşovul de
Câmpulung_
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1891 calea ferată dublează pe o porţiune
îngustă, limita naturală . La sud, aşezarea
mărgineşte terenurile agricole Hunffeld şi

de către elementul românesc , încheierea
procesului petrecându -se în prima jumătate a
secolului al XVI-iea . 12

Galgan.
Localitatea este menţionată pentru prima
dată într-un document al Regelui Carol Robert
de Anjou din anul 1331 , referindu-se la un anume
"Nicolai magni de Rosnou" 8 .
Râşnovul istoric se constituia din mai multe
zone sau cartiere: cel săsesc, românesc ,
bulgăresc şi cele două ţigăneşti. Limitele dintre
zone sunt vizib ile datorită dimensiunii loturilor,
precum şi datorită tipului de locuire.
Plecarea masivă , regretabilă , a saşilor în
Germania, din ultima vreme şi în special din anul
1990, face ca populaţia românească să ajungă
să locuiască şi în zona săsească, în centrul,
vestul şi nordul localităţii. Acest fenomen de
mutare către centru , a populaţiei româneşti a
fost constatat încă din 1912 de către
A.D .Xenopol , 9 dimensiunile sale fiind însă mult
mai reduse în prezent. Plecarea masivă a saşi lor
a determinat şi o schimbare în structura
populaţiei . Am luat spre comparaţie rezultatele
a trei recensăminte : 1) cel din anul 1526: saşi
106, români 44 , bulgari 36 ; 2) cel din 1839: saşi
1833 , români 1808, unguri 22, ţigani 264 10 ; 3)
cel din anul 1995: saşi 216, români 16.058 , unguri
56, alte naţionalităţi 138 11 .
Populaţia bulgărească atestată în secolul
al XIV-iea în cartierul Oobrice a fost asim il ată
• Coriolan Suciu , Oic/ionar istoric al localită/i/or din
Tran..silvania, ed . Academiei R.S.R .. 1981 , voi. li - o-z. p.
80. ln decursul secolelor aşezarea apare menţionată
in documente sub mai multe denumiri , mai mult sau
mai puţin asemănătoare : 1421 Rajnov ; 1564 Rosenau ;
1825 Roszny; 1854 Barcarosznyo. Vezi Gustav Kisch ,
"Rosenau". în AVSL, XXXIII, 1905, p. 187 şi AVSL, XLV,
1929 , p . 126 . Fritz Schuster, Geschichtskritische
Bemerkungen zu J. Clincius Ausfuhrungen uber Burg
und Oorf Marienburg im Burzenland', in "Mitteilungen
des Burzenlandisch săchsischen Museum" , Kronstadt,
1937 , p. 107- 108. Autorul articolului face referiri la o
posibilă origine a denumirii de "Rosena u". şi atrage
atenţia asupra faptului că in Prusia , pe fostele posesiuni
ale Ordinului Cava lerilor Teutoni , dar şi în Turingia ,
există aşezări ce poartă acelaşi nume.
' A.O. Xenopol , "Râşnovu/ de lângă Braşov" , laşi ,
1912, p. 8.
10
Gustav Lander, Rosenaum ein Heimatbuch .
Rosenau , 1930, p. 51 , 125: Albert Berger, Vo/kszahlung
in den sieben Stuh/en, im Bistritzer und Kronstadter
Distrikte, vom Ende des XV Anfang des XVI
Jahrhunderts , in KVSL, nr. 516 , p. 71 .
11
Informaţii obţinute prin amabilitatea Primăriei
oraşului Râşnov .

ZONA SĂSEASCĂ - Din punct de vedere
urban , zona săsească se poate circumscrie unei
forme trapezoidale neregulate - colţurile de nordvest şi nord-est precum şi cel de sud-vest, sunt
uşor alungite - cu latura lungă către nord , cea
scurtă către sud. La răsărit este mărginită de
culmile Bathory Barch , Burichbarch cu cetatea
Râşnov , Hoch şi Schlafgrand ; la apus de
frontiera naturală , râul Ghimbav.
Uliţele ce formează structura urbană sunt:
Bruckgasse , Rothannisgasse , Kirchgasse ,
Langgasse , Kleingasse , Sprenggasse ,
Burggasse , Schleifgraben , Sandgasse ,
Friedhof şi Kasernengasschen, Hill ,
Rei[l,gasse, Neugasse , Weidengasse,
Wolkendorfergasse şi Mi.ihlgasse 13 . Oe
asemenea trebuie amintită reţeaua de
ulicioare , folosite în caz de incendii sau asedii ,
ce uneşte străzile Langgasse , Kleingasse ,
Sprenggasse, Burggasse şi uliţa mică ce urcă
spre deal. Aceste ulicioare poartă ca nume
diminutivele străzilor din care pornesc :
Langgascken , Kleingascken ...
ln anul 1801 întâlnim în Râşnov cinci
vecinătăţi - Nachbarschaften - grupate după cum
urmează: 1) Sprenggasse compusă din
Sprenggasse, Sandgasse, Schleifgraben şi
Burggasse; 2) Rei[l,gasse/Rei[l,găsse , Holl ,
Marktgasse , Marktplatz şi Mi.ihlgasse ; 3)
Bruckgi:isse: Bruckgasse: Obere Langgasse ,
Rothannisgasse; 4) Untere Langgtasse : Untere
langgtasse şi Neugasse 1'1 , 5) Kirchgasse şi
12
Gustav lander, op . cit. . p. 46; Friederich W. Seraphim , "Rosenau", in "Die Karpathen" . J g. 1, 190711908,
p. 268-275 ; Benno Graf, Oie Kulturalandschaft den
Burzenlandes , Verlag fur Hochschulkunde . Munchen ,
1930, p. 77 . Populaţia este atestată pentru întâia oară în
anul 1392, când sunt aduşi muncitori bulgari pentru a
lucra pe şantierul de la Biserica Neagră din Braşov. Ulterior aceştia se instalează atât la Braşov cât şi la Râşnov .
Statisticile din anul 1551 nu le mai menţionează prezenţa .
Ioan Podeanu Monografia jude/ului Braşov, ed . Prefecturii, 1938, p. 40-41 . Autorul contesta afirmaţiile istoricilor
saşi . afirmând că bulgarii ar fi fost colonzaţi o dată cu cei
din celelalte regiuni ale Ardealului de către un rege al Ungariei
sau că ar fi fost de fapt prizonieri de război. in urma unei
invazii ungureşti în Balcani , din secolul al XIV-iea , şi coloniza~
pe Târnave, în zona Sibiului şi în Ţara Bârsei.
13
Denumirile actuale datează în mare măsură din anul
1948, ele sunt următoarele : Bruckgasse (Podurilor) - Mihai
Viteazul; Rothannisgasse - Jon Creangă; Kirchgasse Republicii ; Langgasse - Florilor; Kleingasse - Brazilor;
Sprenggasse - Izvorului; Burggasse - Teiului ; Snadgasse Nisipului; Friedhof şi Kasernengasschen - Armata Română ;
Hill - Valea Cetăţii ; Neuegasse - Caraiman; Weidengasse Ghimbăşel ; Wolkendorfgasse - Vulcanului ; Reipgasse Caragiale; Muhlgasse - George Coşbuc.
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4. Cartierele istorice - e criterii etmce.
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5 Vedere in Sprenggassem care urmeaLj traseu
neregulat (in dreapta) al "Gesprengului" - case de liţ.
rural cu faJada scurtă la stradă .

6 Vedere de case din strada I L Caragiale
rom•ineasc.i

zonr.
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Kleingasse._ Ulterior s-a fondat cea de a şasea
vecinătate. ln momentul de faţă în Râşnov mai
există doar două vecinătăţi regrupate . Urmând
tradiţia istorică, saşii din Râşnov plecaţi în
Germania după 1950, creează cea de a şaptea
Nachbarschaft.
Reţeaua stradală

este în centru foarte
pe intersecţii în unghi drept
Bruckgasse, Rothannisgasse, Kirchasse şi
Kasernen şi Friedhofgaschen dispuse paralel şi
perpendicular pe un alt grup de două străzi
paralele Langgasse şi Kleingasse. La est şi la
vest de acest nucleu regulat se găsesc două
zone a căror structură s-a format datorită
condiţiilor naturale: a) zona de est dispusă între
străzile Spreng, Sandgasse şi Burggasse, de
formă neregulată: Sprenggasse urmează cursul
"Gespreng"-ului, Burggasse plasată la poalele
dealului , la nord Sandgasse urmează traseul
parcelelor cu grădini ale Bisericii; b) zona de
vest
aflată
între
Langgasse
şi
Weidenbachgasse, aceasta din urmă fiind
paralelă cu râul. Aspectul ciudat al zonei - loturi
neregulate - îi este conferit de prezenţa Canalului
Morii , dispărut în urma lu crări lor începute în
deceniul al 7-lea al secolului XX, lucrări
premergătoare sistematizării parţiale a
regulată, bazată

Râşnovului .

Structura loturilor este în centru la fel de

regulată ca şi reţeaua stradală. În zona Obere

Langgasse , Bruckgasse, Marktgasse,
Marktplatz, Rothannisgasse şi KirSihgasse,
loturile sunt de dimensiuni reduse. Intre anii
1950-1970 s-au demolat mai multe şuri, anexe
ce marcau limita loturilor. În zo na cuprinsă între
Kirchgasse, Sprenggasse, Untere Langgasse şi
Kasernen Friedhofgasschen, parcelele sunt
înguste şi lungi . Zonele cu structură neregulată
sunt: a) Sprenggasse , Burgasse, Sandgasse la
est: b) Wolkendorfergasse, Weidengasse şi
Neugasse la vest; c) Bruckgasse, Reir..gasse,
cursul Canalului Morii la sud. Acesta din urmă
face o buclă pe porţiunea dintre uliţa Podurilor
şi cea a Gării, pe tot parcursul său imprimă
gospod~riilor o formă neregulată şi dimensiuni
diferite. ln zona de sud ele sunt extrem de mici.
Coroborând datele istorice oferite de Gustav
Lander 15 , se poate afirma că Râşnovul şi în
specia l cartierul săsesc a suferit între anii 1421
şi 1899, 23 de incendii, 9 cutremure şi 12
inundaţii de proporţii, acestea din urmă generând
în anii 1 Ş23 şi 1623 distrugerea totală a
localităţii. ln zona săsească sunt străzi care în

'" Gustav Lander, op . cit„ p. 108.
Gustav Lander, op. cit.

15

decursul cataclismelor şi dezastrelor au fost
distruse în întregime în două rânduri :
Rothann isgasse ( 1825; 1835): Kirchgasse (1783,
1833) şi Neugasse (1783 , 1794 ), altele doar o
singură dată: Langgasse (1833), Kleingasse ,
Bruckgasse şi Marktgasse (1793).
Între 1900 şi 1930 majoritatea descrierilor
referitoare la zona săsească, menţionează
aspectul foarte curat, îngrijit şi ordonat al uliţelor
aşternute cu piatră , prevăzute cu trotuare , rigole
şi canale de scurgere etc. Uliţele şi Piaţa Mare
(Marktplatz) erau plantate cu castani, arini şi
arţari, cu flori dispuse pe ambele trotuare 16 „
Particularitatea uliţei Podurilor o reprezenta
reţeaua de poduri_din lemn uşor, ce lega gospodăriile de stradă. ln deceniul al 7-lea al acestui
secol, ca urmare a lucrărilor mai sus menţionate,
uliţa şi-a pierdut caracterul specific, prin
dispariţia firului de apă şi al podeţelor. Marktplatz
era un teren viran , propice folosinţei iniţiale, aici
se ţineau începând din secolul al XV-iea târgurile
săptămânale şi anuale 17 ; în anii '70 ai acestui
secol, în centrul pieţei s-a amenajat un parc.
Centrul istoric, politic, cultur9I şi spiritual al
se găsea în Marktplatz. ln acest spaţiu
de plan dreptunghiular, debuşează mai multe
uliţe: Kirchgasse, Sprengasse, Marktgasse şi
Rothannisgasse. Aici sunt amplasate diferite
edificii publice laice şi ecleziastice, ceea ce
demonstrează, lucru tipic de altfel pentru
comunităţile săseşti până la 1918, faptul că
administraţia politică şj bisericească se găseau
în aceleaşi mâini 18 . ln colţul de nord-vest al
Pieţei se găsesc Biserica evanghelică şi
saşilor

Primăria.

Biserica de plan bazilical datează din secolul
al XIV-iea, suferind multe prefaceri până în
epoca barocă.
Primăria (strada Izvorului , nr.1) a fost
construită pe pământul Bisericii, în anul 1831,
iar în anul 1894 i s-a adăugat un etaj.
Sediul actual al Primăriei se află începând
din anul 1950, într-o vilă interbelică, donată de
fostul proprietar în anii '30 statului român, cu
" Friederich W. Seraphim, op . cit„ p. 268-270; Gustav
Lander, Die Gemeinden des Burzen/andes - Rosenau, în
"Das săchische Burzenland einst und jetzt" ,
herausgegeben von J. Reichart, Kronstadt, 1925. p. 8184 : "Das săchischen Burzenland zur. " op cit.. p 499
' 7 Gustav Lander, Rosenau „ , op . cit. . p 48-49; " Daten
zur Geschichte der Kirchengemeinde_ Rosenau :
(Culegere de texte nepublicate) , 1983, p. 2. ln anul 1427
Regele Sigismund de Luxemburg , lti cererea judecătorului
şi Juraţilor de la Râşnov. conferea localitâţ11 dreptul de a
ţine târg în f[ecare miercuri (Wochenmarkt) şi anual
(Jahrmarkt) . ln anul 1618 Principele Gabriel Bathory
întăreşte privilegiul acordat de Sigismund
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7 Fnfadelc Casei pnrohinle (strarla Izvorului. nr 3)
casei Curatoru/w (strada /zvorulw. m 5).

şi

a

8. Planul Casei parohiale (Ruxanda Beldinwn).

9 S«h

rfp .<:pNl .1

<;r0lii (/1"1'111<7111" (1906)
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scopul de a se amenaja un dispensar şi o
maternitate (strada Caragiale nr.21 ).
Grădini/a germană (strada Republicii) se află
în spatele Bisericii, ea a fost construită în anul
1936 cu această destinaţie de către echipele
de meşteri ale vecinătăţilor. Grădiniţa are astăzi
program de predare în limba română.
Casa Parohială evanghelică (strada
Izvorului , nr.3), datând din anul 1893, este în
prezent mediul Consiliului Parohial al Bisericii
Evanghelice şi centru de reuniuni al comunităţii
săseşti , devenită treptat tot mai restrânsă.
Faţada principală a clădirii este în stil ecleticclasicizant.
Fosta Şcoală germană (strada Izvorului,
nr.1 O) a fost construită într-o primă fază în anul
1841 şi supravegheată în 1871. Cu program de
predare în ambele limbi, română şi germană.
Sala de Sport se află în curtea şcolii, ea
datează de la începutul secolului. Transformată
parţial în 1926, ea a servit până în 1970 ca sală
penţru reuniunile comunităţii germane.
ln Marktplatz se mai găseşte Gasthof-ul
"Zur Rosenauer Burg" amplasat pe latura de est
şi datând din 1874. Clădire impozantă în stil romantic. Iniţial hotel cu restaurant, având la etaj
sala de bal decorată cu fresce în stil neoclasic,
actualmente aici functionează Casa de Cultură.
La parter s-au amenajat spaţii comerciale iar în
subsol , o cramă şi o discotecă rn Clădirilor
menţionate li se adaugă în Rothannisgasse
(nr.15);
Remiza de pompieri, edificiu mai modest,
cu un singur nivel datând din secolul trecut.
Cazarma regimentului de cavalerie ridicată
la 1865, construcţie în stil romantic considerată
ca fiind cea mai frumoasă cazarmă şi una dintre
cele mai bine dotate tehnic din Ţara Bârsei 20 .
Ea a căzut pradă buldozerului în perioada 19801985, fiind înlocuită printr-o clădire cu aceleaşi
funcJiuni , o clădire tipică epocii ceauşiste.
ln anul 1879, Johann von Kaunz, colonel al
regimentului de cavalerie din Râşnov,
construieşte spre folosul comunităţii în
apropierea cazărmii , la Moara de jos, un ştrand,
astăzi dispărut.
Amenajează

de
asemenea
"die
Elisabethenpromenade", o alee plantată cu arini.

18

Gustav Lander, Die Gemeinden ... , op. cit. , p. 81 -84 .
Gustav Lander. Rosenau „„ op. cit. . p. 46-48. Cronicile
timpului pomenesc prezenta încă din secolul al XIII-iea , a
ordinului Crucialilor în Ţara Bârsei şi anume : în loc3lită\ile
Râşnov . Codlea şi Feldioara . Săpături arheologice nu sau efectuat la Râşnov , dar atât cronicile cât şi
descoperirile întâmplătoare dovedesc că pe locul unde
este amplasat Gasthof-ul </ existat o clădire , un spital.
ctitoria Ordinului Cruciaţilor. ln anul 1875 în timpul lucrărilor
de la Gasthof s-au găsit 14 cărămizi purtând data "1413''.
de asemenea funda\ii ale unor încăperi.
19

Promenada este situată în prelungirea străzii Teiului
între Pfarr~rwiesen şi Hofwiesenwech, la poalele
dealurilor. ln capătul aleii, pe partea dreaptă , într-o
poiană, era amenajat locul de dans al saşilor. Aici
fiecare vecinătate (Nachbarschaft) îşi avea locul
şi masa ei. Astăzi acest teren este lăsat în
paragină .

De asemenea se cuvine a fi menţionat
cimitirul evanghelic amenajat în anul 1788, la
limita nordică a aşezării, în vecinătatea locului
unde urma să se ridice cazarma . De plan
dreptunghiular, cimitirul are un zid de incintă
construit din cărămidă, dublat de un şir de cripte
ce comunică între ele , cu deschideri
semicirculare descărcate pe câte doi stâlpi.
După ştiinţa noastră, astfel de cimitire se mai
găsesc în comunele Cristian şi Prejmer, ambele
în Ţara Bârsei .
Fondul arhitectural de locuinţe din Râşnov
datând din secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea
poate fi clasificat în două categorii: cel de tip
urban şi cel de tip rural.
Arhitectura locuinţelor din zonele Marktplatz,
Obere Sprenggasse , Obere Reibgasse şi
_t<irchgasse are un caracter aproape rezidenfial.
lntâlnim case cu câte unul sau două niveluri , cu
câte cinci sau şase ferestre mari la stradă, cu
faţade bogat decorate 21 în stil eclectic (casa
Marzell-Piaţa Unirii nr.4) ; magazinul de coloniale
cu locuinţe la etaj - strada Republicii , nr.1O) sau
Art Nouveau (casa morarului - 1926 - astăzi
sediul Băncii de Comerţ - din strada Caragiale,
nr.2) . Toate sunt construite în deceniile al
şaptelea şi al nouălea ale secolului trecut,
indicând prosperitatea aşezării şi a unei părţi a
locuitorilor ei .
Râşnovenii se ocupau în primul rând cu
agricultura şi cu creşterea vitelor, dar făceau
totodată şi comerţ-export de cereale, porcine şi
bovine , de cherestea şi de sirop din fructe de
pădure . Inaugurarea căii ferate Braşov
Budapesta-Viena în 1890 şi a celei legând
Braşovul de Zărneşti în 1891 , a impulsionat atât
comerţul cât şi segmentul industrial local, acesta
diversificându-se şi luând amploare în special
în epoca interbelică 22 .
Marea majoritate a caselor de tip rural sunt
masive şi impozante (strada Caragiale , nr.1;
casa Marzell - strada Caragiale , nr.14 , casa cu
două corpuri pe gang ; strada Republicii , nr.18),
locuinţe familiale cu câte două sau trei camere.
Faţadele se compun în multe cazuri din două
Das săchische Burzen!and zur. .. , op . cit. , p. 538.
Idem.
22 Friederich W. Seraphim. op . cit. . p. 268-270. Ioan Podea .
op. cit „ p. 118-119 ,; Ioan Moga , Die wirtschaft!iche
Entwicklung Siebenburgene, Bukarest, 1943.
20
21
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10 Cazarma regimentului de cavalerie
de sistematizare (1865)

distrusă

in timpul

lucrărilor

11 Cea mai veche casă din Râşnov datând de la 1770 strada Teiulw - anexa lăsată in părăsire a depozitului de
scule.
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sau trei registre şi sunt cu latura scurtă către
stradă. Trebuie menţionate şi casele dispuse
cu faţada lungă către stradă.
O categorie aparte , în rândul caselor de tip
rural , o reprezintă locuinţele meşteşugarilor
prezente pe mai toate uliţele , case de dimensiuni
. foarte reduse cu câte două ferestre mici la stradă.
Aici sunt adăpostite atelierele respective (strada
Caragiale , nr.33 ; strada Teiului, nr.1; strada
Izvorului , nr.45 etc.). La sfârşitul secolului trecut
la Râşnov se aflau 4 rotari , 7 tâmplari, 1 fierar, 1
croitor ş1 mai mulţi cizmari n
Se cuvine a fi menţionată şi o arhitectură
vernaculară destinată să adăpostească un
număr mare de magazine , în general construcţii
ridicate către începutul sau mijlocul secolului
trecut. Dintr-un număr ţotal de 17 magazine , 5
erau mari şi 12 mici 2 1. Intre ele un magazin de
coloniale (Republicii, nr.10) , mai multe băcănii
(Lutsch-Florilor, nr.82) , un magazin universal
(Pfaff-Florilor, nr.25) , trei măcelării ' 5 .
ZONA ROMÂNEASCĂ - se întinde de la
c ătre nord, poziţia geografică permiţând
pr ez enţa unei singure străzi principale ,
I.I Caragiale . Zona aceasta se desenează ca o
f<'i ş i e îngustă, determinată de condiţiile naturale.
Limita dintre cartierul săs e sc şi cel românesc
este considerată a fi fost în dreptul casei
Protopopului Hamzea (strada Caragiale , nr.19).
Către est, cartierul urmăreşte curbura dealului
Bathory. până la intersecţia cu uliţa Dobrice. Pe
latura de vest se poate vorbi de un grup de trei
insule , lotizări aflate între strada Caragiale ,
Canalul Morii şi râul Ghimbav. Zona se compune
din stră z ile Caragiale. Bucegi şi Malul Lupului ,
dispuse paralel. Perpendicular pe strada
Caragiale , se înscriu ulicioara Bisericii Ortodoxe
(astăzi maior Cristoloveanu) şi uliţa Dobrice.
sud

Condiţiile naturale au impus lotizări extrem
de înguste , multe în pantă , pe latura dinspre
deal Dimensiunile gospodăriilor din cele trei
"insul e" sunt determinate de prezenţa Canalului
Morii. ele având forme mult mai reduse şi mai
îngu ste decât cele de la poalele dealului
Ansamblurile gosrodăreşti sunt gândite şi
con struite după modelul săs esc : "Tot aşa de
înghesuite ca şi cel e să s eşti , cu deosebire că
mai puţine sunt aşa de mari şi de încăpătoare
ca şi cele ale saşilor(. ..) şi ca îndeobşte toate
aşe z ările româneşti, drumurile ce trec pe lângă
ele( ... ) toată întocmirea este mai puţin îngrijită

G1 1sl av La ncJe r. 01e Gem emden. op c il . p 8 1-84 ,
N1rn l<iP. Du n ă re ş i co lec l1v Ţnra 8.irse1. erl Ac;idemie1
f~ S R. Ruc ureş ti 1972. p 393
()as saclusche 6urzenland z ur
op. c il. . p 641
Ide m , p 632.

decât cea săsească" , comentează A.D .Xenopol
la 1912. 76
Cu excepţia străzii principale - largi, cu rigole
pe ambele părţi, trotuare cu plantaţii de pomi şi
flori - uliţele laterale sunt mai puţin îngrijite , fără
trotl!are sau rigole.
ln anul 1788 , în urma unor epidemii de
ciumă. comisia sanitară cere distrugerea a 16
case , aflate în spatele Bisericii Sfântului Niculae
Vechi . Declarat focar pestilenţial , s-a interzis
construirea de case noi pe acest teren .
La începutul secolului trecut, în faţa Bisericii
Sfântului Niculae Nou, s-a amenajat un spaţiu
verde cu copaci şi iarbă , loc ce servea pentru
adunări publice , jocuri etc.
Centrul cultural şi spiritual românesc se
în zona Bisericilor şi a celor două şcoli.
Biserica Sfântul Niculae Vechi este o
biserică sală cu turn-clopotniţă pe latura de vest,
edificiul este situat pe deal, în capătul uliţei
Bisericii ortodoxe. Se presupune că s-ar datora
unui domn muntean , probabil Dan I ( 1384-1386)
şi ar putea fi datată conform unui document, cu
aproximaţie în anul 1384 n Biserica a fost
amplificată în secolul ni XVIII-iea când i s-a
adăugat turnul , iar în secolul următor este pictată
în exterior.
Biserica Sfântul Niculae Nou, de plan triconc ,
a fost ridicată la 1875.
Şcoala veche se găseşte în spatele ei , o
clădire de dimensiuni foarte reduse, datând din
secolul al XIX-iea .
Şcoala nouă este amplasată în dreapta
Bisericii, construită în 1911 şi modificată între
193~ şi 1936 , când i s-a adăugc:it un etaj .
ln momentul actual , în Râşnov funcţionează
două grădinife româneşti . pe străzile Caragiale
(nr.5) şi Mihai Viteazul (nr.4}, în c:ifară de fosta
găseşte

grădiniţă germană .

Cimitirul Eroilor, vechiul cimitir al comunităţii
este dispus în curtec:i Bisericii vechi
- pe un teren dispus în pantă şi de formă
româneşti,

neregulată .

Cimitirul ortodox nou dalea z ă din anul 1886.
Este nmplasat dincolo de râul Ghimbav, c ătre
apus, an samblul este de plan dreptunghiular şi
înconjurat de un zid din prefnbricate.
CARTIERUL DOBRICE
devenit z on ă
române<Jscă încă din secolul al XVI-iea ,
constituind un fel de suburbie . zonă s ăracă a
cartierului . ;A . Este aşezat într-o vale, la poalele
'" /\ D Xenopol . Rdşn o vul de !J nga Braşov ex tras din
"V1a\a Ro rn ii n ească " l ;:iş i . 19 12. p 8
"Virgi l V5 1 i:iş1;:i n u lstona Arte1 feudale în Ţjrile Române
vo i I. ed A ca dem 1e1 R S R 1959 p 257 · Mariei E
Io nescu . Cj tp va da te cu pri vire la Bisenc<J Ortodoxă
Sfii nlu/ Nic ulae dm R5şnov, 1n "Revista M11ztcelor ş1
Monumentelor". anul XLV. nr 2/ 1976. p 27, 29
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12 Biserica Sfântul Niculae Nou (1815)
(1911; 1936).

şi şcoala nouă

rom6nească

13 Cas.i in cartieru/ Oobrice - stmda

CnŞan.

nr 38 (1898)
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dealurilor Enderm Sten , Gernedeal şi Grur!i Schleif
şi este străbătut de un pârâu , precum şi de trei
uliţe ce se întâlnesc pentru a debuşa în strada
Caragiale. Uliţele au un traseu neregulat, iniţial
numite toate Dobrice , astăz i Horia , Cloşca şi
Crişan . Cartierul Dobrice sau Belgerey se
caracterizează prin parcele: foarte înguste - curte
mică şi anexele în deal în zona Enderm Sten (sub
stânga) ; loturi de forme diferite trapezoidale, mai
largi spre mijlocul văii , cu grădinile ce coboară până
la râu .
Clădirile sunt dispuse aici împrăştiat şi retrase
de la uliţă . Multe gospodării de pe Cernedeal sunt
accesibile prin poteci, şi aici curţile se aseamănă
cu cele de sub Enderm Sten.
CARTIER UNGURESC nu a existat nicio-dată
Râşnov, populaţia respectivă , foarte redusă ca
număr, locuind în cartierul săsesc .

în

La mijlocul secolului trecut, comunitatea
a cumpărat în Langgasse de la saşi un
teren cu casa şi anexele aferente, pe care a
transformat-o ulterior în Biserică .
maghiară

CARTIERELE ŢIGĂNEŞTI - sunt în număr de
dou ă.

LO FFELVIERTEL- cartierul lingurarilor - este
complet refăcut, cu case din cărămidă
netencuită . La origine , acest cartier aflat la
extremitatea sudică a Râşnovului (amplasare
va labilă şi astăzi) , era dispus pe o singură latură a
străzii Caragiale, având case iniţial din pământ şi
lemn şi curţi foarte mici , de formă dreptunghiulară
sau pătrată dispuse la poalele dealului Enderm
Sten . Strada nu avea nici trotuar, nici plantaţii de
pomi .
astăzi

SEIDENDORF- satul mătăsii , este cel de-a l
doilea cartier ţigănesc. Se învecinează la sud cu
zona rom ânească, la nord şi la est cu cea
săsească, limita iniţial ă fiind cursul neregulat al
Canalului Morii şi la vest cu Piaţa Industriilor. Este
uh cartier de dimensiuni foarte reduse : se
compunea din uliţa lazului şi o parte a uliţei Morii ,
fiind împărţit pe diagonală în două de prelungirea
străzii Florilor. Aici locuiau ţigani de diferite meserii
şi înde letniciri: fierari , lăcătuşi , constructori de
fântâni şi nu în ultimul rând vân ză tori de mătase ,
cârpe, de unde şi denumirea zonei.
Cartierul se caracterizează prin loturi foarte
înguste , case mici înghesuite , la fel şi anexele,
dispuse într-un front strâns , asemănător celui
săs esc. w Uliţele sunt neasfaltate , fără trotuare
A O Xenopol . op ci t„ p. 11 Autorul foloseşte doi termeni
pentru a stabili caracte rul acestei zone: mahala ş1 ghetou .
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14. Harta Râşnovului din anul 1970 cu zonele afectate
de sistematizare.

sau rigole , neîngrijite, cu excepţia spaţiului viran
de lângă Moară de sus unde existau câţiva copaci,
plantaţi iniţial pe malul Canalului Morii.
Ce se poate spune în legătură cu situaţia aca Râşnovului ?
ln ceea ce priveşte populaţia trebuie
menţionat faptul că , deşi numărul membrilor
comunităţilor săseşti este în continuă scădere ,
mulţi dintre aceştia se întorc pe perioada verii
pentru a-şi îngriji gospodăriile .
Referitor la construcţia de locuinţe , aceasta a
fost în continuă creştere în perioada 1950-1970.
Au apărut cartiere noi de blocuri , în special , pe
malul stâng al Ghimbavului - de la limita sudică,
până la Cimitirul ortodox, pe o fâşie îngustă . De la
cimitir către vest şi către nord până la Piaţa
Industriilor, întâlnim cartiere de case cu lotizări regulate. De asemenea, la nord de strada Vulcanului
precum şi în nord-estul localităţii , între prelungirea
străzilor Teiului şi Izvorului şi parcelele din strada
Nisipului - până foarte aproape de promenadă .
Sistematizarea unei părţi a Râşnovului , a
centrului istoric, operată între anii 1980-1985, a
dus la schimbarea peisajului localit ăţii. Pe
proprietăţile saşilor, distrugând atât o parte a
anexelor cât şi grădinile , s-au ridicat noile cartiere
de blocuri: cvartetul Florilor, cel dintre Sprenggasse
şi Kleingasse precum şi cel dintre Obere
Langgasse şi râul Ghimbav.
Aspectul semi-rural , semi-industrial îi este
conferit Râşnovului de aceste cartiere de blocuri,
de clădirile noi edificate în centrul localităţii
(dispensarul în Piaţa Unirii; poşta din strada Republicii;
liceul industrial în strada Caraiman) precum şi de
prezenţa uzinelor chimică şi de scule.30

tual~

NOTĂ

- Ţin să mul\umesc în mod special pentru ajutorul
acordat în strângerea informa\iilor pe teren : doamnei Erna
Gagesch . domnului şi doamnei curator Georg şi Margarethe
Truetsch , precum şi domnului profesor Peter Thal.
RUXANDA

BELDIMAN

29 Ren no Gra f , op . cit. , p. 100. Autorul men\ionează
dispozi\iile date de autorită\i în anii 1792 şi 1796 referitor
la \igani Ele menţion ează că aceştia nu sunt tolera\i în
case de pământ şi că sunt obliga\i să-ş i ridi ce case în
toată regula ("ord en tliche Wohngebaude"), în caz contrar
trebuie să părăsească localitatea .
3'J Acest text reprezintă o formă dezvoltată a comunicării
sus\inută la Sibiu cu prilejul simpozionului român o-german ,
"Conexiu ni culturale - Arta tran s ilvăneană in con textul
artei europene'', noiembrie 1995.
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