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este multele case cu zidurile tari, coperişurile ascuţite şi fereştile mărunte,
peste şerpuirea întunecoasă a multor strade înguste, se ridică turnul unei
mari biserici negre, tăiată aspru din piatră sfărămicioasă . .. » Astfel evoca
Nicolae Iorga vestita Biserică Neagră din Braşov şi astfel se înfăţişează şi astăzi
masa cenuşie a acestui monument, pe care Mihail Sebastian îl vedea « ca o
((

P

imensă orgă».

Există

monumente care-şi pun pecetea asupra unui oraş. Cu toată contemporana
de energii, care l -a transformat într-un mare centru industrial şi-l
îmbracă în haina geometrică a unui nou urbanism, Braşovul nu poate fi conceput
fără monumentele sale istorice, inclusiv Biserica Neagră. Astăzi, ca şi ieri, cînd
tot Mihail Sebastian îi mai cînta încă oraşului aspectul de burg provincial, « Biserica Neagră, cu zidurile ei arse, cheamă colorile, le sprijină, le linişteşte, le
împacă ... »
Biserica îşi trage numele de la zidurile ei pîrjolite în urmă cu aproape trei veacuri.
Pînă a nu cădea pradă focului se chema Biserica Sfintei Fecioare Maria şi era
fără îndoială una din mîndriile cetăţii.
În 1688, locuitorii Braşovului s-au răzvrătit împotriva Habsburgilor sau, mai
precis, împotriva ocupării oraşului de către trupele austriece.
După înfrîngerea suferită de turci în 1683 sub zidurile Vienei, Habsburgii începu·
seră aşa-zisa luptă pentru eliberarea popoarelor creştine de sub stăpînirea turcească.
Rîvnită demult pentru bogăţiile şi importanţa ei strategică, Transilvania atrage
privirile Curţii din Viena. Aşa-numitul tratat hallerian (după numele celui ce-l
încheiase, Ioan Haller) impune stăpînirea habsburgică şi prezenţa trupelor impe·
riale. Succesele acestora în Ungaria (eliberarea Budei, victoria de la Mohâcs)
a:nplifică şi mai mult pretenţiile curţii. În octombrie 1687, în urma tratatului de
la Blaj, 12 oraşe sînt obligate să primească trupele imperiale pentru iernat. Iar
desfăşurare
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• numai· şapte luni în mai 1688, generalul Anton Caraffa impune «părinteasca
d upa
'
• • T
·1
.
·re a maiestăţii sale». În felul acesta, suzeranitatea turceasca in rans1 vanrn
ocro t i
. d d
·
· ·
ia sfîrşit şi începe, pentru două sute de ani de aci înainte, penoa a orr.. naţ1e1
austriece.
1 p· •
•
·
După cum se prevedea în declaraţia întărită de dieta întrunită a aga.raş m mai
1688 patru cetăţi urmau a fi ocupate de imperiali. Între acestea, ş1 .Braş.°vul.
D r 'locuitorii Braşovului s-au opus. Vechi silnicii, ce apăsau Trans1lvama de
p:ste două sute de ani, se amplificau acum prin pericolul intră.rii acelei «armate
străine» între zidurile oraşului. « De cînd fiinţa oraşul - scn.e
D. Teutsc~
în a sa « Geschichte cler Siebenbilrger Sachsen » - castelul ş 1 =~~ul~ poarta Şl
turnul, fuseseră întotdeauna în mîinile orăşanului; decrete rega e. 11 !ntarea~ acest
drept; principii (transilvăneni) nu-l ocupaseră niciodată. Astfel mc1t mulţimea a

1

6

?·

început să strige trădare. »
..
Conducerea oraşului înclina să predea cheile. Dar acei ce se opune~u: « re~e~11 >'.'.
îşi strigau protestul în gura mare. « Oare p~nt~u. ce. al~ceva au nd~cat pannţu
noştri cetatea şi pentru ce au înzestrat-o cu intantun ş1 arme, claca nu pentru
a se apăra în vremuri de restrişte? »
.
•
Răzvrătirea a fost locală şi scurtă, dar tumultoasă şi plină de. ero~sm. ~re~erm~
« să 0 apere pînă la moarte » decît să o predea, braşovenii, « ~e1 mai i:iulţ1 c~man
şi toată calicimea şi toat! calfele cizmarilor, manifestîndu-~1 pe faţ~ r~belm~ea
împotriva autorităţilor şi împotriva acelora care nu au luat. arr:iele alat~n de e1.»,
şi-au apărat cetatea cu 0 dîrzenie pe care nu le-au putut:o mfnnge dec1t tunurile
şi numărul mare al oştilor imperiale şi transilvănene, pr1m~le ~ub co~anda gene·
ralului Veterani iar celelalte sub aceea a cancelarului Mihail Telek1.
.
Breasla cizmaril~r, care dăduse tonul răzvrătirii, a fost exclusă din s~atul oraşului.
Capii rebeliunii, bătrînul pălărier « cu plete de zăpadă » Şte~an Stemer: .d: 85 ~e
ani şi aurarul Gaspar Kreisch, au fost condamnaţi şi executaţi. D~r, ~eş1_1~abuşită
şi pecetluită cu osîndiri la moarte şi ani de închisoare, o noua raz"._J'.atrre ar fi
putut izbucni în cetate dacă în ziua de 2.1 aprilie 1689 nu s-ar fi abatut asupra
oraşului calamitatea unui groaznic incendiu.
«Acolo jos, la capătul străzii Negre şi a străzii Cetăţii - îşi.în~epe.Ado_lf.Me~chen·
1
dorfer, în romanul său Die Stadt im Osten, evocarea cumphte1. înt1.mp~an-:-:-- ~~uc·
mra pocnind şi p:rîind două coloane de foc, care, .pr~n~e m ".irteiul :V'.Jehet ce
se stîrnise, începură să împrăştie, ca două uriaşe fmtm1 arteziene, milioane de

scîntei aurii. De îndată se porni un zgomot de iad, ca şi cum ar fi pătruns duş·
manul noaptea în oraş: clopotele începură să bată înnebunite alarma, de pe dealul
Cetăţuii tunurile bubuiau fără încetare, pe străzi mişunau mulţimile negre de oameni.
Cînd se izbutea, pe alocuri, să i se taie unul din capete şarpelui de foc, alte trei
căpăţîni ale hidrei răsăreau în străzile învecinate, adeseori sărind peste pieţe
întinse şi se năpusteau cu o lăcomie nimicitoare în lungul şirurilor de case, cuprin·
zînd palatul bogatului şi cocioaba săracului, magaziile uriaşe ale breslelor şi ale
negustorilor, adevărate cămări pentru jumătate orient. Flăcările înghiţeau postavuri
şi mirodenii scumpe, străvechi tezaure de familie străluceau pentru ultima oară,
oameni ardeau de vii pe străzile înfundate şi bolţile se prăbuşeau strivind sute
de locuitori ai cetăţii ce zăceau înnebuniţi de groază în pivniţe. Biciuite de vijelie,
flăcările adulmecau din toate părţile inima oraşului: arătoasa casă negustorească
se clătina, mîndra clădire a primăriei cu preţiosul ei orologiu se prăbuşea, şi în
vîlvătăile flăcărilor piereau casa parohială a oraşului, locuinţele predicatorilor,
casa c:ntarelor şi gimnaziul, împreună cu celebra bibliotecă întemeiată de refor·
matorul Honterus. Iar cînd totul fusese prefăcut în cenuşă şi flăcările turbate
goniseră spre marginile oraşului, pînă adînc În munţi, spre seară, cocoşul roşu
îşi desfăcu aripile şi asupra celei mai preţioase comori a cetăţii , asupra bisericii
mari: turnul şi acoperişul fură înghiţite de foc, bolţile se pră buşiră, cele cinci
clopote acordate armonic căzură pe jumătate topite, - celebra orgă de pe vremea
reformei, covoarele preţioase, dintre care unul se spunea a fi fost lucrat de apos·
toiul Pavel, amvonul lui Honterus, altarul de aur, epitafurile strălucitoare şi
sute de alte obiecte preţioase fură nimicite în cîteva ore. A doua zi dimineaţa,
cînd norii de fum începură să se împrăştie, deasupra zidurilor înnegrite nu se
mai boltea decît cerul albastru. l>
În duminica următoare, slujba religioasă (Misericordias domini), a fost ţinută
sub teii din cimitir. Vreo sută de oameni îşi găsiseră moartea în timpul incendiului
şi cum nici măcar scînduri nu se mai puteau găsi, au fost înmormîntaţi la groapa
comună, înfăşuraţi în covoare sau pînze.
Într-un asemenea tragic botez al focului, ce i-a pîrjolit zidurile pentru totdeauna,
şi-a primit numele Biserica Neagră. Incendiul a distrus atunci aproape întreg
Braşovul, cu excepţia - în parte - a cartierului românesc al Şcheilor. Un mare
număr de « cervine» aduse de la Constantinopol, unde fuseseră duse de turci
la 1541, cu prilejul ocupării Budei, au pierit şi ele în flăcări.
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Focul, care izbucnise în mai multe locuri deodată, nu se iscase din senin. C>amenii
depuneau mărturie că văzuseră « rachete umplute cu materii inflamabile » zburînd
pe sub acoperişul Bisericii Negre, sau găseau « granate » şi « bombe » în cenuşa
caselor. Lectorul Petrus Clos mărturisea a fi văzut un corp arzător căzînd de-a·
dreptul pe acoperişul bisericii. Preotul Markus Fronius însemna în latineşte
în jurnalul său din anii 1689-1691: «Ciudat! În vreme ce foarte marele acoperiş
ardea şi focul nu apucase încă să distrugă nicăieri bolta atît de înaltă, de întinsă şi
de subţire, flacăra a pătruns totuşi înlăuntrul bisericii şi a început s-o mistuie
cu atîta turbare, încît a nimicit nu numai tot ce era din lemn, ci a ars şi zidurile,
făcîndu-le aproape de nefolosit. Au ars scaunele, băncile, amvonul, altarul,
corul, orga, cărţile, epitafurile şi monumentele funerare, iar ·zidurile şi stîlpii
erau, spre disperarea acelora ce le vedeau, pe jumătate arse şi în parte distruse».
Un alt cronicar contemporan, Cserei, scrie şi el: «Puternicul grilaj de fier ce
se afla în biserică de-a lungul zidurilor, a fost răsucit de foc ca şi cum ar fi
fost din pînză ». Totul părea a duce la constatarea că « n -a fost un foc normal,
obişnuit, nici întîmplător şi extins de la sine, ci un foc al miniei, pedepsei şi răzbu
n ă rii ... din partea comandantului Majestăţii Sale împăratului pentru rebeliunea
de anul trecut a cetăţenilor noştri», care se împotriviseră ocupării oraşului şi a
cetăţii de către garnizoana habsburgică.
Izvoarele contemporane menţionează o scrisoare din 1688 a generalului austriac
Caraffa în care li se spune braşovenilor că dacă se vor opune « îi va paşte nimicirea
totală » şi va preface totul « în praf şi cenuşă ». De altfel, după cum amintea
Gheorghe Bariţiu în 1870, din porunca acestui general cercetările pentru descoperirea făptuitorilor au şi fost oprite curînd.
Ceea ce rămînea erau osîndiţii, ruinele, amintirea multor valori pentru totdeauna
pierdute şi scurgerea a peste o sută de ani de atunci înainte, CÎţi au fost necesari
Braşovului pînă să se refacă pe d~plin.

8

Începînd din secolul al XIV -!ea, dezvoltarea socială, economică şi culturală a
Transilvaniei, ca şi organizarea ei politică, se află în continuu progres. După peri·
oada de anarhie feudală din secolul anterior, urmează o vreme de stabilizare treptată, de consolidare a statului feudal. Alături de agricultură şi creşterea vitelor
(ocupaţii de căpătîi pînă atunci) se dezvoltă mineritul şi mai ales meşteşugurile.
Locuitorii oraşelor mai mari, cum erau Sibiul, Clujul, Bistriţa, Sighişoara etc.,

-.

încep să renunţe la ocupaţiile agricole, pe care le vor părăsi în cele din urmă cu
totul, pentru a se consacra tot mai mult meşteşugului şi negoţului.
Braşovul cunoaşte şi el, începînd cu secolul al XIV -lea, o dezvoltare rapidă.
Curînd oraşul ajunge la loc de frunte în viaţa economică a Transilvaniei, datorită
în special poziţiei cheie pe care o ocupă pe circulatul drum comercial ce leagă
apusul de răsăritul Europei. Încă în 1364, regele Ludovic încuviinţează Braşovului
organizarea tîrgurilor anuale. Oraşul întreţinea un comerţ înfloritor, în special
cu ţările dunărene, prin pasul Branului, pe drumul Prahovei şi al Ialomiţei,
pe drumul Teleajenului şi pe cel al Buzăului, ce ducea la Brăila. Un alt drum
comercial ajungea, prin pasul Oituzului, în Moldova. Oraş « liber », înzestrat
cu privilegii, Braşovul număra pe la mijlocul secolului al XV-lea circa 6.000 de
locuitori -şi peste 30 de bresle.
În 1503, comerţul oraşului cu Ţara Românească, Moldova şi prin intermediul
lor cu Imperiul Otoman, se ridica la 167.000 florini, valoare însemnată, ce întrecea
cu mult jumătate din întregul comerţ al aşezării: « Tîrgul de la Braşov - scria
prin 1550 Georg Reichestorffer, geograf şi diplomat transilvan, în a sa « Chronographia Transylvaniae » - spre care se îndreaptă ţăranii de pe ogoare în fiecare
săptămînă, este atît de vestit, incit îl poţi socoti un adevărat iarmaroc din pricina
lucrurilor şi mărfurilor multe, expuse spre vînzare. Pe drept cuvînt, este emporiul
(emporium) părţilor învecinate şi de asemenea un loc de desfacere comun al
tuturor bunurilor; se adună aici secui, români, armeni, greci, ba uneori este mai
bogat chiar decît celelalte oraşe transilvănene prin mărfurile turceşti şi prin cele
aduse atît din Moldova cît şi din Ţara Românească». Pe la 1565, italianul Giovan·
nandrea Gromo, căpitan de gardă al lui Ioan II Sigismund, socoteşte oraşul «un
magazin comun de mărfuri », iar pe la sfîrşitul secolului un alt italian, Giovanni
Magini, constată acelaşi lucru, consemnînd prezenţa unor negustori veniţi din
toate cele patru vînturi. În felul acesta, Braşovul ajunge treptat să joace rolul unei
adevărate pieţe centrale pentru toate cele trei ţări române.
Era firesc ca o dată cu înflorirea economică a oraşului să crească şi ambiţiile locui·
torilor lui. Prosperitatea tot mai generoasă a braşovenilor avea să genereze treptat
şi dorinţa de a ridica un lăcaş pe cît posibil mai impunător şi putînd suporta
comparaţia cu celelalte monumente asemănătoare, ridicate pînă atunci în alte
oraşe. Ceea ce, cel puţin sub aspectul dimensiunilor s-a şi reuşit. Dacă din punctul
de vedere al stilului, Biserica Neagră, aşa cum se înfăţişează ea astăzi, face parte
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din grupul bisericilor gotice de tip hală (Hallenkirche) şi ilustrează faza finală şi

~ecadentă a goticului, marcînd limita estică a construcţiilor gotice tîrzii, ca măr;me

12

mtrece toate celelalte biserici gotice transilvane.
Dar !a ~a~a cînd va fi început zidirea noului lăcaş, braşovenii nu erau lipsiţi
de biserica. În Braşovul vechi, cu faţa către Dealul Şprenghiului se află şi ·
cea m .
h b" .• d"
'
azi
ai vec e isenc~ _i? oraş, impunătoarea biserică Bartolomeu, începută
pe la 1223. Se pare deci ca mceperea construcţiei bisericii Sfintei Marii mai t' ·
B"iser~ca
. N ea.gra,_
- tre buie
. pusă m
• 1egătură şi cu alte motive, între care 'cel mailrZlU
de
seama trebuie sa fi fost mutarea centrului oraşului din Braşovul Vechi în cetate
pe locul actual, unde a fost ridicată mai tîrziu şi Casa Sfatului. Această mutar~
e:a det~r~inată, fără î~doială, de intensificarea lucrărilor de fortificare a oraşului
ca~re sf:rşitul s:col~lu1 al XIV-lea, cînd ameninţarea turcească se arată tot mai
evidenta la trecatorile Carpaţilor.
Anul exact al începerii construcţiei nu se cunoaşte. Nici numele constructorului
s~u ~l co~st.ructor~or nu s-a păstrat. Semnele lapidare ce pot fi descifrate în
d~fente pa.rţi ale bisericii ar putea indica - prin formă - pietrari ai breslelor
dm Colorua, Strassburg sau Viena, fără să trădeze alt amănunt.
Zidirea s-a început însă, în mod cert, înainte de sfîrşitul secolului al XIV-iea
pe locul unei biserici mai vechi, ridicată la rîndul ei - după cum glăsuieşt~
legenda-: pe. ~? teren ocupat odinioară de un mare iaz. Sub actualul paviment al bisencu au fost descoperite fundamentele unui asemenea lăcaş dar elemente~e s~oase la ~v~ală sînt insuficiente pentru a permite aprecieri, 'deşi unii
cerc~tat~:~ avanseaza ipoteza unei construcţii al cărei plan ar fi fost analog celui
al bi:encu ~artolomeu, deci al unei biserici în raport cu şantierul cistercian de
~a ~i~a. :xistenţa a~estei biserici, ce a precedat actuala Biserică Neagră, este
~nsa sigura. O atesta documentul dat de Papa Grigore al XI-iea, la Avignon,
m 5 august 1377, prin care-l confirmă drept preot al bisericii Sfînta Fecioară
M~a pe Thomas, fiu al lui Matheus Szes, în urma alegerii lui « după veche
datină» de primari şi comunitate, în locul decedatului preot Nikolaus fiu al
lui Iacobus.
'
Ctitoria noii biserici este atribuită acestui Thomas. În p&rtea de nord a corului
~iser~ci~ ~eg~e se a~a odinioară o lespede, astăzi pierdută, ce cuprindea 0
mscr1pţie m limba latină: « Anno domini MCCCCX .. . obiit honorabilis vir dominus
Thomas reverendus parochialis ecclesiae in Corona ... huius laudabilis basilicae

>»

Reiese ca m anul 1410,
el începuse cel dintîi
zidirea corului, ca şi a întregii biserici. Pe latura de miaz~zi a corului, pe
faţadă, după statuia lui Ioan Botezătorul, aflată la extremitatea apuseană, urmează
o statuie cu un model de biserică în mînă. Capul pleşuv, uşor înclinat, cu
barba scurtă şi privirile pătrunzătoare ale acestei statui, sugerează un gînditor
şi, în acelaşi timp, un temperament hotărît şi energic, în care tradiţia a statornicit
însuşi chipul presupusului ctitor.
Aşadar, după ce va fi oficiat în vechea biserică, Thomas trebuie să fi activat cu
asiduitate pentru începerea noii construcţii, iniţiate poate în 1383, după cum precizează cronica prioratului, sau în 1385, cum ar indica cea mai veche dată desco·
perită pe lespezile faţadei. Un document emis în acelaşi an (1385) de Demetrius,
episcop de Gran, cardinal şi legat al scaunului papal, acordă de altfel o indulgenţă
« de un an şi 100 de zile » acelor ce vor da ajutoare pentru biserica Sfintei Marii,
aflată în constrncţie. Deci înainte de sfîrşitul acestui veac şi la începutul dom·
niei regelui Sigismund (1387-1437), lucrările la care au fost folosiţi vreme
îndelungată ca mină de lucru românii din Şchei, trebuie să se fi desfăşurat
dîn plin.
Ele se bucurau de sprijinul curiei papale, Între altele şi pentru a promova o mai
largă acţiune de convertire printre locuitorii de altă credinţă ai Braşovului de
atunci, după cum reiese dintr-o indulgenţă din 1399 (repetată apoi în 1420) a
papei Bonifaciu al IX-lea.
Pe temeiul analizei stilistice, o primă fază a construcţiei lăcaş ului, început
cu partea de răsărit, se poate considera încheiată către sfîrşitul primului
pătrar al veacului XV. În toate cazurile, în bula pe care o trimite în
14 decembrie 1423, din Roma, «fiul său iubit Iohannes, fiul lui Petrus, preot
al parohiei fericitei fecioare Maria din Braşov», papa Martin al V-lea constată
că biserica « nu a putut fi încă terminată » şi-i acordă o indulgenţă pe timp de
cincizeci de ani, din veniturile căreia să poată fi continuată construcţia.
Nu trecuseră decît doi ani de altfel de cînd primul mare atac turcesc, dezl ă nţuit
de Murad al Ii-lea, se soldase cu nimicirea oraşului, încă insuficient întărit,
şi tîrîrea în robie a întregului sfat.
În faza următoare au fost ridicate navele, faţada de vest şi unul din cele două
turnuri proiectate s-o încadreze. Este vorba de turnul de miază-zi, cel vizibil

vir, tam chori quam ecclesiae inchoator principalis ••.

« respectabilul domn Thomas » încetase din
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SCRIN !N STIL RENA ISSANCE (,acrinie}
PIETRE FUNERARE
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terul turnului de nard)
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astăzi, care-i conferă Bisericii Negre o asimetrie atît de caracteristică; celălalt,
turnul de miază-noapte, n-a mai fost terminat niciodată.
Precizări în timp, cu privire la felul cum au evoluat în această fază lucrările, nu
sînt cu putinţă. În toate cazurile, în cel de al cincilea deceniu al veacului ele se
aflau încă În plină desfăşurare. Iancu de Hunedoara donează în 1444 zece mărci
de argint «pentru înălţarea şi construirea bisericii Sfintei Marii întemeiată în
numitul oraş», iar în 1450 papa Nicolae al V-lea acordă o indulgenţă în scopul
« refacerii bisericii Sfintei Marii, adeseori distrusă de duşmanii creştinătăţii,
de Turci, şi jefuită de odoarele dăruite de înaintaşul său, papa Martin ». După
cum reiese dintr-un document semnat în 1474 de papa Sixt al IV-lea, document
în care se vorbeşte de biserica «începută, dar neputînd fi încă isprăvită fără sprijinul altora », încă nici atunci ridicarea ei n-ar fi fost terminată. Chiar şi în 1512,
papa Iuliu al II-lea se va fi aflat În posesia unor informaţii ce-l determină să confirme şi să înnoiască documentul. Trebuie să fi fost însă vorba de lucrări ce în
ansamblul construcţiei puteau fi considerate ca lucruri mărunte (portaluri,
etajele superioare ale turnurilor etc.), întrucît, de pildă, cristelniţa bisericii datează
încă din 1472 ceea ce ar putea însemna că, în general, pînă la acea dată construcţia
trebuie să fi fost terminată.
Judecind după documentele existente şi adresîndu-ne cu deosebire faţadelor, care
păstrează mai bine aspectul iniţial al construcţiei, spre deosebire de dispoziţia
interioară, căreia i s-au adus modificări mari în secolul XVIII, se poate aprecia
că, începută înainte de sfîrşitul veacului al XIV-lea, Biserica Neagră a fost terminată, în mare, nu prea mult după mijlocul celui de al XV-lea veac.
În continuare s-au făcut Însă, de bună seamă, completări. Uşile sculptate ce închi·
deau odinioară portalul răsăritean din partea de sud a lăcaşului şi-nchid acum
pridvorul ce-l precedează, datează din 1477. În 1506 şi 1531 sînt reparate« strică
ciuni mari», provocate de cutremure. Unele lucrări au fost întreprinse cu puţin
înainte sau în timpul reformei, dar şi după aceea. În 1514, lăcătuşul lohannes
repară ceasul din turn, urmat în 1523 de lăcătuşul Erasmus, iar în 1524 de meşterul
Georgius din Sighişoara. În 1529 se reface acoperişul turnului, dezvelit de teama
ghiulelelor oştilor moldovene ale lui Petru Rareş, pornite împotriva partizanilor
lui Ferdinand de Habsburg pe care îl înving la Feldioara; iar primul organist
cunoscut al Bisericii Negre, Ieronim Ostermayer, menţionează în cronica lui că
în 1538 biserica a fost boltită din nou.

Originar din Şura Mare, unde s-a născut probabil În 1500, Ostermayer a trăit
pînă la sfîrşitul zilelor sale (1561) în Braşovul pe care în acest veac îl apărau
28 de turnuri şi 7 bastioane şi trebuie să fi fost o personalitate de seamă a timpului,
de vreme ce - pare-se - epitaful său suna astfel:
Organist a fost aici,
Nici bere n-a băut, nici
Vin. Învăţat, cuvios şi bun,
Dînsul cîntă-n cer acum.
Oricum, contemporan cu Honterus, Ieronim Ostermayer a rămas cunoscut
nu numai pentru calităţile sale de muzician pe care le punea în valoare şi în faţa
unei solii a lui Petru Rareş, la Braşov, sau la curtea voievodului Ţării Româneşti,
Radu Paisie, în 1539, ci şi, mai ales, pentru «Istoriile» lui ce cuprind informaţii
care depăşesc sfera braşoveană şi transilvană, consemnînd ştiri privitoare la istoria
Moldovei şi a Ţării Româneşti, dintre anii 1520-1561.
Cea mai însemnată figură legată de istoria Bisericii Negre este însă aceea a umanis·
tului Ioan Honterus (1498-1549), adept al luteranismului şi reformator al
bisericii săseşti din Transilvania, a cărui statuie executată de sculptorul berlinez
Harro Magnussen - în ultimul deceniu al secolului trecut - se înalţă în partea
de miazăzi a bisericii. Născut la Braşov, îl părăseşte de foarte tînăr, dar se înapoiază
după studii făcute la Cracovia, Viena, Wittenberg şi Base!. În 1535 a întemeiat
0 tipografie în care se tipăreau cărţi în limbile latină, greacă şi germană, iar în
1544 organizează pe baze umaniste gimnaziul din Braşov. Cartea lui « Rudimenta
Cosmographiae », tipărită mai întîi în proză la Cracovia (1530) şi apoi în versuri
la Braşov (1541) şi Zilrich (1545) a fost pînă în secolul al XVII-iea cel mai folosit
manual de geografie şi astronomie în Germania şi Europa răsăriteană.
Sub influenţa umanistă şi poate chiar din iniţiativa lui Honterus, în perioada
1535-1571 au fost înregistrate pe pereţii Bisericii Negre, pe mai multe coloane,
0 serie de evenimente mai importante din istoria Transilvaniei, dar şi din cea
a Moldovei şi a Ţării Româneşti. Însemnări asemănătoare se făcuseră în aceste
decenii şi pe pereţii bisericii dominicanilor din Sibiu. Ele cuprindeau informaţii
scurte despre întîmplări petrecute între 1143-1571. Dispărute de mult de pe
pereţii celor două biserici, aceste însemnări au fost salvate prin tipărirea lor în
1600 şi 1746 şi sînt cunoscute sub numele de Breve chronicon Daciae <seu Annales

templi Coronensis et Cibiniensis>.
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Lucrări

mici s-au mai făcut la Biserica Neagră în toată a doua jumătate a veacului.
În 1542 st> căuta un pietrar bun. Trei ani mai tît.z:iu se cheltuiau bani pentru
«construirea bisericii», evident reparaţii sau completări. În 1549 se cheltuiau
de asemenea bani« pentru construirea stîlpi!or (?)în biserică» . În 1590 se pome·
neşte de un cutremur îngrozitor, « de băteau clopotele în turn», şi care i-a provocat
clădirii mari stricăciuni ce au trebuit s ă fi e îndreptate. După alţi treizeci de ani
faptele se repetă. În 1654 se aduc reparaţii corului şi altor părţi ale clădirii, iar
îr. 1681, cu opt ani înaintea marelui incendiu, se produ ce un nou cutremur.
Dar toate acestea fiind m ai degrab ă « lucr ă ri de î ntreţinere », nu puteau afecta
esenţial clădirea. Excepţie fac doar marile modifi cări operate în interior în veacul
al XVIII-iea, care au a ntrenat complet stîlpii care despart corul în travee - şi
probabil şi ai navelor, - şi bolţile.
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În prăpăstiile Taminei, În care se afundă povîrnişurile Pietrei Mari, se mai pot
ghici şi astăzi, înecate în vegetaţie, vechi cariere de piatră din care provine mate·
rialul iniţial al Bisericii Negre, gresia de Timiş, puţin rezistentă la scurgerea vremii,
dar folosită şi în continuare, de-a lungul secolelor, la reconstruirile şi renovările
ulterioare. Ea formează învelişul exterior (35-40 cm) al zidurilor bătrînului lăcaş,
alcătuite în rest dintr-o umplutură de tuf poros amestecat cu bucăţele de calcar,
turnată cu mortar de var. În cor, această umplutură are o grosime de cca 125 cm,
iar în navă de 150 cm. Zidurile pridvorului din faţa portalului răsăritean de pe
latura de sud, statuile, baldachinele şi ornamentaţiile ferestrelor sînt din
gresie albă, calcaroasă, de !ghiu, folosită şi la Sebeş (pilaştrii, statuile), la
biserica romano - catolică din Alba-Iulia sau la fortificaţiile din acelaşi oraş,
- mai rez istentă ca cea de la Timiş, dar cedînd şi ea, în mare măsură, acizilor
vremii.
Executată, aşadar , din gresie friabilă, Biserica Neagră a fost roasă de vreme mai
u ş or decît alte monumente asemănătoare şi astăzi înfăţişează ochilor statui şi
profiluri tocite. Silueta ei a rămas însă tot atît de impunătoare cum trebuie să
fi fost odinioară , masivitatea copleşeşte, turnul asimetric, departe de a fi nelalo cul lui, îi conferă o personalitate proprie, iar întregul sugerează într-adevăr
ceva din aerul solemn şi plin de făgăduinţi armonice al unei orgi. «În deosebi
la Biserica Neagră, nota George Călinescu, uimeşte masivitatea unită cu svelteţea.
Monumentul nu este aerian, ciuruit de broderie, ci un bastion solid, încrustat
ici-colo de ornamente sobre, scoţîndu-şi tot efectul din mozaicarea blocurilor
de piatră . Un Leon Battista Alberti, încă medieval şi gotic, s-a jucat să scoată
el eganţa, construind o fortăreaţă. Domul din Milano e făcut numai din ferestre,
restul e un inextricabil sistem de contraforţi şi arcuri, spre a susţine vitraliile ;
la Biserica Neagră şi la celelalte biserici ardelene din al XIII-lea şi al XIV-lea veac,
ferestrele lungi şi înguste sînt nişte răsuflători în zid. Masivul e închis cît mai
mult, e un cavou şi o întăritură . Adesea o mare parte din vitraliu a fost suprimată,
biserica s -a închis în sine şi mai mult ».
Planul cuprinde un cor de proporţii mari ş i trei nave aproape egale ca înălţime.
Lungimea navelor şi a corului măsoară 89 m, iar lărgimea 23 m (la nave) şi 19 m
(la cor). Plănuirea iniţială era surprinză tor de mare, nu numai pentru Bra ş ovul
închegat din simple case de lemn cu parter, ci pentru arii sensibil mai largi, ce
d e p ă şe a u cu mult Transilvania. Verticalitatea bisericii, probabil nu departe de

cea de astăzi (42 m) ş1 m nici un caz nu sub ea, dacă pare acum puţin obişnuită
pentru acele vremi, trebuie să fi acţionat copleşitor asupra locuitorilor prosperei
cetăţi. După cum tot atît de neobişnuită pare şi trebuie să fi părut mai ales atun ci,
încoronarea bisericii cu un singur turn, explicabil ă doar prin vicisitudini istorice
ş i bineî nţele s economice.
Dacă însă alături de turnul ex istent astă zi, cel d e sud, ar fi fost ridicat
şi cel de la nord, de bună seamă în acelaşi spirit de voită masivitate pe
care-l are toată construcţia, mica distanţă ce le-ar fi separat ar fi fost tot
atît de neobişnuită pentru o biserică concepută în stil gotic. Poate numai
preexistenţa unei bazilici romanice l-ar fi putut determina pe constructor
la soluţii de felul acesta, practic la adaptări ce se resimt şi în restul construc·
ţiei, cu excepţia corului, conceput economic şi îndrăzneţ, în vădit contrast
cu restul clădirii.
În timp ce izolatul turn de sud, ce s·a încadrat totuşi atît de bine în configu·
raţia generală a monumentului, se înalţă patru etaje, sprijinit de contraforturi
puternice pe porţiunea primelor două, ridicarea turnului de la nord a fost sistată
la al doilea etaj, la nivelul acoperişului. Ferestrele, încadrate în nişe bogat profilate,
mărturisesc (în forme poate mai avansate) derivări din biserica Sf. Mihail din Cluj,
ca de altfel şi contraforturile bisericii, decorate cu fi.ale zvelte sau geminate, ce
se înalţă în retrageri uşoare.
Severitatea construcţiei e accentuată de aceste contraforturi puternice, originare,
care pornesc de pe baze dreptunghiulare dar prezintă în partea superioară, mai
ales în jurul corului, secţiuni triunghiulare, ca cele ale bisericii evanghelice din
Sebeş sau ale bisericii Sf. Mihail din Cluj. Ele se înalţă zvelt, în retragere trep·
tată, sînt despărţite prin brîuri simplu profilate şi înfăţişează un coronament
(realizat în secolul XVIII) alcătuit din fi.ale şi piramide, decorate, imitativ gotic,
cu elemente vegetale. Cele două contraforturi de consolidare a arcului triumfal,
mai greoaie şi dăunînd fără doar şi poate armoniilor iniţiale, au fost ataşate
mai tîrziu, în 1656 (inscripţia e vizibilă pe unul din ele) şi deşi executate din
aceeaşi gresie de Timiş, se prezintă în condiţii evident mai bune, marcînd limpede
o diferenţă de două secole.
Austeritatea exteriorului Bisericii Negre e corectată decorativ de cinci portaluri,
cîte două pe faţadele de nord şi de sud şi unul, cel mai vechi şi cel mai neobiş·
nuit ca arhitectură , pe faţada de vest.
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Obişnuitul stîlp, care desparte, În special portalurile principale, în două deschideri,
lipseşte la acest portal principal (de vest) al Bisericii Negre, poate şi din pricina
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prea marei apropieri a turnurilor. Ţinînd seama, în comparaţie cu celelalte patru
portaluri ale monumentului, de formele mai puţin evoluate ale acestui portal,
care aminteşte de portalul apusean de pe latura de nord a bisericii Sf. Mihail
din Cluj, el poate fi datat cu aproximaţie pe la mijlocul veacului al XV -!ea.
În partea lui superioară, portalul prezintă o deschidere trapezoidală, urmată
de un arc în acoladă treflată încoronat (în centru şi lateral) cu fiale şi Împodobit
cu segmente de cerc (pe intrados) şi o abundentă dar greoaie decoraţie de frunziş
gotic (p e extrados). Galeria oarbă din spatele coronamentului prezintă chenare
dreptunghiulare zvelte, oarecum distonante în contextul ansamblului, dar conferindu-i o notă de eleganţă solemnă, împodobite discret în colţuri cu lobi în arc
frînt. În sculptura mult păgubită de vreme a uşilor, care s-ar putea să dateze
dintr-o perioadă anterioară marelui incendiu, se întrevede totuşi o decoraţie
frumoasă, în stil Renaştere.
În urma refacerilor la care a fost supus, portalul de vest de pe latura de sud,
în fond o imitaţie a portalului apusean, nu mai păstrează decît forma deschiderii,
cu un arc încoronat cu un fronton trapezoidal. El trebuie să fi fost terminat
curînd după acesta, deci la începutul celei de a doua jumătăţi a veacului al XV-lea.
Mai tîrziu, cu intenţii de consolidare, în interiorul lui a fost construit un al doilea
portal, în arc simplu. Uşile de lemn, datînd de la sfîrşitul secolului al XVII-lea
sau începutul celui următor, sînt decorate cu sculpturi în stilul Renaşterii tîrzii.
Portalul răsăritean de pe aceeaşi latură e precedat de un pridvor închis, cu plan
pătrat, adăugat în 1654 şi cuprinde, de fapt, două portaluri: unul exterior
(intrarea în pridvor) şi altul interior (intrarea în navă).
Mai reuşit din punct de vedere arhitectonic, portalul exterior, separat printr-un
stîlp în două deschideri, cu timpanul ajurat cu trefle, este încoronat de un arc
frînt, cu fleron, încadrat de fiale şi decorat cu frunziş. Uşile de lemn ale acestui
portal, împărţite în cîte douăsprezece cîmpuri egale, prezintă o caracteristică
lucrătură gotică şi resturi de zugrăveală. Important este însă mai ales faptul că
pe canatul uşii din stînga, decorat cu motive vegetale şi animale, se poate citi
inscripţia Ano Mo CCCC0 LXXVII, respectiv anul 1477, cea mai veche dată
pe care o consemnează explicit construcţia. Probabil că, iniţial, aceste uşi aparţi·
neau portalului interior mai vechi, prin care se intra în navă.

l

Portalul interior, despărţit şi el printr-un stîlp În două deschideri, cu timpanul
prins într·un arc treflat, e încadrat de un profil în cîte şapte .tre~t~ de fie:ar:
parte, care aminteşte de asemeni portalul de pe latura nord al biserica Sf. Mihail
din Cluj. Ctitorul frescei din timpan fiind Matei Corvin, probabil că întregul
portal este datorat lui.
. .
.
Comun celor două portaluri este cadrul cu baghete, caracteristic pentru evolu:ia
stilistică a goticii tîrzii şi important pentru datarea ei. Deschiderile, dreptunghm·
lare cu cîte o consolă arcuită în colţurile de sus, sînt încadrate de baghete ce por·
nes~ vertical, de pe baze simple şi se încrucişează orizontal cu altele, de pe arhitravă,
după modelul portalului de vest al bisericii Sf. Mihail din Cluj.
.
_
Simetrice cu aceste două portaluri sînt, pe latura de nord, aşa numita Poarta de
aur, corespunzătoare portalului răsăritean de pe latura sud şi portalul sfintei
Jertfe, corespunzător portalului apusean de pe aceeaşi latură.
Poarta de aur, numită astfel poate din pricina aurului folosit odinioară abund:n~
în decorarea ei, dar prezent înainte de marele incendiu şi în numeroase alte p.arţl
ale bisericii (portaluri, statui etc.), a fost construită probabil la începutul celei de
a doua jumătăţi a veacului XV. Desenul ei, de ideaţie independentă, foloseşte
elemente ce se regăsesc uşor în ansamblul portalului principal de la vest. Portalul
e precedat de un portic acoperit cu o ogivă simplu profilată, cu arc s~~i:ircular
în faţadă, frunziş gotic abundent şi o cornişă dreaptă pe care se spnJma pant~
acoperişului. Porticul cuprinde întreg spaţiul dintre cele două contr~fortun
care flanchează intrarea. O arhivoltă polilobă, decorată vegetal pe extrados, mcoronează deschiderea portalului propriu-zis şi susţine opt mici console asimetrice
ce purtau probabil odinioară un grup statuar; o arhivoltă cu arc frînt îmbracă
luneta 0 continuînd usciorii prevăzuţi cu toruri. Stîlpul median ce desparte portalul
de est de pe latura sud în două deschideri lipseşte, doar unele indicii lasă să se
creadă că iniţial ar fi existat. De o parte şi alta, menite să ad~poste.asc~ s_t~tuet:
de mult dispărute, se află cîte o consolă încoronată cu baldachm. Uşile mfaţ1şeaza
sculpturi în stilul Renaşterii tîrzii.
În sfîrşit, aşa numita poartă a sfintei Jertfe, probabil împărţită. şi e~, . iniţial,
printr-un stîlp median, păstrează încă evident gotic profilul arcului semicircular,
dar coronamentul în formă de scoică al canaturilor actuale e de dată mai recentă
şi poate că înlocuieşte o dispoziţie mai veche a desenului, în care luneta era despăr
ţită de deschiderea inferioară printr-un linte!. Sculptura uşilor, în special în partea
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superioară, împărţită în cinci cîmpuri dispuse în evantai, înfăţişează o decoraţie
vegetală întîlnită adeseori, în produsele de orfevrerie, broderie, ţesătorie etc.
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ale meşterilor saşi.
Contraforturile sînt decorate cu sculpturi (înlocuite astăzi cu copii) ce exprimă
faze diferite şi curente variate ale goticului tîrziu. Originalele se păstrează în interiorul bisericii, în partea de vest.
Statuia lui Ioan Botezătorul, înfăţişat în scurtă de blană de oaie, cu o manta
drapată peste braţul stîng, cu trupul firav şi capul mare, pare a fi cea mai veche
şi sugerează unele înrudiri cu şcoala Parlerilor din perioada Gmiind-Augsburg.
Statuia e aşezată pe latura de sud, în partea de vest a corului şi e urmată, spre est,
de copia sculpturii ce-l reprezintă pe plebanul Toma, de statuia Sf. Iacob
pelerinul, cu pălărie cu scoică în frunte şi de o altă sculptură ce reprezintă
un episcop mai greu identificabil, căruia-i succede apoi o piesă degradată.
Pe contraforturile de răsărit ale corului se văd Maria cu pruncul, Isus Salvator
Mundi, un arhanghel, trei sfinţi presupuşi a fi apostolul Pavel, evanghelistul
Luca şi Sf. Sebastian şi un plebeu cu căciulă.
Complexul poate fi datat spre sfîrşitul primei jumătăţi a veacului XV, vădind
în mare două grupuri stilistice, primul caracterizat prin atitudinea şerpuită a
corpului, dar o mai reţinută caracterizare a fizionomiei, în virtutea imperativelor
sacre, iar al doilea prin atitudinea mai rigidă dar interpretarea manieristă a fizionomiilor, proprie goticului tîrziu. Cei mai de seamă reprezentanţi ai primului
grup sînt Isus Salvator Mundi şi Maria cu pruncul. Din al doilea grup, caracteristice sînt, mai cu seamă, fizionomia asimetrică şi plinuţă, uşor caricaturizată dar
blajină şi înţelegătoare a plebanului, sau statuia lui Toma.
Acoperişul, înalt de 20 m, refăcut în forma actuală după incendiul din 1689,
e impunător, caracteristic bisericilor gotice. Streaşina lui acoperă galeria odinioară
liberă, decorată cu patrulobi ajuraţi, care înconjoară întreaga biserică, încoronînd
cornişa frumoasă şi simplă; cîndva, ea era accesibilă printr-o scară în spirală,
amenajată într-un turn îngust de pe latura sud.
Dispoziţia interioară a corului nu poate sugera astăzi decît ipotetic înfăţişarea
de odinioară, întrucît în timpul incendiului corul a suferit pagubele cele mai mari.
N-au rămas în picioare decît zidurile, sub bolta cerului, şi o singură coloană
întreagă. Nici o mărturie nu-i păstrează imaginea. I. Teutsch aminteşte doar că
înainte de refacerea din secolul XVIII se mai putea vedea, pictată probabil pe

unul din ziduri, stema Ţării Bîrsei. Astfel, vechea înfăţişare nu mai poate fi reconstituită decît în lumina uneia sau alteia dintre ipoteze, cu valori, vădit, relative.
Kiihlbrandt nu exclude posibilitatea ca, iniţial, întreaga boltă să fi fost purtată
de o singură coloană. Ipoteza, îndrăzneaţă, pare însă puţin probabilă, dacă n-am
ţine seama decît de dimensiunile acestui cor.
Pe baza rezultatelor unor săpături întreprinse în 1938 cu prilejul montării insta·
laţiilor de încălzire şi luînd ca termeni de comparaţie planurile corului bisericii
Sf. Sebald din Niirnberg, construit între 1361-1369 şi al corului bisericii evan·
ghelice din Sebeş-Alba, construit între 1342-1383, Walter Horwath comunică
o ipoteză care pare mai aproape de realitate decît cele formulate mai înainte.
În lumina acestei ipoteze corul Bisericii Negre s-ar fi compus iniţial dintr-o hală
împărţită în trei nave, cu bolta purtată de şapte perechi de coloane, dintre care
ultimele două, din capătul dinspre răsărit, mai apropiate. Arcul de triumf ce precede
corul ar fi fost tripartit şi ar fi fost precedat, la rîndul lui, de un lettner (lectorium), galerie dispusă nord-sud, care desparte corul de restul bisericii. Resturile
unei asemenea galerii se mai păstrează la Sebeş şi astăzi.
Reconstituirea planului corului Bisericii Negre după tipul corului din Sebeş
pare, de altfel, mai mult decît verosimilă. Făcînd parte, probabil, dintre primele
încercări transilvane de realizare a unei biserici-hală, cu trei nave egale ca înălţime,
corul gotic din Sebeş a fost terminat chiar în anul în care a început construirea
corului Bisericii Negre (1383), încheiată în 1410. Intervalul de timp dintre cele
două coruri, după cum subliniază V. Vătăşianu, se poate măsura nu numai cu
ajutorul proporţiilor verticale, mult mai accentuate la Braşov, dar şi prin multiplicarea laturilor poligonului răsăritean, alcătuit, la Biserica Neagră, dintr-o alter·
nare de travee dreptunghiulare şi triunghiulare.
Aşadar, formînd şi el o hală cu trei nave, vertical accentuată, cu bogată decoraţie
pe contraforturi şi pereţii străbătuţi de ferestre înalte, mai ales bipartite, cu
profiluri frumoase şi mulurile superioare alcătuite din trilobi şi patrulobi, corul
Bisericii Negre ilustrează faza matură a goticului tîrziu.
Interiorul monumentului şi-a pierdut însă în mare măsură, în incendiul din 1689,
caracterul unei biserici gotice. Se pare că pilaştrii interiori au fost refăcuţi, în
cadrul lucrărilor generale de restaurare ce s-au întins pe aproape întregul parcurs
al veacului XVIII, însă nu în forma bogat profilată caracteristică goticului tîrziu,
ci în secţiuni simple, octogonale, fără brîuri şi fără nervuri, cu capitelele ionice
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specifice gustului acelei epoci. Vechile bolţi cu nervuri au fost înlocuite şi ele
cu o boltă semicilindrică (terminată în 1772), în stilul propriu construcţiilor din
vremea Mariei Thereza. Cu prilejul acestor renovări au fost ridicate (între 17101720) şi galeriile (emporele) de peste navele laterale, executate în ultimă analiză
în stil baroc (cu utilizarea unor forme naturaliste: lei, balauri, sirene, păsări,
îngeri - cum prezintă consolele care sprijină arcele), însă cu întrebuinţarea unor
elemente de gotic tîrziu (chiar şi fiale). inspirate poate de portalul de vest.
O serie de obiective din interiorul acestei biserici mărturisesc însă valori istorice
şi artistice certe.
Fresca degradată de deasupra portalului răsăritean de pe latura de sud reprezintă
o mărturie demnă de reţinut pentru aspectul picturii transilvane la acea vreme.
Compoziţia e încă pătrunsă de suflul gotic, dar fineţea şi atitudinea chipurilor
Mariei, a pruncului sau a îngerilor şi sfintelor Ecaterina şi Barbara care o încon·
joară, trădează influenţa Renaşterii din nordul Italiei. Înzestrată cu stema ctitorului
Matei şi cu cea a soţiei sale Beatrice de Aragonia, această frescă pare a fi şi
ea tot din 1477, ca şi portalul, pe care poate că tot Matei Corvinul l-a ctitorit.
Alături de arcul de triumf se mai văd contururile nealterat gotice ale unei
Bunevestiri.
La începutul corului, aproape sub arcul de triumf, se află cristelniţa din 1472,
împrejmuită de un grilaj cu opt laturi. Este singura piesă din amenajarea interioară
d Bisericii Negre ce s·a păstrat din vremea premergătoare marelui incendiu,
datorită probabil tocmai aşezării sub acest arc, despre care se ştie că nu s-a prăbuşit.
Piesa e remarcabilă şi o legendă născută poate în anii de după incendiu, o voia turnată
în Constantinopolul cucerit cu 19 ani mai înainte de turci. Întreaga înfăţişare
a cristelniţei prezintă însă caracteristici europene şi mai ales locale, comune şi
altor piese asemănătoare de la Sibiu, Mediaş, Sighişoara etc. Originalitatea lor
p:i.re a fi pregnant transilvană. În toate cazurile, deşi în forme poate ceva mai
greoaie, cristelniţa din Biserica Neagră repetă cristelniţele meşterului Iacob din
Sighişoara. Ea se înfăţişeaz5. sub forma unui potir al cărui picior, în partea de jos,
are diametrul egal cu acel al cazanului în partea de sus. O serie de reprezentări
în relief, executate dup'i tipare, o împodobesc cu oarecare opulenţă şi fără să
se repete, cum se întîmplă în cazul altor piese asemănătoare sau al multor clopote
din bisericile transilvănene. Numărul reliefurilor e mai redus decît acel al
cristelniţei din Sighişoara, în schiml:J se regăsesc aceleaşi matriţe pentru majori

tatea reprezentărilor, cu exceptia unei sirene şi adausul unui mic grup al răstig·
nirii. Mai numeroase sînt inscriptiile de pe cazan şi picior. Autorul lor este însuşi
donatorul piesei, plebanul Iohannes Rewdel (Reude!), care învăţase carte la Viena,
a jucat un oarecare rol în viata politică a oraşului şi a sfîrşit la adînci bătrîneţe,
în 1499.
Alcătuit mai întii din şase şi mai apoi- din considerente de spaţiu- din opt părţi,
grilaj ul din jurul cristelniţei, realizat în motive ce amintesc Renaşterea, poartă
inscripţia « Messen 1716 Hannes », ceea ce voieşte să însemne că meşterul
fierar lohann Miess l-a construit în anul acela.
Tot din perioada de dinaintea incendiului datează şi stema lui Matei Corvin
(1458-1490), fixată iniţial în alt loc, dar aflată acum pe unul din stîlpii din faţa
amvonului. ln anii 1462 şi 1467, Matei Corvin se afla la Braşov şi a zăbovit
o vreme aici, în aşteptarea vindecării rănilor sale. S-ar putea ca stema să fi fost
aşezată În biserică în amintirea faptului că, la sfatul bătrînului plebanReudel,
braşovenii, care au ezitat un timp, se hotărîseră să treacă de partea regelui. Dar
s-ar putea tot atît de bine ca stema să fie de fapt a guvernatorului Ioan de
Hunedoara, care fusese o vreme binevoitor faţă de braşoveni, se aflase şi el la
Braşov în 1457 şi e amintit între ctitori. Ipoteza e generată de anumite lipsuri
din compoziţia schemei, din care numai o parte pot fi explicate prin intervenţia
parţial barocă a restauratorului, de după incendiu, cînd, o dată cu refacerea stîl·
pilor, a şi fost fixată în locul actual.
Sub ea se află stema Braşovului (coroană şi copac cu rădăcini), aşa cum se încheagă
compoziţia în prima treime a secolului al XVI-lea, în vremea lui Honterus. Forma
barocă a coroanei exclude însă posibilitatea datării ei anterior marelui incendiu.
Dacă cristelniţa reprezintă singurul obiect de cult salvat din pîrjolul de la 1689
şi stema lui Matei sau a lui Ioan de Hunedoara, una dintre puţinele mărturii
asupra aceleiaşi perioade, conservate în interior, reprezentînd şi una şi cealaltă
o valoare deosebită şi un interes cert, tot atît de interesante şi într-un sens mai
preţioase sînt covoarele orientale ce au început a împodobi biserica după
incendiu şi a căror valoare nu a fost practic recunoscută decît la sfîrşitul
secolului al XIX-iea.
În veacul al XVII-iea se aduc din Orient, şi în Ţara Românească şi în Transil·
vania, tot mai multe ţesături decorative, între care numeroase covoare anato·
Jiene de o valoare remarcabilă. Reprezentînd deopotrivă o mărturie culturală
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şi un tezaur artistic, ele împodobeau odinioară stranele familiale ale patricienilor
în bisericile săseşti, unde erau îndeosebi păstrate şi unde se află în mare parte
şi astăzi. Una dintre cele mai preţioase colecţii de asemenea covoare o posed ă
Biserica Neagră din Braşov. Sînt în total 119 covoare, ce pot fi văzute în mare
parte în interiorul bisericii, căreia·i conferă o notă de originalitate ce - pare-se nu mai poate fi întîlnită în nici un alt lăcaş asemănător. Profesorul Alois Riegl
din Viena o socotea, la sfîrşitul secolului trecut, o « curiozitate europeană »,
în virtutea faptului că nicăieri nu se mai găseau adunate la un loc un număr
atît de mare şi de variat de asemenea covoare, nici măcar în oraşele italieneşti
al căror comerţ pe mare cu Orientul Apropiat era deosebit de viu.
Bineînţeles, nu este vorba de o colecţie adunată în mod intenţionat. Negustorii
braşoveni, care canalizau spre Orient mărfurile apusului, aduceau de acolo nenu·
mărate ţesături, între care covoarele se aflau la loc de frunte. Turcii, pentru care
şi din motive de cult covorul era o piesă indispensabilă, aduceau şi ei, ori de cîte
ori cotropeau ţara şi mai ales în vremea cînd Principatul Transilvaniei se afla sub
suzeranitatea Porţii. Încă de la începutul secolului al XVI -lea, între mărfurile
vămuite apar la Braşov foarte des covoarele. Şi cum vama putea fi percepută
fie în bani fie în marfă, cînd era vorba de covoare, funcţionarii oraşului preferau
cea de a doua alternativă, pentru motivul că oraşul obişnuia să le dăruiască,
la prilejuri festive, marilor dregători sau capetelor încoronate, în trecere prin
cetate. Cu timpul însă, obiceiul a început să se generalizeze, se dăruiau covoare
şi la nunţile mai alese etc., încît la un moment dat, se pare că în nici un alt oraş
din Transilvania şi poate chiar nici în alte ţări nu se dădeau în dar atîtea covoare
ca la Braşov. Apreciate şi căutate pentru frumuseţea şi fineţea execuţiei lor, puteau
fi găsite în casele înstărite nu atît pe jos, cît mai ales pe pereţi, pe mese, pe paturi
sau pe lăzi. Era aşadar firesc ca ele să fie dăruite şi bisericii, sau mai ales ei, fie
de bresle, fie de cîte o . persoană particulară, şi cu trecerea anilor să se adune.
La începutul secolului al XVIII-lea, după refacerea lăcaşului, fiecare breaslă,
organizaţie sau asociaţie ce dispunea de o strană sau de strane proprii în biserică,
se simţea îndatorată să o împodobească într-un chip mai deosebit şi covoarele
ofereau cel mai bun şi, într-un sens, cel mai comod mijloc, pe lingă faptul că
erau în obiceiul~oraşului.
Important este că au fost păstrate şi reprezintă astăzi o colecţie în_ felul ei
unică, poate cea mai bogată de acest gen din Europa, cum ar fi putut fi şi cea

a bisericii evanghelice din Sibiu, dacă în urmă cu peste 100 de ani nu ar fi fost
- cu puţine excepţii - înstrăinată.
Toate covoarele din Biserica Neagră, lucrate în centre renumite ca cele din
Brussa, Uşak şi Ghiordes (Asia Mică), au fost aduse acolo după marele incendiu
din 1689. Presupunînd că cele mai vechi se aflau mai demult în posesia dona·
terilor lor, ele nu pot depăşi totuşi vîrsta de 360 ani. Cele mai multe datează
însă din secolul al XVIII-iea şi ilustrează aproape întreaga gamă a covorului
anatolian.
Lăcaşul va fi posedat, fără îndoială, şi înainte de incendiu asemenea covoare.
Se pare că unul din ele ar fi fost deosebit de valoros prin faptul că în ţesătura
I ui erau desenate armele « tuturor regilor şi prinţilor » ce contribuiseră cîndva
la ridicarea bisericii. Cea mai veche menţiune cu privire la dăruirea vreunui
covor Bisericii Negre datează însă din 1681 cînd «(Ea) Mechel Schlandtin dăm·
ieşte un covor verde de mătase bisericii din Krona pentru altar ». S-ar fi
putut ca autorul menţiunii să fi voit să spună un epitaf, dar indiferent de ce
va fi fost, flăcările l-au distrus pentru totdeauna.
Stranele pe care le împodobesc aceste covoare datează, cele mai vechi, de la
sfîrşitul secolului al XVII-iea, ca acea strană a senatorilor aflată în nava de
nord (1695). lucrată în stilul unei Renaşteri tîrzii în care se împletesc numeroase
elemente baroce, sau cea a profesorilor, din nava de sud, care are aproximativ
aceeaşi vechime dar a fost concepută în limite exclusiv baroce. Strana tîmplarilor,
aflată în stînga porţii principale, a fost lucrată cu o jumătate de veac mai
tîrziu (17 48) şi înfăţişează spătare pictate cu chipurile apostolilor « breslaşi »
Matei, Simon şi Bartolomeu, spre deosebire de spătarele fostei strane a croitorilor,
din partea de vest, ce se mai pot vedea şi astăzi, cîte cinci de fiecare parte,
înfăţişînd fiecare cîte o virtute (cumpătarea, dragostea, răbdarea etc.). însoţită
de cite un catren în limba germană.
Tot de la sfîrşitul secolului al XVII-iea sau începutul celui următor datează şi
amvonul în stil baroc construit pe cheltuiala măcelarului Laurenţiu Bomches
din cîştigul realizat din vînzarea a 100 de boi.
Orga, la vremea ei poate cea mai mare din Europa, a fost construită în prima jum 5t~te a secolului al XIX-iea şi·şi împrăştie sunetele pe temeiul unei tradiţii vechi,
din care răzbat şi astăzi încă pînă la noi nume ca acelea ale unui Ieronim Oster·
maver.

https://biblioteca-digitala.ro

29

30

Altarul a fost construit la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-Tea
şi nu prezintă vreun interes deosebit.
Mult mai vechi, datînd în parte încă din primul deceniu al secolului al XVII-lea,
sînt pietrele funerare încastrate în pereţii parterului turnului. Interesul documentar
pe care-l reprezintă aceste pietre e remarcabil, mai ales în privinţa mărturiilor
ce ni s-au păstrat cu privire la vechile costume purtate de demnitarii oraşului,
consilieri în sfat sau preoţi, care erau înmormîntaţi în cor, spre deosebire de
cetăţenii mal de rind, cărora le erau rezervate navele. Pînă în 1865, de altfel,
aceste pietre se aflau în altar şi numai după aceea au fost îndepărtate şi
amplasate în locul actual.
Biserica Neagră poseda cindva şi un tezaur de odoare de mare valoare, îndepărtat
apoi şi irosit în cea mai mare parte, în anii austeri de după Reformă. Un inventar
întocmit în 10 noiembrie 1544 în prezenta lui Toan Honterus. !\ Judelui oraşului
şi a membrilor sfatului, consemna existenţa a 32 potire, pe lîngă o serie întreagă
de alte obiecte de mare preţ, monstranţe, cruci, sfeşnice etc. Cu excepţia, în
principal, a şase potire, toate celelalte obiecte au fost depuse cu prilejul acela
la sfat. Ori de cite ori, după aceea, se impunea necesitatea oferirii vreunui c!"r,
membrilor familiei regale sau mai marilor imperiului, era sacrificat cit~ ,mul din
aceste odoat'e de aur. Astfel, pînă prin ultimele decenii ale veacului, fuseseră
topite mai toate piesele preluate de sfat. Dar nici cele rămase bisericii n-au avut
o soartă mai bună. Cele ce vor mai fi rămas după incendiul izbucnit în sacristie
în 1660 vor fi fost nimicite cu siguranţă de focui din 1689. Astfel, probabil,
nici unul din odoarele aflate astăzi în posegia Bisericii Negre nu va fi figurat în
inventarul din 1544. Cît wa din ele sînt totuşi suficient de reprezentative pentru
arta epocii. Un potir din 1504, executat la Sighişoara, la Mediaş sau poate chiar
la Braşov, întruneşte cu farmec şi o anume graţie elementele în declin ale stilului
goti -~ cu cele în afirmare al" Renaşterii. Un al doilea potir, executat poate ceva
mai tîrziu, aproximativ în al doilea deceniu al veacului, se înfliţişează mai schematic
în linia generală, formele vegetale ce-l decorează nu mai prezintă opulenţa carac·
teristică celuilalt, în schimb invită şi concentrează atenţia spre amănunt prin
marţle număr de reprezentă,-! şi reliefuri intercalate în vrejurile de pe cupă.
Cîteva alte potire, între care două din secolul XVIII, în stil baroc, cîteva căni
argintate sau aurite din secolele XVII şi XVIII, o cristelniţă purtătoare, de argint,
ce se afla în sacristie în timpul incendiului din 1660 şi a fost ulterior restaurată

etc., în total aproximativ 20 de piese mai valoroase alcătuiesc astăzi tezaurul
principal al Bisericii Negre.
Dintre broderiile, numeroase cîndva dar Împuţinate şi ele în vremurile ce au
urmat Reformei, se mai păstrează cîteva exemplare de valoare inegală. Cîteva
casule confecţionate din stofe aduse de obicei din Orient sau din Italia, cu broderu
bogate, închipuind figuri şi grupuri întregi, cusute cu fir de aur şi mătase şi împodobite cu pietre preţioase demult dispărute, mai îngăduie şi azi o imagine, deş;
palidă, a trecutei străluciri de dinaintea Reformei. Două dintre aceste casule ce
se mai află între altele la Biserica Neagră, una datată la sfîrşitul secolului
al XV-lea şi cealaltă aproximativ în al doilea deceniu a! veacului următor, lnfă·
ţişează - în ciuda unor diferenţieri ce ţin de execuţie şi proporţionalizarea repre·
zentărilor - aceleaşi caractere ale goticului tîrziu. Lucrate conform schemei
iconografice medievale, e greu de spus dacă au fost realizate în ateliere locale,
sau sînt un produs de import. Între alte piese, ce îmbrăcau odinioară altarul
sau amvonul etc., remarcabilă este mai ales o îmbrăcăminte de şa, pe care legenda
o socoteşte a fi aparţinut lui Mihai Viteazul. Piesa datează de la sfîrşitul secolului al XVI-iea şi e executată din catifea roşie, cu bogată lucrătură în fir de
aur, reprezentînd motive turceşti.
În aproape 600 de ani de existenţă, Biserica Neagră din Braşov, mărturie preţioasă
pentru istoria de veacuri a poporului nostru, a prilejuit crearea sau colectarea
multor opere de artă; şi cite sau mai păstrat din ele sînt şi astăzi îndeajuns de
grăitoare pentru a putea sugera, laolaltă cu venerabilul monument, o artă origi·
nală şi în multe privinţe proprie acestor locuri, în care s-au interferat influenţe
variate, fără a ştirbi însă o anume pecete de gîndire creatoare şi cultură locală,
ce·i conferă Bisericii Negre un incontestabil caracter de unicitate.
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