Fi,a localităţii Codlea
de Ileana Filipescu, Anca Crăciun
Oraşul Codlea - ZEI DEN (germană), FEKETEHAlOM (maghiară), CZEIDA CIBINUM (latină) este
aşezat in partea de vest a De presiunii Bârsei, la poalele celui mai inalt vâ rf al Munţilor Perşani - M ă gura
Codlei ( 1 294 m).
in comparaţie c u celelalte localităţi din Ţara Bârsei, Codlea a avut un teritoriu administrativ
deosebit de mare. Acesta se intinde la nord până la culmea Perşanilor, Vlădeni şi Dumbrăv�a (Ţânţari), l a
est p â n ă la hotarele comunelor Hălchiu ş i Ghimbav, unde pârâul Bârsa formează graniţa naturală, la sud,
până l a hotarul comunelor Vulcan şi Râşnov şi la vest, fosta pădure a localită�i se intindea pe ramificaţiile
sudice şi vestice ale Munţilor Codlei.
Se presupune că iniţial au existat două aşezări: TOINDORF şi ARlSDORF - una intre Codlea şi
Vulcan, şi cea de-a doua intre Codlea şi Hălchiu, care au fost distruse probabil in timpul năvălirilor tătarilor
din 1 241-1 243. Este posibil ca locuitorii a cestor aşezări să se fi retras şi stabilit l a poalele .. Măgurii CodleiM
pentru a fi mai aproape de .. Cetatea Neagră" - cetate de munte fortificată, unde se puteau retrag e in caz
de pericol.
Cetatea N eagră avea rolul de a păzi trecătoarea Codlei prin care trecea d rumul de la Braşov spre
Cârţa şi Sibiu. A fost c onstruită d e c avalerii teutoni, c a re au primit teritoriul din sud-estul
Transilvaniei-Ţara Bârsei prin hrisovul din anul 1 21 1 , dat d e regele Andrei al l i-lea, cu misiunea d e a apăra
graniţele de năvălirile cumanilor. in 1 345 cetatea este distrusă de un incendiu. Nu a mai fost refă c ută
deoarece işi pierduse importanţa strategică.
Descoperirile arheologice atestă o locui re pe teritoriul localităţii in că din prima perioadă a epocii
bronzului, prin morminte izolate ( cutii făc ute din lespezi de piatră in care morţii erau inhumaţi în poziţie
chircită) urmate de numeroase u rme ale c ulturii materiale dacice (vase, bijuterii, unelte ).
Prima atestare documentară a Codlei - sub numele de SCHWARZBURG - (FEKETEW HOlUM)
datează din anul 1 265 c a apoi, peste mai bine de 1 0 a ni, în 1277 să apară sub numele de ZEIDEN (VI llA
CIBINIS)
Codlea, ca toate comunele săseşti d in Ţara Bârsei, s-a dezvoltat in cadrul comitatului Braşov,
cadru in c a re s-a format la inceput un .. scaun"' şi mai târziu un district sepa rat.
Datorită distanţei de n umai 15 km intre Codlea şi Braşov, a existat o legătură strânsă intre cele
două localităţi încă din cele mai vechi timpuri. Astfel, l a construcţia fortificaţiilor Braşovului, locuitorii
Codlei au contribuit cu oameni şi materiale.
Braşovul a fost şi este o importantă piaţă de desfa cere a prod uselor agricole a l e codlenilor
oferindu-le acestora in schimb produse ind ustriale, locuri de muncă, servicii medicale, şcolare etc.
la sfârşitul sec. XI II se construieşte biserica in stil romanic, din centrul localităţii. După năvălirile
turceşti d in 1 421-1432 care au devastat localitatea, localnicii au inceput in 1432 construirea fortific aţiilor
din jurul bisericii.
in 1377, localităţii i se a cordă privilegiul pentru funcţia de ..loc de tâ rg".
la recensământul din 1 51 0, Codlea avea 1 30 gospodării. in a cel a n existau deja străzile: lungă
( LANGGASSE), Laterală ( H I NTERGASSE), Măgurii ( M a rkgasse) şi Eleşteului. Tot in a cest a n este
menţionată existenţa unei şcoli primare germane.
in 1 51 7 - pârâul Vulcă niţa este canalizat, prin efortul locuitorilor din Vulcan, Codlea, Hălchiu şi
Feldioara iar in anul 1 520 s-a construit un a peduct c u ţevi din lemn de brad, legate intre ele c u manşoane
metalice (sulinare).
De-a lungul timpului, localitatea a suferit multe strică ciuni din cauza incendiilor, cutremurelor si
epidemiilor. Cu ocazia c a rnavalului tineretului din 1 612 izbucneşte un incendiu care distruge a proape toată
localitatea cu excepţia .. Cetăţii" şi a caselor de pe str. laterală. i n 1 720 un alt incendiu distruge biserica.
Odată cu refa cerea ei se realizează şi tavanul din lemn, casetat şi pictat, c a re se păstrează şi astăzi. i n
1 7 1 3 au fost opt incendii, ultimul, din 29 august, a distrus 79 de case de pe străzile: laterală, M orii, Scheilor
şi Eleşteului. in 1 71 4, in 23 noiembrie, ard toate locuinţele românilor, iar l a 1 mai 1785 au ars 97 de

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Ileana Filipescu, Anca Crăciun

372

gospod ării de pe str. Eleşteului, Măgurii şi din jurul cetăţii.
Epidemiile au făc ut şi ele ravagii. in 1 660, din c auza holerei mor 750 de persoane, iar din
octombrie 1718 până in 1 720, localitatea este complet izolată din ca uza unei epidemii de ciumă.
in 26 octombrie 1802 un cutremur puternic a fă cut multe stricăciuni in localitate.
locuitorii români sunt pomeniţi prima oară documentar in anul 1 737. in 1 762 erau 552 1ocuitori in
localitate.
intre anii 1 761 şi 1763 se construiesc primele case de pe strada Nouă.
Cu ajutorul financiar al negustorului Ioan Boghici din Braşov se construieşte, in anul 1 776,
biserica românească din zidărie. inainte, serviciul divin se ţinea intr-o clădire, proprietatea lui Alexe Ilie.
in 1788, prin ordin imperial, se interzic inmormântările in biserică sau in c u rtea bisericii. la 1 0
octombrie, in a celaşi an, este destinat un teren, .. după gard uri", pentru cimitir (Friedhofgasse).
la sfârşitul sec. XVIII, Codlea avea 3054 1ocuitori (in 1 785).
in această perioadă, cât şi la inceputul sec. XIX, incepe construcţia unor edificii publice,
administrative şi p entru învăţământ. Astfel, in 1 772, se construieşte şcoala germană p e str. Măg urii, in 1834
altă şcoală germană lângă Cetate, .. pe promenada "; c lădire cu etaj, care avea pe lângă sălile de clasă şi
locuinţă pentru profesor. În 1 871 se reconstruieşte din zidărie şcoala românească - prima construcţie din
1820 era construită din lemn cu învelitoare din ş�ă - iar in 1 886 se construieşte o nouă şcoală g ermană pe
locul vechii şcoli construită in 1 5 1 0.
Pe locul unei clă diri mari, numită .. casa de joc", care avea la parter bolţi pentru vânzare iar la etaj
o sală ma!e pentru spectacole, se construieşte in 1 828, primăria localităţii.
Intre 1 861-1870 se construieşte cazarma regimentului de husari lEOPOlD VON PREUBEN.
la sfârşitul sec. XIX a par primele mici unităţi industriale. Astfel in 1878, ia fiinţă fabrica de mobilă
..Fraţii H ornung ", in 1879, fabrica de scule M . H ORVATH. În 1 886 preotul Michael Wilk construieşte primele
sere în curtea şcolii din spatele bisericii. Zece ani mai târziu, alţi şa pte intreprinzători i-au urmat exemplul.
la inceputul sec. XX, localitatea se dezvoltă şi incepe să se modernizeze. Este introd us c urentul
electric ( 1 903) şi se construieşte o nouă conductă de apă cu ţevi metalice. in 1 908 RO BERT CHRISTEl
fond ează o fabrică de produse din lemn, iar PETER G ROB şi MATIAS G O BBEl două fabrici de cherestea.
În 1912 se instalează primul război d e către G eorg Miskes - care a pus bazele viitoarei intre prinderi
..Ţesătoria Codlea", in 1 939. in 1 929 ia fiinţă fabrica de cherestea a lui G EORG WENZEL, iar in 1 936, prin
transformarea unei mori sistematic e in moara de coloranţi a trustului I.G . FARBEN INDUSTRIE, a luat
naştere fabrica de coloranţi numită mai târziu .. Coloram".
la inceputul celui de-al doilea război mondial, Cod lea avea 26 de intreprinderi industriale c u 1 1 5 1
muncitori angajaţi. D u p ă război, localitatea s-a dezvoltat in continuare pe c e l e două planuri - a gricol ş i
industrial. S-au înfiinţat combinate mari d e creştere a păsărilor şi porcilor. Activitatea horticolă s-a extins
prin construirea unor mari suprafeţe de sere, iar unităţile industriale şi-au mărit capacităţile de producţie.
În 1 950 localitatea a fost declarată oraş. Astăzi oraşul are cea. 26.000 locuitori.
Ocupaţiile locuitorilor
Structura dominantă a localităţii a fost determinată de agricultură. Se cultivau cereale - grâu,
secară, orz şi plante textile. Mai tărziu a început cultivarea pe scară largă a cartofilor, sfeclei de zahăr,
porumbului şi a za rzavaturilor. Pe lângă această activitate, locuitorii se ocupau şi cu creşterea vitelor,
vânatul, exploatarea lemnului şi albină ritul.
Meştesugurile s-au dezvoltat şi ele încă din evul mediu. După modelul Sibiului şi a l Braşovului,
meşteşugarii Codlei s-au organizat in bresle, astfel încât in sec. XIV in localitate existau cinci bresle: a
pânzarilor, a fiera rilor, a dogarilor, rata rilor şi cizmarilor.
Descrierea teritoriului
localitatea este aşezată intr-o zonă de coline, d e la poalele Măg urii Codlei, şi o zonă d e şes in
partea de sud şi e st, de-a lungul d rumului naţional nr. 1 , vechiul drum comercial ce lega Braşovul de Sibiu.
Asezare
C odlea este o localitate compactă, ca racteristică aşezărilor din Ţara Bârsei, cu gospodării
organizate cu latura îngustă la stradă şi dezvoltate in adâncime.
Cele două zone distincte - cea săsească, în partea de nord şi cea românească in partea de
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sud-vest, s-au dezvoltat in paralel, având fiecare in centru biserica.
N ucleul localităţii s-a construit in jurul bisericii evanghelice, care deşi îşi pierde cu timpul
importanţa defensivă, continuă să constituie o dominantă, concentrând in jurul ei clădirile şi spaţiile cu
funcţiuni administrative, culturale, comerciale etc.
Localitatea e ra împărţită in cartiere pe criterii etnice. Această împărţire s-a respectat până la
inceputul migrării masive a saşilor în Germania şi venirea in localitate a forţei d e muncă ne cesare unităţilor
ind ustiale.
Cartierul săsesc se intindea pe străzile: Lungă, Pieţii, Mă gurii, Laterală, Nouă, Horia, N. Bălcescu.
Cartierul românesc cuprindea străzile: Scheilor, Constituţiei, Avram Iancu, M. Eminescu, M.
Kogălniceanu, Cetăţii şi Crişan.
Structura perimetrului construit
Reţeaua stradală a celor două c a rtiere - săsesc şi românesc este diferită. Î n cartierul săsesc
străzile sunt a proximativ paralele, leg ate între ele de străzi înguste, fără fronturi construite. Străzile
principale au un profil transversal, larg de cea. 2Q-25m. În c a rtierul românesc, străzile sunt sinuoase, c u
profilul transversal mult m a i îngust, intre 4 şi 8m ş i variabil de-a lungul străzii. Străzile formează mici insule
c u parcele, asemă nătoare celor din Scheii Braşovului. Dimensiunile parcelelor din cele două cartiere sunt
şi ele diferite. Î n partea săsească, lăţimea parcelelor variază intre 15 şi 1 8m iar lungimea lor intre 1 00 1 20m. Parcelele din zona românească au lăţimi ce variază între 8 şi 1 2m. iar lungimea intre 60 şi 80m. Î n
unele zone parcelele au dimensiuni mai mici, in special in insulele formate de străzi. Vechiul parcelar s-a
păstrat in bună parte şi astăzi.
Arhitectura locuinţelor şi modul de organizare a gospodăriilor a fost determinat de ocupaţiile
preponderent agrare ale locuitorilor.
Loc uinţa este aşezată in general cu latura scurtă la stradă. În continuarea ei sunt anexele
gospodăreşti, înşiruite pe latura lungă a parcelei. Aceasta se inchide de obicei c u o şură mare. În spatele
şurei sunt grădina de zarzavat şi câţiva pomi fructiferi.
Spre stradă, casele de locuit formează fronturi continue, fiind legate între ele cu ziduri înalte ce
cuprind porţile mari pentru atelaje şi cele mici pietonale.
Clădirile de locuit au evoluat odată cu timpul. De la cele cu o singură încăpere construite din lemn
şi acoperite c u paie sau şiţă, la cele din sec. 1 7, mai mari, din piatră, până la cele din a doua jumătate a
sec. 18, construite din cărămidă cu două sau mai multe încăperi, aşezate in fila, cu a coperişul in două
pante şi învelitoare de ţiglă. Tot in această perioadă apar şi pivniţele îna lte, construite la inceput din zidărie
d e piatră, a poi din cărămidă.
Faţadele spre stradă au in general un soclu înalt, două ferestre la parter c u ancadramente şi un
fronton triunghiular. Mai târziu a apărut pinionul teşit, despărţit de parter printr-un brâu profilat şi protejat
cu 2-3 rânduri de ţiglă.
Faţadele erau decorate cu motive florale in sgraffiti sau stucatură. Ac este decoraţii sau parte din
ele se mai păstrează şi astăzi în unele clădiri.
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Zusammenfassung
Zwischen den Jahren 1991-1995 hat man das Projekt .Die Dokumentation des săchsischen
Kulturguts aus Siebenbiirgen· ausgearbeitet auf Anregung des săchsischen Kulturrats der und mit
Finanzierung von Seiten der deutschen Regierung.
Durch eine systematische und wissenschaftliche Dokumentation der Ansiedlungen und des
Bauguts, hat das Projekt die lnventur und die Hervorhebung des Kulturguts des ehemaligen Wohngebiets
der Sachsen bezweckt.
Grundlegend fur die Evidenz des Kulturguts stand der Begriff des Denkmals, aber dieser wurde
nicht nur von dem kiinstlerischen und ăsthetischen Kriterium bestimmt sondem auch von seiner
objectiven Bedeutsamkeit fiir die Geschichte, fiir die Entwicklung des Ortes, der Arbeitskratt. der Arbeits
und Produktionsbeziehungen. Beriicksichtigungen kiinstlerischer, wissenschaftlicher, ethnographischer
und biirge rl icher Natur wurden auch beriichsichtigt.
Die a l s geschichtliche D e nkmăler betra chteten Bauten bilden die M ehrheit der
Kulturgutkathegorien. Das Kulturgut ist a u s individuellen Bauten und a ngelegten Ensembles, sowie
La nschaftsteile ( G ă rten, P arks, Fri e dhăfe), zuziiglich den betreffen d e n beweglichen Erbgiiter
zusammengestellt.
lm Rahmen dieses Projektes hatte das Denkmalensemble einen breiteren Konzept als die
herkommliche Bedeutung des Wortes. Er umtasst năhmlich alle geschichtsbezogene Elemente:
Strassennetze, Parzelle, Stadt- oder Dorfabbildungen, Umrisslinie der Ansiedlung, Strassen - oder
Stadtteilensembles, ganze Siedlungen, H a ushaltegruppen, Strassenalignament, Architekturensembles
oder individuelle B auten.
lm rahmen dieser Studie-·hat man fiir die Stadt Zeiden (Codle a) folgendes vorgestellt:
� einen Plan der Stadt mit dem M a sstabl/5000 mit der Kennzeihnung der zwei Teile der Stadt, des
rumănischen und des săchsischen, sowie auch den Entwicklungsphasen der Ortschaft im Laufe der Zeit;
- einen Plan mit dem Massta b1/2000, der alle kartographisch a ufgenommene Bauten der Stadt
umfasst, fiir die man Karteika rten erstellt hat, sowie auch die fotog ra phisch dokumentierten Bauten, die
Architektur- denkmăler erklărte Bauten und Ensembles, Friedhofe und die Friedhofe, die noch die
historische Einrichtung beibehalten, offentliche Grossbauten;
- die Kartei der Ortschaft, die mehrere Kapitel enthălt: geschichtliche Daten, der historisch
geographischen Rahmen der Ortschaft, ihre stădtebaubezogene Entwicklung, die Beschăftigungen der
Einwohner, die Beschreibung des Gebietes, die Lage und die Struktur des fiir die zwei verschiedene
Stadtteile (rumănisch und să chsich) geba utes Umfangs mit Beziigen auf das Strassennetz, Parzelle und die
Entwicklung des charakteristischen Wohnungstyps;
- es wurden fiir die Allgemeinbenutzungsgebăude, fiir die Gebăude mit spezieller Bestimmung,
sowie auch fiir die repră sentativen Wohngebăude Karteien erstellt, die die Beschreibung d e r
Hauptelemente der Gebăude u n d deren Lage im Rahmen d e r Parzelle enthalten. Diese Ka rteien werden mit
Fotos ergănzt und, fiir die wichtigen Bauten sind auch ihre Verzeichnungen vorgefiihrt.
Der Ziei dieser Arbeit ist es, auf der einen Seite die Vervollstă ndigung der gegenwărtigen Listen
der Archite ktu rd enkmălern und, a uf der a n d eren Seite die Ausfiihrung einiger l a ngfristiger
Bewahrungsmassnahmen im Rahmen der zu kiinftigen Konservierungsstrategien und Schutz der
rumănischen Denkmăler aufgrund der Feststellung des Konservierungszustandes der Gebăude.
Bibliografie (Ouellennachweis):
Zeii. Georg Gotthelf, Zeiden, eine Stadt im Burzenland - Heimatbuch einer siebenbilrgischen
Gemeinde, Wort und Welt Vertrag, Tha u r bei lnssbruck, 1 994;
Horwath, Walter, Die Schwarzburg und ihre Bedeutung, in Die Dărfer des Burzenlandes, volumul
IV: Das Burzenland, Erich Jekelius, Braşov, 1 929;
Horwath, Walter, Die Zeidner Kirchenburg, in: Jahrbuch des Burzenlander Săchsischer Museum,
1,. Jahrgang, 1 925.
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Biserica evanghelică

Biserica din Codlea, ca majoritatea bisericilor fortificate, se găseşte in mijlocul parohiei,
înconjurată de un rând de ziduri şi întărită c u turnuri d e apărare. in timp ce in perioada in care a u fost
ridicate majoritatea fortificaţiilor din Ţara Bârsei, se poate determina doar pe baza tipului de construcţie
sau ca urmare a unor evenimente istorice, pentru inceputul construcţiei cetăţii ţărăneşti d in Cod lea suntem
in posesia datei exacte 1432, d atorită însemnărilor lui Joseph D uck. Zidul de incintă, gros de 2m şi inalt d e
8-10m, c u o lungime 85m inchide cea mai m a r e curte interioară d e secţiune ovală din Ţara Bârsei. Zidul d e
a părare este dublat în interior d e d o u ă rânduri suprapuse de cămări de d epozitare prin care s e putea
pătrunde în g a ngul şi in turnurile de a părare. A avut patru turnuri de apărare care şi-au primit numele după
breasla căreia a u aparţinut. Astăzi se mai păstrează turnul ţesătorilor, către nord, turnul dogarilor către
nord-est şi spre sud turnul fierarilor, care a fost transformat intr-o clopotniţă înaltă de 65m (in 1 829, odată
c u construcţia casei statului), a şa cum o putem vedea şi a stăzi. Biserica a fost construită probabil in a doua
jumătate a sec. al Xli i-lea, sub formă de Saalkirche, fiind patronată inainte de Reformă d e Sf. Gheorghe şi
St. Mihail. La început a fost apărată de u n val de pământ c u pal isade, până la construirea fortificaţiilor, in
urma celui d e-al doilea atac al tăta rilor din Ţara Bârsei. Ca toate bisericile învecinate din Ţara Bârsei ce
erau imprejmuite cu ziduri groase şi inalte d e a părare, şi cea din Codlea, in mijlocul incintei cetăţii, a rămas
neconsolidată. N u se poate a pre cia dacă biserica iniţială, fără turn, avea lăţimea şi lungimea celei d e azi,
c u corul romanic sau dacă portalul de vest a aparţinut unei înc ă mai vechi basilici. A fost transformată şi
înălţată in repetate rânduri, din biserica iniţială păstrându-se numai porta lul simplu şi frumos din Kalktutf,
cu frontonul inalt şi ascuţit, străbătut de trei terestre - deschideri inguste şi lungi. in josul scărilor faţa dei
vestice se m a i pot vedea trei semicoloane c u ca pitel uri din piatră, cioplite grob, dar de o mare expresivitate
(baza coloanelor este a coperită de zidărie). Este singurul portal in stil pur romanic care s-a păstrat până
astăzi în Ţara Bârsei. Astăzi portalul vestic este parţial a coperit de o construcţie - intrare lipsită de stil.
incăperea corului, in stil gotic cu bolta cu nervuri in formă de plasă, datează probabil de la mijlocul sec.
XIV, din perioada de inflorire din timpul l ui Ludovic 1. Corul are o lungime de 1 6,5m (cel mai lung din Ţara
Bârse i ! ) şi 7m lăţime şi este despărţit d e sala navei centrale, lungă d e 35m şi lată d e 13m printr-un arc
romanic cu o g rosime de BOem. Tavanul navei centrale nu a fost niciodată boltit, ci a fost a coperit
intotdeauna plat. Biserica nu are nici un turn pe latura vestică, tiind singura biserică din Ţara Bârsei d e
a cest tip.
De-a lungul peretelui nordic, a c u m lipsit d e ferestre, se intinde pe două nivele e mporiul destinat
tinerilor (aşa numitul Knechtslater), peretele vestic tiind inchis cu emporiul orgii. Sala este luminată prin
geamuri inalte, c u arcade rotunde din ciment, construite pe latura sudică in sec. XVI II, pe locul fostelor
terestre cu ogive.
Actualul tavan casetat şi emporiul de pe latura nordică a bisericii a u fost construite in 1702, in
urma a două incendii devastatoare ce au pustiit aproape tot in afară de c lopotniţă. Uriaşul tavan casetat
este o piesă pe cât de originală pe atât de frumoasă, care m a i respiră încă aerul Renaşterii dar c a re n-a
putut să a p a ră sub a ceastă formă decât în vremea barocului. Tavanul constă in 252 casete pătrate,
reprezentând fiecare altă variantă a trandafirului lui Luther (Lutherrose), ritmul vioi al fantezistelor flori
multicolore ce împodobesc fiecare câmp este temperat de riguroasa împărţire in casete şi de mărimea
casetei centrale. Medalionul octogonal din mijloc se întind e pe suprafaţa a 1 2 casete, unde, printre c apete
de ingeri inaripaţi, a pare o coroană de raze şi următoarea inscripţie: .. Es werden nicht a lle, die zu Dir
sagen: H e rr, Herr, ins Himmelreich kommen, Johannes Stolz a ne istre Anno 1 702 die 5 august Tomas GroB,
Simon Playger - mitt Meister. Renovatum 1 959".
Tavanul a fost consolidat în 1 959, pictura fiind împrospătată de pictorul Eduard Morres, domiciliat
in Codlea. Constructorul şi pictorul tavanului casetat, Johannes Stolz, originar din Vulcan, şi-a tăcut
a utoportretul intr-una din casetele de pe latura sudică, c u un desen stângaci, copilăresc. Conul strunjit,
indreptat in jos, c a re se află in mijlocul fiecărei casete, este reprezentat in a cest portret ca o limbă scoasă.
Deasupra orgii, în două casete, a cum mai greu de observat, se află două reprezentări, una c u soarele si
cealaltă c u luna. Culorile predominante ale picturii pe lemn sunt roşu, albastru, alb, g ri şi negru.
Emporiul pe două nivele de pe latura nordică, cu reminiscenţe renascentiste prin construcţie, se
·
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sprijină la parter pe şase piloni mai groşi şi la etaj pe 1 3 coloane (Rundsiiulen) mai subţiri, fiind in acord
cromatic cu tavanul.
Orga bisericii are o deosebită valoare artistică şi muzicală, timbrul ei fiind foarte apreciat de
experţi. In urma a 5 reparaţii, ea şi-a schimbat locul de mai multe ori. De-abia in 1 883 şi-a căpătat locul
pe care stă şi astăzi. Orga are in prezent 2000 tuburi (Pfeifen), două claviaturi şi 28 d e registre. Orga din
Codle a, alături d e câteva piese de la Biserica Neagră din Braşov este singura orgă de mari dimensiuni de
acest tip din Ţara Bârsei.
O piesă remarcabilă de a rtă decorativă a baroc ului târziu este învelişul din lemn al orgii, bogat
impodobit, cumpărat in anul 1 709 de văduva judecătorului regal, Elisa beth Sachs von Harteneck, din Sibiu,
cu suma de 360 d e florini. Strălucită dovadă a artei d ecorative baroce transilvănene prin coloritul ei reţinut
şi bogata ornamentaţie aurită, orga din Codlea este rodul fanteziei şi al remarcabilei creativităţi a
meşterilor transilvăneni, care ar me rita un studiu amănunţit.
O podoabă de mare efect a interiorului bisericilor evanghelice sunt covoarele importate din
Orient şi ajunse in biserică prin donaţii făcute d e persoane particulare sau d e bresle. Pe emporiul orgii de
pe latura vestică a bisericii se mai găsesc atârnate 4 covoare orientale de rugăciune, datân d de prin
secolele XVII - XVI I I .
Vechiul altar al biseri cii a fost vândut bisericii evanghelice maghiare d i n Crizbav ş i instalat acolo.
Noul altar a fost donat de Asociaţia Evanghelică a femeilor in anul 1 903. Creatorul lui a fost tână rul artist
din Vulcan, Johann Bartel, care 1-a sculptat din lemn de steja r, in stil neogotic. Acelasi
. mester a l u c rat si
.
suportul cristelniţei. Î n acelaşi stil cu noul altar a fost schimbat şi mobilierul - sca unel � (G estlihl) d i n
încăperea corului, care au fost sculptate de meşteri din Codlea. Amvon ul a fost făcut în anul 1 841 de doi
tineri din Codlea, Andreas şi Johann Plajer.
În inventarul biseri cii se mai găsesc mai multe steaguri donate de diferite asociaţii profesionale
sau religioase. pompieri, cor, fanfară, Bruderschaft şi Schwesterschaft, sau de persoane particulare, cu
ocazia decesului cuiva din fa milie.
_

Cimitirul evanghelic, Codlea str. 9 mai nr. 1 1
Datare 191 0--1 9 1 1
starea d e conservare-bună
propunere monument
valoare arhitecturală şi ambientală
centrul istoric
Cimitirul evanghelic din Codlea este situat în apropierea Bisericii evanghelice din loca litate, pe
un lot rectangular împrejmuit de un zid acoperit de ţigle, cel d e la intrare făcut in anii '30. Cimitirul a fost
amenajat in anul 1 838 şi mărit în anul 1 903.
Mormintele sunt am plasate pe d irecţia N.E, pe 20 de rânduri. Mormintele folosesc ca materiale:
marm ură neagră, gri şi albă; piatră . .. Hier ruhet Georg Kurmes, Gemeinde Cassierer geb. am 1 6 Sept.1 829,
gest. am 15 mai 1 845 immer bedauert van den Liebenden_"
Î n cimitir, construită la 1 870, capela, de plan d reptunghiular, cu un ac ces principal d in verandă şi
unul secundar din ultima încăpere din spate. Se compune din patru spaţii: o mică verandă cu coloane din
care se face a c cesul propriu -zis din ca pela tăvănită, un antreu, capela c u un mic altar şi in capăt încă o
mică încăpere.
Acoperişul este în 2 ape. Faţadele decorate în stil neoclasic ma rcate de semipilaştri cu ca pitel şi
bază. cea de sud prezintă la ambele ca pete 2 arcade semicirculare cu boltar spre SV cu nişă, între pilaştri
si arcade o fereastră mare dreptunghiulară; ambele surmontate de o pseud oarhitravă cu motive
eometrice. Coloanele verandei sunt de zidărie cu baza hexagonală. 28 August 1 870 Bau der Kapelle

g
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Casa de c ultură
Datare 1 91 0-191 1
(propunere monument)
(clădire cu valoare a rhitecturală şi a m biental ă )
centrul istoric
Clădire cu planul în .,L" pe 3 nivele, pivniţă, parter înalt, etaj, este amplasată pe latura de nord faţă
de biserică şi în vecinătatea Bisericii eva ng helice; cu faţa da lungă la stra dă şi este deservită de 4 accese:
cel principal pe faţada scurtă cu o terasă cu coloane, două tot din corpul l ung, pe faţada lungă şi unul d e
serviciu în corpul s c u rt din curte. Amplasat p e un teren amplu, dreptunghiular. Accesul principal printr-un
corp pe un nivel-parter cu acoperiş plat, mai îngust faţă de corpul principal pe nord-est. Antreul compus
din mai multe încă peri: hol d e intrare, foaierul cu grupurile sanitare situate la extremităţi, paralel cu
a cestea actualul .. Salon Cetate" (restaurant) şi în centru intrarea în sala mare d e specta cole ( 1 7,00 x 44,87).
Sala mare pe 2 nivele, de plan dreptunghiular cu corp decroşat spre holul de la intrare prezintă un tavan
c asetat sprijinit pe 8 stâlpi hexagonali cu capitel; la etaj tribuna din lemn de traseu uşor curbat spre sală,
a ccesibilă din sală; scena înglobează 1/3 din spaţiu; interiorul prezintă asemănări de plan şi formă cu nava
Bisericii evanghelice. Foaierul şi sala mare păstrează lambriurile, uşile şi lămpile origina le în stil a rt deco.
in stânga scenei d e acces spre corpul ingust, dreptunghiular. Sca ra d e acces la etaj, corpul compus din
două săli d e re petiţii şi birouri; la parter cu acces din curte, pivniţe c u bolţi pe şine metalice. Acoperişul
clădirii este in două ape. Faţada in stil art d eco, pe 3 laturi: cea lungă spre biserică, cea scurtă cu accesul
principal spre strad a Lungă şi cea din curte. Cea lungă prezintă câte 5 deschideri pe ambele nivele,
incluzând şi cele 2 uşi delimitate de pilaştri cu pseudoca pitel în formă d e liră. Cea scurtă d inspre str. Lungă
are un a cces ma rcat d e o terasă cu deschideri semicirculare, stâlpii având c apitele l a p rimul nivel, al
doilea retras cu fronton triunghiular cu răsuflătoare romboida lă, c u câte 2 deschideri marcate la
extremităţi de pilaştri cu motivul lirei. Edificiul se datorează arhitecţilor Braşoveni Schuller şi Goldschmidt
şi, de asemenea, antre prenorilor Wagner şi BruB.
Fosta Şcoală de pe promenadă, din Codlea, Str. Lungă 1 1 5
Astăzi sediu d e firme, spaţii comerciale.
propunere d e monument
valoare a rhitectura lă şi ambientală
Se datorează probabil unei echipe locale d e meşteri şi a fost ridicată între 1 833-1834. Clădirea
este d e plan d reptunghiular compact, cu p a rter şi etaj având spaţiile împărţite i dentic, acoperiş în patru
ape şi a cces principal d inspre Langgasse. Iniţia l clădirea cuprindea pe fiec are nivel câte o locuinţă a
învăţătorului. Edificiul este mai aproape de clă dirile secolului al XVI I I-lea ca aspect. Fa ce p a rte din seria
d e şcoli cuprinzâ nd două locuinţe de învăţător dispuse in stânga intrării şi la etaj deasupra, in d reapta
sălile mari de clasă de la parter la etaj se fa c e printr-o scară cu două ram pe cu rangul interior sprijinit pe
arcade semicirculare înguste. Faţadele lungi sunt identice, la fel şi cele înguste. Cele lungi au c âte două
registre cu câte şapte ferestre cu ancadramente simple cu boltar, cele înguste a u câte trei pe nivel, iar la
extremităţi panouri imitând bosajul.
Stare d e conservare: parterul şi faţadele degrad ate, faţadele fără ancadramente modificate.
Fosta Şcoală de fete din Codlea, Str. Măg urii nr. 9
Astăzi a nexa şcoală din Codlea
Datată 1852-1 853
Clădire a este de plan dreptunghiular compact, faţada lungă la stradă, cu parter şi etaj, acoperiş
în patru ape şi a cc esul principal dinspre c u rte. Atât parterul cât şi etajul sunt identice ca dispoziţie a
spaţiilor cu scara interioară cu o rampă din lemn, cuprinde cele două loc uinţe ale învăţătorului, una peste
alta, compusă din trei în că peri şi cele două săli mari de clasă luminoase. Faţadele, precum şi intregul
aspect, amintesc de edific iile secolului a l XVI I I-lea, sunt în număr d e patru. două lungi şi două scurte.
Registrele cu câte şase şi respectiv câte trei deschideri cu ancadramente simple şi la extremităţi panourile
din bosaj. Elementul distinctiv a r fi cea de-a şaptea fereastră oa rbă dispusă în centru imitând un oblon
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inchis din zidărie. Faţada in stil eclectic se compune din două registre cu elemente clasicizante, fiind
străpunsă la ambele nivele de ferestre cu ancadramente şi ele de factură clasică. Corpul central, deasupra
intrării este ieşit in rezalit incluzând la parter accesul cu deschidere in arc de cerc flancată de câte două
ferestre gemene cu sprânceană de cornişă. la etaj perechi de ferestre gemene cu frontoane triunghiulare
cu sprânceana de cornişă comună.
Stare de conservare: abandonată, stare de degradare avansată.
Fosta Şcoală 9 din Codle a
Astăzi Grupul Şcolar Forestier
Centru, str. Măgurii nr. 1 datată 1 886 -87
(propunere monument
clădire cu valoare a rhitecturală şi abientală)
Centru istoric
A fost realizată după planurile inginerului Christian Kertsch în intervalul 30 martie 1 886 - 23 mai
1 887 ( 1 7 1uni şi 23 de zile) cu suma de 30927 de fi. Clădirea este de plan dreptunghiular, simetrică, compusă
din trei corpuri, cel central ieşit în rezalit către stra dă şi cu un decroş de traseu semicircular către curte.
Cu parter şi etaj, cu trei axe mari, cu slă de sport, festivităţi, locuinţă de srvici şi acoperiş în patru ape.
I ntrării principale în ax ii corespunde sia mare de sport cu tavan de grinzi al cărei nivel de călcare este cu
un metru mai jos decât cel normal, spaţiul rotunjit este utilizat ca vestiar; la etaj, deasupra, se găseşte sala
de festivităţi, foarte înaltă, aceasta a avut iniţial o scenă situată la nivelul superior al sălii, sub cornişa cu
trei deschideri inguste in arc de cerc către stradă. Corpul secundar din dreapta se compune d intr-o casă
a scării cu două rampe, balustrada d e fier forjat şi o sală de clasă, corpul din stânga are de asemenea o
împărţire identică, cu două birouri către stradă şi sala de clasă. La parter spaţiile cu bolţi pe şine metalice.
Pivniţa cu sistem de boltire identic.
Faţada în stil neoclasic la nivelul parterului prezintă bosaje tip al rustica. Corpurile laterale
simetrice c u ordonanţe cu patru ferestre, cu bolţari la parter şi despărţite de pilaştrii dreptunghiulari, la
nivelul supe rior cu capitel. Corpul în rezalit, în trei registre p e verticală, cel central cu câte trei deschide ri
pe nivel, etajul cu ferestre în arc de cerc flancate simetric de nişe identice, cele de sus marcau prezenţa
lui Luther şi Melanchton. În dreptul a coperişului, un panou mare decorativ cu trei frontoane triunghiulare
purtând următoarele inscripţii: Wissen ist Macht", " Bildung macht stark", flancând simetric un relief in
"
tera c otă pictată care ilustrează versetul biblic "Lasset die Kinder zu mir kommen (Mare 1 0)". Starea d e
conservare a ctuală a faţadei ne permite descifrarea scenei ş i inscripţiei situate in ax. Restul inscripţiilor
se datorează unei fotog rafii de epocă, aflată in arhiva Bisericii evanghelice Codlea. Cele două statui mai
sus menţionate au fost distruse în anii '50.
Casa Parohială Evanghelică din Codlea
Casa parohială evanghel kică din Codlea, str. Lungă nr. 1 1 0, datare 1 863-1 864
Bună, modificări
Propunere monument
Clădire c u valoare a rhitecturală şi ambientală,
Centrul istoric,
A fost construită intre anii 1863-1 864, cu scopul de a adăposti două familii de preoţi: cea a
Parohului Principal precum şi cea de-a celui de-al doilea preot. comunitatea evanghelică din localitate
fiind destul de mare.
Clădire cu parter şi etaj cu planul în .L· cu acces prin gang boltit şi 5 axe. La parter in corpul dinspre
curte se mai păstrează încăperi cu bolţi .Avena· la etaj încăperi spa�oase şi luminoase precum şi o vemadă
îngustă către curte cu deschideri largi in arc de cerc. Pivniţa cu mai multe despărţăminte are tavan pe
boltişioare de cărămidă pe şine metalice. Faţata, deşi monumentală, este cea a unei case ţărăneşti supralărgite
şi ină�ate cu elemente decorative barochizante. Poarta monumetală, cu deschidere in arc turtit. doar ferestrele
de la etaj şi-au păstrat decora�a originală cu profile simple şi incoronate cu un motiv de ceramică in formă de
frunze de acant. întâlnit şi la alte clădiri publice din localitate (primărie, şcoala germană 9).

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

379

Rsa localitătii Codlea

Primăria din Codlea folosită azi ca policlinică
Centru istoric
str. Lungă nr. 1 13 datare 1828-1830
Mediocră
Propunere monument
Vechea primărie din Codlea a fost construită de o echipă de meşteri din Codlea in intervalul
1828-1830 cu suma de 30.� fl. Clădirea de plan dreptunghiular, compact. cu aspect monumental cu parter
şi etaj şi acoperiş in patru ape. La parter gardul este flancat simetric de două corpuri identice cu câte patru
încăperi, toate boltite Avella. Casa scării, monumentală, etajul modificat Faţada neoclasică, monumentală,
cu corp central uşor decroşat cu coloane gemene şi fronton triunghiular. În câmp stema Codlei şi inscripţia
.Sum unique·. flancată de inscrip�i .Tempore Glorio si/ Regimis. Austriae/ lmperatoris August/ Franciscii.
Primii/MDCCCXXIX; Michael de Brennerberg lnspJ Chrisrt de Greising. Post Petri Hiill. lud. Pauli Medt
Pera ( ! )/ Martini Gohwilli ( ! ) Miill. Prind. 7 Petri Miill. Orat/ Thomas Roth. Not. Pet. Zeides/ loh. Zermen. Pet.
Foith. Jurat.• pe faţada dinspre panou gresie următoarea inscrip�e .SUB. JUR. MICH KONIGES. GEO.
PREIDT/ PET. STOFF. PET MULL IOH. BAMEJARCHIRT. ANO. DIENERS IOH. CASPER. FAB. MIRI IOH.
BARSAI. FABLINI. IOH. HERARUM. LAPICI/ MDCCCXXIX. .
Bame(?).

Este foarte posibil ca aceaste inscri�i să conţină numele maestrului (Archit.) probabil Ion

Biserica ortodoxă din Codlea
Bisrica ortodoxă din Codlea. cartier românesc. str. Cetă�i. datare 1783-1935
Bună
propunere monument
Clădire cu valoare arhitecturală şi ambientală
Cartier românesc
Biserica ortodoxă din Coldea. În urma dreptului acordat de impăratul Iosif al li-lea la trecerea sa
prin Cod lea, biserica ortodoxă de zid a fost construită in anul 1783 datrorită donaţiei substan�ale făcute de
comerciantul braşovean Ioan Boghiciu şi prin contribuţia enoriaşilor. În anul 1812 a fost acoperit
acoperişul, iar in 1818 a fost podită cu cărămidă. Biserica a fost ridicată in incinta cimitirului şi in
apropierea vechii şcoli româneşti.
Casa pa:rohială.
Edificiul este de plan treflat compus din pronaos. naos şi altar cu turn c lopotniţă pe vest. Intrarea
principală pe faţada de vest in pronaos. clădirea mai este deservită de două accese pe nord printr-o
capelă anexată in secolul al 1 9-lea situată intre absida altarului şi ce dea N; al doiela pe sud direct, in naos
prin absida. În pronaos in dreapta se găseşte scara de acces la turn, pe două nivele primul paralelipipedic,
al doilea hexagonal, desupra o cupolă hexagonală. Pronaosul era ini�al despă$ de naos printr-un perete
de zid, demolat in 1928. Naosul, bolţile in arc de cerc, este surmontat de o cupolă; Absidele au fost
amenajate in 1 935 sunt semicirculare in interior şi pentagonale la exterior, toate delimitate de un arc; pe
peretele de vest se găseşte tribuna accesibilă prin scara situată parţial in pridvor. Acoperişul din ţiglă, in
două ape şi o şarpantă pe ferne, pardoseala prezintă intersecţia celor doi cilindri. Faţada de vest prezintă
trei deschideri semicirculare, uşa de acces flancată de două ferestre, la extremităţi doi pilaştri cu
pseudocapitel profillat Edificiul are o cornişă profilată şi un soclu in rezalit pe toată suprafaţa faţadei.
Clădirea prezintă căte 8 deschderi ale naosului, din care pe nord, 3 sunt zidite; câte 3 pe abside. Turnul
prezintă la primul nivel ferestre mici, deasupra o friză cu ocnite surmontată de o cornişă profilată, al doilea
nivel hexagonal cu deschideri semicirculare, inalte şi inguste, cu obloane din lemn, o cornişă hexagonală
şi calotă. Materialele de construcţie piatră, cărămidă, ţiglă şi lemn.
Pictura a fost executată in anii 1956-1958 de către pictorul Toma Lasacan.
Pisania pictată se află in pridvor, in stânga intrării. Biseruica ortodoxă Codlea cu Hramul
Jnălţarea Domnului·. s-a zidit in anul 1783, a fost mărită in anul 1935. S-a pictat in frescă intre anii
1956-1958 de pictorul Toma Lascanu; s-a restaurat intre anii 1981 -1982 cu cheltuiala credinciosilor.
Mitropolit al Ardealului fiind Dr. Antonie Plămădeală şi preot slujit Aurel Marin şi Gheorghe Strejac.
·
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Cimitirul ortodox
Centru, str. Cetăţii
Datare 1 783-1 960
Bună
valoare istorică şi ambientală
cartier românesc
Cimitirul ortodox datează p robabil ante 1783, anul construirii bisericii de zid. Este de suprafaţă
dreptunghiulară amplasat pe o zonă în pantă, mormintele sunt dispuse pe terase, în centru se află
amplasată biserica. Iniţial a cestea erau situate pe laturile de sud, vest şi est din anul 1 960 suprafaţa iniţială
de 7500 mp este mărită, iar mormintele sunt amplasate şi pe nord. Mormintele sunt amplasate de o parte
şi de alta a u nor trepte din piatră albă ce leagă intrarea principală cu uliţa paralelă din spate. Pietrele d e
mormânt utilizează următoarele materiale d e construcţii: marmură (albă, g ri, neagră) ş i ciment.
Berărie-bar
Centru str. Pieţii 1
1 906-1 907
bună dar cu modificări
Valoare ambientală
Centrul istoric
Clădirea este situată în spatele bisericii fortificate şi pieţii într-o clădire de paln d reptunghiular c u
trei travei. Accesul principal se face d i n stradă î n treveeia centrală. Traveea d i n stânga cuprinde o sală
mare cea; cenrtrală, iniţial o încăpere recompartimentată, din care se accede în dreapta în a treia,
compusă dintr-un spaţiu la stradă, în spate trei înguste unele utilizate drept grup santiar, traveea aceasta
este m a i lungă în spate spre curte d ecât celelalte.
Acoperiş în două ape din ţiglă. Faţada prezintă un fronton triunghiular in camp răsuflătoare
circulară cu chenar şi patru boltări .. 1 907"; nivelul principal prezintă trei d eschideri in arc de cerc, uşa şi
ferestrele cu margine ma rcată de d ecor bosat, la extremităţi 2 similipilaştri din bosaj. Faţada laterală
prezintă două d esc hideri mici semcirculare cu chenar bosat şi marginea spre faţa principală cu d ecor
bosat.
Şcoala
Şcoala germană 9 str. Mă g urii nr. 4
R. Beldiman
Datare 1 938-1939
Bună
valoare arhitecturală plus ambientală, centru isto ric
.
Clă direa cu planul in .. L" a fost amplasată in spatele biseri cii evanghelice pe un teren
dreptunghiular împrejmuit pe latura de nord de zidul cetăţii. Localul vechii şcoli germane a fost construit in
intervalul 1938- 1 939 după planurile arhitectului Joseph Voght. Clădirea de roşu (rohbau) a costat suma de
2.4 milioane lei. Localul este pe două nivele subsol şi hochparter şi beneficiază de trei accese sin str.
Măgurii, din str. Pieţii şi unul secundar d in psre curte prin trepte de ciment. Împărirea spaţiilor pe nivele
este aproximativ id entică, acestea sunt în interior a ccesibile prin scara cu două ram pe dinspre Pieţii şi o
alta spre Măgurii. Aripa lungă dinspre Pieţii este compusă din trei săli in amfiladă dubl ată de un culoar
in gust spre curte, în ca păt o sală dispusă perpendicular. Aripa scurtă se compune din trei săli spre stradă
şi holul de aces situat in ca pătul dinspre M ă gurii, iar spre c u rte în a propierea intrării, cancelaria. La
hochparter se găsesc sălile de c lasă şi cancelariile, la subsol atelierele. Spaţiile la hochparter sunt înalte
de 3,5 m, cele de la subsol de a prox. 2,5 m, ac estea din urmă cu structuri pe şine metalice. Acoperişul
clăd irii este în două ape şi şa rpanta pe scaune. Faţada prezintă d eschideri largi la primul nivel, la cel
inferior înguste.
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Şcoala românească, centru str. Cloşca nr. 26
Bună
propunere monument
ca rtier românesc,
Clădirea a fost ridicată pe un platou situat pe o colină situată deasupra vechii pieţi româneşti
Rumiinischer Marktplatz în cartierul românesc pe un teren rectangular. Clădirea cu planul în L" a fost
construită în anul 1934 cu suma de 4,3 milioane lei de către statul român şi se compune din trei nivele:
subsol, parter şi etaj. Edificiul este deservit de trei a ccese cel principal înspre parc ( Piaţa romnească) al
doilea pe faţada d in spate şi un al treilea secundar pe aripa scurtă înspre c urte. Subsolul este accesibil
prin scara cu două rampe (accesul de pe faţada din spate dinspre curte) c u planul în .. L": se compune din
patru spaţii îbnguste spre parc, trei înguste pe latura îngustă, un cortidor situa paralel cu cele din faţa şi
dreapta intrării, încă o magazie; toate spaţiile cu tavane pe grinzi de metal, parterul şi etajul prezintă o
distribuţie asemănătoare. La parter corpul lung prezintă cinci spaţii la extremităţi, două săli mari, două
înguste şi în axul intrării holul îngust de ac ces, sălile mari sunt situate paralel cele mici perpend icular pe
culoar. Spaţiile înguste prezintă tavane pe grinzi de metal. Cele trei încpăeri mai înguste sunt uşor ieşite în
rezalit faţă d e restul corpului. Aripa îngustă se află în continuarea sălii mari din stânga prezintă două
încăperi una mai mare alta mai îngustă. Deasupra magaziei de la subsol c a binetul d irectorului; în dreapta
scărilor de la a ccesul din c urte, aripa l ungă, grupurile sanitare. D iferenţele de împărţiri de spaţiu de la etaj
sunt: cele trei săli înguste de la parter din axul intrării o sală, sala de festivităţi cu scafa profilată şi panou
decorativ pe tavan; a cestea sunt despă rţite de câte o uşă cu câte patru c anate; culoarul este în .,L" şi se
prelungeşte în paralel cu aripa îngustă, unde în ca păt se află o sală situată perpendicular pe restul sălilor.
Acoperişul în două ape şi şarpanta pe scaune. Faţada clădirii este în stil neoromânesc. Deschiderile
etajului sunt înalte şi c u terminaţia în arc de cerc. În dreptul sălii d e festivităţi, balcon. Faţa da în spate şi
celei laterale c u ferestre c u ancadramente neog oticizante între nivele (parter şi etaj) panouri decorative
dreptunghiulare. Clă direa şi nivelul subsolului marcate de un soclu ieşit în decroş cu deschideri
d reptunghiulare orizontale. Materiale de construcţie: piatră şi cărămidă subsol; cărămidă metal, ciment,
ţiglă, restul nivelelor.
Restaurant-Hotel ..Zur Schwarzenburg" - Cetate
Astăzi restaurant-hotel, str. Lungă nr. 1 1 1 , 1 91 2- 1 91 3
Bună c u modificări
Valoare a rhitecturală şi ambientală
Centrul istoric
Clădire a de plan dreptunghiular nereg ulat a fost construita in anul 1 91 3 în apropierea bisericii
evanghelice şi în vecinătatea casei de cultură. Prezintă faţa da principală spre str. Lungă şi cea secundară
spre str. Măgurii, beneficiază de 3 accese: str. Lungă, Măgurii şi unul secundar la faţada scurtă din spate
şi se compune din trei nivele. Clădirea a suferit o serie de modificări pe parcursul anilor în special însă
d upă 1 990 este posibil ca la origine atât casa de Cultură cât şi hotelul- restaurant să fi fost o singură
clădire,ele fiind unite prin salonul restuaruant de la parter. Subsolul a re un L uşor neregulat şi se
compune d in 2 corpuri dreptunghiulare dispuse asimetric despărţite de un culoar, în dreapta lor în
continuarea corpului dinspre str. Lungă un mic corp în .,L" mai îngust decât cel mare. Aripa dinspre str.
Lungă prezintă 5 spaţii d e de pozit, cea din spate prezintă un mic c uloar în .,L" şi spaţii înguste situate d e o
aprte şi de alta, depozite, camera frigorifică, centrala termică. Parterul se compune din doui travei
dreptunghiulare cea mai mare parte spre str. Lungă, un salon mare şi a c cesul prin două holuri mici în
amfia lda, în partea din spate. Spaţiul amplu drpetunghiular prezintă în stânga spaţii înguste de depozit şi
scară de a cces la subsol uşor decroşată această parte, în centru bucătăria, in dreapta oficii, un bar şi un
hol de trecere. Traveea din d reapta spre Măg urii este mai îng ustă şi retrasă faţă de treveea mare; se
compune pe colţ (Măgură-Luingă ) dintr-un salon mai îngust şi grupuri sanitare; holul de intrare în .. L" şi
scaara c u două ra mpe şi în spate două birouri şi salonul, încăperea de legătură dintre casa de cultură şi
hotelul restaurant Cetate. Etajul respectiv, hotelul prezintă un plan dreptunghiular compus din două travee:
cea d in stânga către strad a Lungă prezintă o verandă d eschisă pe stâlpi c irculari către interiorul ca merei
,.
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- apartament, cu baie dispuse de o aprte şi de alta a culoarului, acestea au suferit modificări faţă de
împărţirea originală. Treaveea din dreapta este uşor mai lungli in spate, prezintă patru încăperi de
dimensiuni diferite, holul in .l· cu scara de acces şi in spate in partea decroşatli birouri. Faţada respectiv
deschiderile au suferit nişte modificări faţă de aspectul iniţial. Se mai păstreazli balconul pe stâlpi de la
etaj şi deschiderile de la parter in arc de cerc.
Vechea cazarmă a regimentului
Astăzi I.M. Braşov Confecţii, S.C. Codtex tâmplărie, tap�erie
R. Beldiman
1 861-1870
degradată
propunere monument
valoare arhitecturală şi ambientală
centrul istoric
Edificiul datează din intervalul 1 861-1870; in perioada 1861-1918 aici şi-a avut sediul regimentului
de husari .. Leopold von PreuBen·. intre 1 9 1 8- 1 947 regimentul de a rtilerie de munte, Tunuri de munte şi unul
d e cavalerie. Clădirea d e plan dreptunghiular dispusă pe 4 laturi in jurul unei curţi interioare pe strada
Lungă la intersecţia cu Piaţa pe 3 nivele: pivn�a. parte şi etaj. Edificiul a suferit o serie de mdificări şi
reimpărţiri. Edificiul beneficia in�ail de intrarea principală prin gang situat in ax fl ancat de 2 intrări. Aripa
dinspre piaţă prezintă la parter spaţii pătrate cu stâlp central cu câte 4 bolţi .avellau astăzi parţial
modificate şi cu accese d e curând amenajate dinspre Piaţă. Etajul cu a cces din g ang, prin scara cu boltă
semicriculară cu o rampă: prezintă un culoar ingust cu deschideri in a rc de cerc către curte; spre Piaţă la
origine probabil mai multe încăperi, astăzi pereţii dintre ele parţial distruse, tavanul pe grinzi de lemn,
parţial distrus. i n capătul culoarului perpendicular in că un spaţiu. Aripa din dreapta este identică. Corpul
din spate este utilizat astăzi pentru ateliere, a suferit ample modificări faţă d e împărţirea şi aspectul
originar. Pivn�ele sunt inaccesibile.
Acoperişul este in 2 ape. Faţada prezintă deschideri dreptunghiulare pe ambele nivele, in�ial cu
chenar şi banc hine. multe dintre acestea dispărute. Intrarea in ac c u deschidere dreptunghiulară.
Casa parohială 1 capela
Şcoala românească
Azi casă parohială, capelă str. Cetăţii nr. 2, 1781-1 900
Codlea cartier românesc
R. Beldiman
buna cu modificări
valoare ambientală şi istoric ă
cartier românesc
Clădirea a adăpostit de la inceput primul local d e şcoală românească confesională din Cod lea; a
fost construită in 1871 cu suma de 2076 fi din care primăria a dat 500 fi, restul de 1 576 fi. comunitatea
românească; meşterul constructor a fost probabil Sandu Bumar. ln�ial se compunea din 2 săli, la 1 900 s-a
mai adăugat o sală d e clasă. Casa este d e plan d reptunghiular c u 2 a ccese in�iale, ulterior una din ferestre
modificate şi a menajate in uşă, se compune din 3 corpuri. cel d in drepata compus din intrare, un antreu in
spate încăpere îngustă şi in dreapta la strada sala mare astăzi capela. Celelalte 2 c orpuri accesibile prin
noul acces, cel original zidit in interior se compune din 2 incpăeri şi holul iniţial cu încă o cameră. această
parte a casei parohiale a mai suferit unele reimpărţiri.
Acoperiş in două a pe. Faţada simplă prezintă 4 şi respectiv câte 3 deschideri ale corpurilor
delimitate de cele 2 intrări uşor in rezalit c u deschidere in mâner d e coş.
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Fabrica de textile - S.C. Codtex S.A., str. Horea 4
Fabrica de textile
R. Beldiman
1890-1919
b u nă
clădiri cu valoare a rhitecturală şi patrimoniu industrial
centrul istoric
Ansamblu de clădiri situat in apropierea străzii principale, amenajat in că de la sfârşitul secolului
trecut d e c ătre Georg Mieskes, dar in special din 1 91 2 c a fabrica de textile, pe u n lot rectangular. Se
compune din 3 clădiri: corp adminsitrativ şi fabrica propriu-zisă, compusă din 2 clădiri c u o curte in formă
de .T·. Complexul a fost proprietatea lui Georg Mieskes între 1890-1 978, intre 1 946-1948 a fost
concesionată lui Gheorghe Axente sub denumirea de .ţesătura română", din 1 948 intră in proprietatea
statului român cu denumirea de Ţesătoria Codlea".
Iniţial fabrica a l ucrat intr-un fost hambar, ulterior in 1912 pe acelaşi loc s-a c onstruit un corp d e
clădire î n p l a n dreptunghiular şi se a chiziţionează prima maşină; d u p ă 1918 s e instalează u n atelier e ţesut
şi se a chiz�ionează utilajele din Germania. Clădirea a fost supraetajată cu 2 nivele in 1 928 şi reamenanajate
in 1 932 la care se aduagă 44 de maşini noi. Faţadele clădirii sunt simple pe fiecare nivel apar câte trei
ferestre. Acesul se face din curte.
A doua clădire s-a ridicat in 1 939 pentru ţesătorie şi o supra lărgire a atelierului d e preparaţie a
ţesătoriei, cu trei etaje in .L" cu scară interioară intr-un corp decroşat situat la intersecţia celor două
corpuri c u deschideri circulare. Fiecare nivel prezintă câte două hale mari. Tavan ele sunt din cărămidă cu
g rinzi din beton şi pardoseala din cărămidă. Acoperişul este in două ape, dedesubt se g ăseşte o cornişă in
scări. Pe faţadele laterale câte u n fronton trapezoidal, celor trei nivele le corespund cele două ferestre
pătrate, despărţite şi flancate de câte o platbandă decorativă, la partea inferioară soclul este marcat
identic. Faţadele lungi sunt simple prezintă câte zece deschideri pătratre. Cele două corpuri - fabricile a u
suferit n umeroase modificări şi reîmpărţiri i n interior d u p ă anii 60, de asemenea s-au instalat ş i utilaje noi
ma;ini d e ţesut, maşini de bobinat cu 80 fise; s-a amenajat o centrală termică şi d e asemenea un laborator
de chimie şi fizico-mecanice. În capătul locului s-a construit in anul 1 938 o magazie pe un nivel cu a coperiş
in două ape de produse finite şi materiale; deschiderile a cestuia au fost modificate in anii 60.
Biroul adminsitrativ este o clădire de plan in . N " ridicată in 1 934, a suferit însă ample prefac eri.
La stradă prezintă patru încăperi de dimensiuni d iferite, deservite de u n culoar d e acces.
•

Fabrica de lapte - S.C. Agroindustrială Bârsa S.A. Cod lea
Codlea centru, str. Lungă 1 32
Grajdurile comunale
Azi S.C. Agroindustrială Bârsa S.A. Codlea
1 890-1927
bună dar cu modificări
valoare ambientală
centru istoric
Anbsamblu de clădiri dispuse in U pe o parcelă dreptunghiulară de colţ la capătul localităţii la
ieşirea spre Hălchiu având a ccesul principal din str. Lungă. ln�ial până in anul 1 947 complexul a servit
drept g rajd comunal pentru cai şi bovine. Din 1 947 func�a iniţială a fost înlocuită cu cea de fabrică de lapte,
la care s-au adăugat o serie de modificări a le interioarelor clădirilor.
Complexul se compune din fostele grajduri dispuse pe amble laturi lungi cu faţada scurtă la
stradă şi in continuare magazii (refăcute in anii 60), paralel cu strada clădirea a dminsitrativă iar în capătul
lotului şura, demolată în anii 70. G rajdurile şi anexele aflate în continuare sunt de plan d reptunghiular iar
clădirea administraţiei care a suferit numeroase adăugiri şi modificări are planul in .L".
Vechile grajduri sunt situate: cel din stânga, la stradă, pe colţ, cel din dreapta, mai retras. Clădirile
sunt inalte d e aproape 10 metri şi cu acoperişul in 2 ape. În dreapta sunt două grajduri, unul dintre ele uşor
retras către interiorul curţii faţă de celălalt. La faţada lungă spre a coperiş, cele două grajduri prezintă ca

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Ileana Fili pescu, Anca Crăciun

384

un :n·c corp decroşat dreptunghiular cu a coperirea in două pante c u un orificiu pentru introduc erea fânului
in pod.
Grajd ul mare din stânga prezintă din frontonul triunghiular spre stradă o scurtură in ronde bosse
din ceramică, ur cap d e cal d in i n intr-un medalion; la cel din d reapta un cap de bovină.
Actualele birouri sunt amplasate intr-o clădire in .. L" situată cu faţa da lungă către strada Lungă.
Este d eservită de două ac cese. Iniţial prezintă la stradă patru încăperi şi alte două încăperi mai mici in
aripa scurtă, la intersecţia celor două corpuri se află o încăpere mai îngustă c u acoepriş sepa rat. În anii
60 numărul spaţiilor a fost mărit. Se mai păstrează d uşumelele şi uşile originale din anii 20. La faţada
principală clădirea prezintă 6 ferestre.
·

Lista ilustraţiilor:
1 . Planul localităţii Codlea;
2. Coldea vedere generală;
3. Biserioca evanghelică din Codlea - Nava centrală
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