
RESTAURAREA BISERICII NEGRE DIN BRAŞOV 

Valoarea unui monument de arhi
tectură este o mărime complexă, care 
se compune din o serie de factori, unii 
cu caractNistici obiective, comensu
rahi le, alţii de natură subiectivă, care 
se su15trag oricăror încercări de defi
nire ştiinţifică. Din prima categorie 
face parte informaţia istorică a cărei 
transmitere către generaţiile viitoare 
este realizată prin monument. De ase
menea şi valoarea estetică poate fi de
terminată oarecum obiectiv, dacă ac
ceptăm un sistem valoric, ca reper 
pentru comparaţia estetică. Desigur, 
la aprecierea estetică apare deja fac
torul subiectiv, care este cu atît mai 
mare cu cît sistemul amintit mai sus 
are mai multe lacune. La al treilea 
factor pe care îl menţionăm, valoarea 
de simbol, ne aflăm în mare măsură 
pe un teren subiectiv, avem de a face 
cu un element la care tradiţia, con
textul urbanistic, caracterul, geogra
fia şi istoria oraşului participă la de
finirea lui, în esenţă. rămîne totuşi de 
domeniul emotivului. (Fig. 4) Este 
de la sine înţeles că acest factor, 
după părerea noastră preponderent 

I. Plan cu indicarea bolţilor 

la Biserica Neagră, este .foarte sensi
bil la schimbarea unuia sau altuia 
din elementele care îl compun. Demo
larea cadrului arhitectural din piaţe
ta biserici.i, sau şi numai schimbarea 
culorii monumentului într-o „biserică 
albă" ar duce la o diminuare esenţi
ală a valorii monumentului. Aceste 
consideraţii au fost expuse aici intro
ductiv, deoarece au fost determinante 
la elaborarea conceptului de restau
rare a monumentului. 

înainte de enumerarea probleme
lor ce au apărut la restaurarea aces
tui monument, este necesară menţio 
narea celor mai importante date din 
istoria lui. Documentele legate de bi
serică permit fixarea începerii con-
trucţiei ei în anul 1383. Din 1385 
datează o indulgenţă acordată de ar
hiepiscopul Demetrius în care este 
menţionată ,~biserica parohială a feri
citei fecioare Maria, care a fost înce
pută cu aşa mare zel". în 1408 a fost 
terminat corul, delimitat spre vest de 
un „lectorium". în 1421, biserica este 
distrusă de turci, iar în 1422 se acor
dă o indulgenţă pentru repararea ei . 

DR . ARH . HERMANN FABINI 

Pe tot parcursul secolului al XV-iea 
sînt menţionate indulgenţe şi donaţii, 
care atestă continuarea lucrărilor. în 
ultimul sfert al acestui secol este 
amintită orga, ceea ce denotă termi 
narea interiorului. între 1502 şi 1512, 
documentele se referă la lucrăril e de 
la turnul clopotniţă . Efectele nume
roaselor cutremure, menţionate în pri
ma jumătate a secolului al XVI -iea, 
au determinat lucrări de reparaţii la 
acoperişul bisericii, precum şi lucrări 
pentru reboltirea navei ( 1538) . 

în 1544, în spiritul reformei ser
viciului religios, sînt îndepărtate alta
rele laterale. în a doua jumătate a se
colului al XVI -iea şi în prima jumă
tate a secolului următor, cutremurele 
ce se continuă fac necesare repetate 

· lucrări de consolidare. între 1654 şi 
1656 sînt ridicate cele două contrafor-
turi din dreptul arcului triumfal, pen
tru a prelua eforturile orizontale din 
acest arc. în 1660, un incendiu din sa
cristia bisericii distruge mare parte 
din valoroasa bibliotecă a parohiei. 
Din 1662 datează un altar haroc, care 
înlocuieşte altarul principal, probabil 
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din p e ri ~acl a gqt i că. în timpul unui 
cutremur din 168 1 se pr ă bu şeş t e o 
parte din bolt ă . ·· 

La 21 aprili e 1689 are loc un eve 
niment , care a l ăsat urme ireversibile 
în a pcctu l ş i trnctura monum.e ntului : 
e l e vo rba de mar le ince ndiu ca re a 
di stru s ce nt. iii isl o1·ic al Braşov ului . 
Dator at probabil so ld aţ il o r din ar
mata a u s t1· i acă , s up ă raţi pe braşo 
v ni deoarece nu le-au permi s intra-

rea în oraş, incendiul a cuprins toat ă 
zoni'.l de limitat ă de zidurile orăşe 
n eş ti , fiind favori za t de o furtun ă . 
Di strugeri le ca tastrof ale, pricinuite 
de fl ăcă ri , au atins acop ri ş ul, părţi 
din bo l ţi, piloni, ferestr ş i stratul ex
terior al pi etr lor de tali e. I reparabile 
au fost şi pi rderil e pri cinuite obiec
telor mobile din bi se ri că : clopotele, 
altaru l, epitafele, covoa rele ori n
ta l , valoroase le st rane ş i orga. 

,. 

2. Fa \ada sud. 

3. Sec (i c l o ngitudin a l ă 

4. Bi se ri ca Neagră din Braşov. văz ut ă dinspre 
nord-ves t. ..,. 
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Ref acere a distrugeri lor pricinuite 
de incendiu a durat aproape un secol, 
fiind îngreunată de situaţia economi
că precară a oraşului, precum şi de 
corupţia unor membrii ai magistratu
rii orăşeneşti. Cronicari timpului au 
reproşat conducerii oraşului faptul 
că după incendiu nu s-a făcut un aco
periş provizoriu peste bolţile navei 
principale şi peste cele laterale. După 
patru ani de abia s-a refăcut acope
rişul peste cor şi navă, iar cum la 
acea dată bolţi le erau prea slăbite de 
intemperii, s-a luat decizia demolării 
lor. în primele decenii ale secolului 
al X V II-iea sînt menţionate nume
roase donaţii destinate completării 
interiorului cu elemente de finisaj şi 
mobilier. Lucrarea cea mai dificilă, 
reboltirea navei şi corului, a fost fă
cută între 1762 şi 1772. Tot atunci 
s-a terminat şi închiderea ferestrelor 
cu vitralii. 

Interiorul astfel refăcut prezintă 
o sinteză interesantă între arhitectura 
iniţială gotică şi elementele baroce, 
caracteristice secolului al XVIII-iea. 
Merită admiraţia noastră meşterii, 
care, puşi în 'faţa unei ruine gotice, 
au găsit un vocabular de forme în
scrise armonic în contextul dat. Astfel, 
de exemplu, coloanele foarte · zvelte 
din cor, refăcute în partea lor superi
oară în secolul al XVIII-iea, reiau 
verticalitatea goticului, dovedind o 
reţinere şi un respect pentru existent 
din partea aceloraşi meşteri ceea ce 
de multe ori lipseşte la restaurări 
sau amenajări de monumente istorice, 
în zilele noastre. 

Din secolul al XIX-iea nu sînt 
semnalate intervenţii mai importante, 
cu excepţia unor piese de mobi I ier neo· 
gotic: altarul şi stranele din cor. 

• 5. Secţie cornişă cu propunerea de descoperire 
a galeriei nerealizată 
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De la începutul secolului al XX-iea 
începe istoria restaurării acestui mo
nument. în 1904 şi între 1912 şi 1914 
sînt luate măsuri pentru înlocuirea 
pietrelor degradate de la faţade. între 
1923 şi 1926 se execută o consolidare 
a corului prin montarea unui sistem 
de ancore în interiorul lui. Tot atunci 
se ref ac fialele gotice, care încoro
nează cont raf ort urile corului, din pia
tră artificială. O nouă etapă de restau
rare este începută din 1935, cînd se 
înlocuieşte soclul corului cu o piatră 
rezistentă la intemperii (bazalt). Lu
crările continuă pînă în 1944, peri
oadă în care sînt înlocuite pietrele 
degradate de pe contraforturile din 
cor. Tot acum se fac copii după sta
tuile aflate pe aceleaşi contraforturi, 
originalele fiind depozitate în interi
orul bisericii. 

Lucrări le sînt reluate în 1967, 
cînd se deschide aici un şantier al 
Direcţiei Monumentelor Istorice. Şef 
de proiect este numită arhitecta Ma
riana Angelescu, iar şef. de şantier 
Alexandru Dobriceanu, ambii la acea 
dată angajaţi în restaurarea ansam
blului medieval de la Prejmer şi al 
Bisericii Sf, Nicolae din Scheii Braşo
vului. înaintea începerii lucrărilor 
propriu-zise de restaurare a fost ef ec
ţuat un releveu fotogrammetric al faţa
ctelor, pentru documentarea degradă
rilor pietrei. După ridicarea schelelor 
s-a început restaurarea paramentului 
pe latura de sud, continuîndu-se aco
lo unde au fost . întrerupte lucrările 
în 1944. Metoda de restaurare a pie
trei degradate consta din înlocuirea 
ei cu piatră naturală. S-a folosit pia
tră de talie livrată de un atelier de 
pietrărie din Cluj al Qirecţiei Monu
mentelor Istorice, care avea experien
ţa restaurării catedralei Sf. Mihail 
din acest oraş. Piatra folosită a fost 
extrasă din carierele de la Gura Ba
ciului şi Viştea, "fiind o gresie calca
roasă, pe de o parte uşor de prelucrat 
şi relativ omogenă, pe . de altă parte 
cu o anumită sensibilitate la agenţi 
atmosferici. .în primii ani s-a lucrat 
la cont raf ortul de sud al arcului de 
triumf şi apoi la contraforturile na
vei laterale sud. în 1970 - 1971 au 
fost înlocuite treptele celor două 
scări în spirală de pe faţada de sud. 

în 1971, an în care am fost anga
jaţ la Direcţia Monumentelor Istorice, 
am fost cooptat la această restaurare, 
primind din partea directorului de 
atunci, arh. Richard Bordenache, · sar
cina de a proiecta deschiderea galeriei 
exterioare, care înconjoară monumen
tul la nivelul cornişei, galerie care 
a fost acoperită la ref ace rea acoperi
şului după incendiul din 1689. (Fig. 5) 

Acest proiect n-a fost realizat, 
deoarece beneficiarul monumentului, 
consiliul parohial, a considerat că for
ma acoperişului tras peste ·galerie 
este caracteristică pentru monum,ent. 
Tot în 1971 a fost închis corul prin 
ridicarea unui perete provizoriu în 

dreptul arcului de triumf. Au fost în
cepute lucrări de cercetare de para
ment în zona corului. De asemenea 
s-au efectuat săpături arheologice. 
Din 1972 nu am mai făcut parte din 
colectivul de proiectare. Din 1972 
pînă în 1977 s-a lucrat mai ales la 
restaurarea faţadei sud şi la acope
rişul monumentului, consolidîndu-se 
şarpanta de secolul al XVIII-iea; în
velitoarea înlocuită în întregime cu 
ţigle solzi de format originar. în acest 
timp au fost montate şi jgheaburile 
din tablă de cupru. 

în 1977 şantierul a fost închis 
temporar. în 1980 conducerea paro
hiei a luat hotărîrea de a continua 
lucrări le în regie proprie. în acest 
sens mi s-a solicitat elaborarea unui 
proiect de restaurare, care să prevadă 
lucrările necesare terminării restaură
rii (fig. I, 2 şi 3). După obţinerea 
aprobărilor necesare, şantierul a fost 
redeschis în 1981 prin continuarea res
taurării interiorului corului. în urma 
cutremurului din martie 1977 ·existau 
numeroase fisuri, în general mici, în 
bolţile din cor· şi navă. Cercetarea mai 
amănunţită a arătat că o parte din 
aceste fisuri erau mai vechi, fiind as
tupate cu ocazia unor reparaţii. Sub 
îndrumarea inginerului Werner Scho
bel, autorul proiectului de rezistenţă, 
au fost efectuate încercări .de injectare 
a unor răşini epoxidice în fisuri. Aces
te încercări nu au dat rezultatul dorit 
în fisurile din tuf vulcanic din care 
sînt executate bolţile bisericii. Astfel, 
s-a recurs la injectarea sub presiune 
redusă a unui mortar fin de ciment 
introdus prin ştuţuri de material plas
tic. 

Sondajele efectuate la pilaştrii în
mănuncheaţi din cor au arătat că mai 
mulţi dintre ei erau din ipsos în par
tea de jos. Ştiut fiind că, în final, în 
interiorul bisericii nu se va vedea pia
tră ţtparentă, conceptul de restaurare 
al interiorului plecînd de la ref ace rea 
policromiei originare, s-a admis înlo
cuirea părţilor din ipsos cu pref abri
cate de beton de for ma pietrelor care 

· formează aceşti pilaştri. 

Cercetări le de parament au a~us 
la suprafaţă urme de culori pe anta
dramentele ferestrelor şi urme de f res
ce în mai multe locuri din cor. Din 
cauza stării avansate de . degradare 
a frescelor, datorată incendiului, nu
mai în cîteva locuri a fost posibilă res
taurare.a lor. Astfel se pot vedea as-

. tăzi două fragmente de frescă în teh
nica „grisaille", pe peretele nord, şi 
un blason în culori de roşu vermillion 
şi negru, pe peretele de sud. 

Stabilirea policromiei din interio
rul corului s-a făcut după probele gă
site, problema existînd prin f.aptul că 
două situaţii independente una de 
alta au ·rost înainte şi după incendiu, 
adică o policromie gotică . şi uria ba
rocă. Urmele policromiei gotice au 



fost găsite pe pereţii exteriori iar cele 
ale fazei baroce în partea superioară 
a coloanelor corului şi pe bolţi. După 
efectuarea unor probe de culoare s-a 
întrunit o comisie cu delegaţi ai Direc
ţiei de patrimoniu din cadrul fostului 
Consiliu al Culturii şi Educaţi e i Socia
liste, ai Oficiului de Patrimoniu al ju
deţului şi ai Consiliului Parohial. Din 
comisi e a f ăcut parte şi regretatul pro
fesor Vasil e Drăguţ. Au fost stabilite 
culori, care se bazau pe cel e găsit e 
prin cercetare, evitîndu- se însă un 
contrast puternic între culorile folo 
site la pe re ţi ş i bolţi . Poli cromia inte
rioară a fost influenţat ă în oarecare 
măsură ulterior de folosirea unei sti
cle absorbante de raz·e ultraviolete în 
închiderea ferestrelor . 

La rezolvarea acestei probleme a 
trebuit să se · ţină cont de o seri e de 
parametri : din punct de vedere estetic 
era de dorit ca suprafaţa ferestrelor să 
a ib ă un joc de tonuri de culoare si ele 
structur ă a sticlei, care s ă dea viat ă 
s upr a f e ţe l o r relativ mari de f e re a s tr ă . 
JJentru o lumin ă asemă nătoare ce lei 
clin catedrale cu ferestre originare 
(desigur, de la exemple de bi se rici 
hal ă ale goti cului t î r ziu) era de dorit 
ca sti cla fol os it ă s ă a ib ă o stru ctur ă 
de material care să asigure o lumin ă 
difu ză . Din . partea benefi ciarului a 
fost pu să co ndiţia ca sti cla f o lo s it ă să 
a b so a rb ă partea de raze ultraviol ete 
din lum_ina zilei pentru a proteja co
l ec ţi a foarte va l o roasă de covoare 
anato li ce expu să în bi se rică . 

T oate aceste condiţii au fost sa ti s
f ăc ute de o s ti c l ă s pec ial ă imp o rtat ă . 
Poate totu ş i , sub aspect esteti c, so lu 
ţi a prez int ă dezavantajul că prin eli
minarea p ă rţii ultravi o lete din spec
trul luminii , în interi or lumina tinde 
spre o nuanţ ă galben-verzui e, ceea 
ce duce la reduce rea int e n s il ă (ii culo
ril or din gama nu anţe lor roşu - maron 
ş i la accentuarea ce lor de nuanţ ă 
ve rde-a lbastru. Des igur, acest f no
men nu es te sesizabil pentru ce l care 
nu are pos ibilitatea de compa raţi e , to
tu ş i prin aceasta se ex pli că o anumi
t ă dev iere de la gama c roma ti că apro
b a t ă de comi sia amintită mai sus. 

în cursul lucr ă ril o r din interior 
a fost înlocuit iluminatul artifi cial, 
care p î n ă la res taurare era as igurat 
de trei candelabre de f o rmă c irc ul a r ă 
ampl asate în nava prin c ip a l ă ş i de co r 
puri de ilumin at independente în na
vele laterale ş i în co r. Proi c(ul de 
in s t a l a ţi e e l ectri că , elaborat de ing. 
J6zsef Gul acsy, a înl ocuit ce le trei 
candelab re cu dou ă rîncluri de co rpuri 
de ilumina( în f o rmă ele cilindru , atîr 
nate de bo lt ă . în co laterale s-a pre vă 
zu t un ilumi nat special penlru pune
rea în va loa re a covoa relor expu se 
în b i se ri c ă. !lumin alul co rului este 
efect uat prin co rpuri ele iluminat am
plasate în spatele arcului de triumf 

ş i pe latura de est a coloanelor din 
cor. Astf el se as i gur ă o lumin ă indi
rectă, sufi cient de pute rni că, care rea
duce efec tul de luminozitate din tim
pul zilei , a di că un cor sc ă ldat în lumi 
n ă , la ca re se ajun ge prin nava prin 
c ip a l ă în semiumbră, pe fundalul co
lului luminat proiectîndu-se co loanele 
zvelte din cor. 

Interi orul bi se ri cii s-a termin at 
în 1984, fiind în acest an red schi s 
publicului. Au urmat trei ani de tatq
n ă ri ş i în ce rcă ri privind restaurarea 
exteriorului . Soluţiil e adoptate la eta
pele ant rioare de restaurare au fost 
anali za te pe rînd, constalîndu-se că 
nu puteau fi reluate. Numeroase le pro 
be f ăc ut e cu pi a tr ă n atur a l ă din dife
rite ca ri ere n-au dus la o so luţi e mul 
ţumitoa re , inconveni ente le fiind cau
za te ori de imposibilit atea de debi 
tare a pi etrei co respun z ă toa re, ori 
ele capac it atea re dusă a ca ri erei, sa u 
de pre ţul foa rt e ridi ca t al pi etrei . 

Din 1987 au fost efectuate probe 
cu un mate ri al ele înl oc uire a pi t rei, 
pro dus ci o f irm ă din Germani a, 
cunoscut sub numele ele „ Mi neros" . 
Acest· materi al a fos t folosi t pentru 
prim a d a t ă în (ara noastr ă în 1974 

6. Axonometrie cu prop unerea de descoperire 
a ga leriei 

în cadrul Direc ţi e i M onumentelor I sto
ri ce. Cu ocaz ia unei că l ă to rii de stu 
dii în, pe alunei R.D.G. mi -a atr·as 
a te nţi a asupra acestui mater ial, ca re 
acol o era folos it mai ales pentru reîn 
tregirea unor sculpturi de pi a tr ă. Lu 
înd l e gă tur ă cu un spec iali t , cu oca
zia unui simpoz ion de la Stutt ga rt 
în 1973, am o bţinut din partea firmei 
producătoa re o cantitate de 420 kg 
pentru efectu area unor probe. în pri
mă v ara anului 1974, Direc ţia M onu 
mentelor I stori ce lucra la res taurarea 
f a ţ a de i principale a palatului Bruken
th al Sibiu . M ateri alul de prob ă a fos t 
fo los it la restaurarea portalului prin 
cipal, consiclerîndu-se că alît detaliile 
foa rte compli ca te ale port alului, cît 
ş i di s t a nţ a mi că p î n ă la pri vitor, sînt 
argumente pentru execut area prob -
lor în acest loc. Rez ul ta tul, conside
r ăm , este co n v in gă t o r ş i du pă ce i 
15 ani trec uţi de alunei . 

Este nec ar a me nţi o n a aici unele 
detalii t e..h ni ce ale meto dei de re taura
re cu acest materi al. El este livrat în 
dou ă fo rme: materi al de grund numi( 
H + K ş i „ Mineros" propri11 -z i , ca re 
es te preparai de fab ri ca p ro ducă t oa re 
dup ă moci le de pi a tr ă avînd culoa rea 
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., 1 gra111 il ometri a pi et rei ori gi nare. în 
·az ul în ca re gros imea stratului Uil-o
·uit e te mai mare de 6 - 8 cm, ş i al 
unor p ă rji care dep ăşesc s 11pr afa ţ a zi
duli1i (prof i le, croşete , fl e11roane, ghir
lande etc.) , materialu l de grund es te 
armat c11 · îrm ă de oţ e l inox idabil 
ele d i fe rit ~ se cţiun i , de la 3 la 10 mm. 

Procesu l tehnologic începe pri n c11-
r ă( irea foa rte îngrijit ă a s11prafe(e lor 
pi t rei ~e p ă r( i degradate, aceasta f ă
cîndll- . l' pr i11 ..:; piţu i1· e . t: l irni n;H ea tu 
turor po r( i11nilor de pi atra cl egradat i1 
este ese n,( i <"J l ~1 pentru durabi li tatea rL'-

l a 11r ă rii , clcuarecc în caz ul în arc 
gr11 ndul 1-1 + K es te apli ca t pe t ra
(11ri de piat r<• de gradat ă, dcsprin !c
rea p ă r(i 101· res taurate se produce î 11 
mate ri allll vechi . D11p ă aceas t ă ope1·a 
(iunl' în cam [ Bise !·i cii Negre, s-a pro
ce dal la înt arirea pi etrei nat mal c• rn 
1111 ge l sil ico ni . Ace ta a devenit 11c
ccsar dc0'1rccc prin incc ncli 11 ş i în 
11 rma ac\i1 1nii fac toril or almusfe ri ci, 
liantul originar al gres iei clin Cil l'L' 
es t co nstr11i! rnonurnentlll a cl i sp~11c1t 

în mu lte loc uri pe o aclîncimc de mai 
m1il(i cm. în probe de laborator, efe -
t11 ate pe sîmburi ele p i at r ă ext r aş i din 
toat e zonele ca rac ter ist ice ale 111on11 -
mentu lui , s-a sl abi Ii i necesa rul de 
ge l sili conic pcntr11 un metru pat ra!. 
ca re va ri ază de la I la 5 li tri , în f1 1nc
\i e de î n ă l ( ime . i ori enta re. 

D u p ă o per i oadă ele şase ăµ t ă-
mîni . nece a r ă pentru în t ă rirea gcli 1-
l11i sili co ni c. se (1-ece la rn mpletar a 
p ă r(il o r lip să cu materi aliil 1-1 + K. 
d llp ă cc în p realab i I s-a mont al arma
t ur ă inox în loc 11rile necesa re. 1-1 + K 
se ap li că ca un mort ar vî rtos (p 11 tînd 
f i turnat ş i în forme) pîn ă la cca. 
15 - 18 mm ci s upr a f aţă finit ă. Du pă 
o n o u ă p e ri oadă de înlihirc de cl o 11 ă 
să pt ă mîni, se poat apli ca uit i1111il 
strat. ca re c te „ Minera'" ele 11l oa rea 
ş i structu ra ec hi val e nt ă cu trai iii ele 
supo rt. în caz ul Bi eri cii Negre se fo
ia esc trei tipmi de „ Mineros ": unul 
ele nu a n( ă gri s-ve rzui, al doilea ga l
ben-ocr11 .. i al treil ea peni r11 ro turi 
de cul oa re a l b-f il deş. Dup ă înt ă rirea 
ş i usca rea comp l e t ă a p ă r(i lor re tau
rate, acestea pot f i prelucrate ·a ori ce 
pi a tră. Factura s u praf e ţ e i poate fi de
finit ă ş i dup ă ce materi alul a f ăc ut 
pri ză .. i nu s-a înt ă rit în ·ă, ad i că a 
doua zi dup ă apli ca re. 

I ntegrarea sub a pect cromati c a 
s upraf e ţ e l o r res taurate, în rapo rt cu 
fondul, mai poate fi f ăc ut ă prin la
za re cu co l ora nţi t ranslucizi , d ilu aţi 
cu ap ă dup ă necesitate. U ltima ope
raţiune est hidrofobarea, ca r con s t ă 
în impregnarea întregii s upraf e ţe cu 

. un li chi d ca re nu af ect ează poroz i ta
tea uportului , dar care r fu ză p ă trun 
derea apei p luv iale în piatr ă . 

Dese n rea procesului tehnologic 
arat ă că este vo rb a de o tehnologie 
des tul de compl exă, cu elemente ca re 
presupun respectarea întocmai ~ pre
sc ripţii l o r tehnice . De aceea. în 1987. 
a fost chemat 11 n spec iali st în acest 
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domeniu. arhit ect ul U llri h Keicher 
din Goppingen; R.F.G .. are a execu
tat , pe fa(:=tda de nord, o p rob ă pc o 
s 11 p ra faţ ă de cca 25 mp. Areasta su
prafa \ i'i a fost arăt a t ;:î lin i comi sii 
cu de l egaţ i ai fu ~i1ilui Consil iu al Cul 
tmii ş i Ecl 11 caţi ei So ia li s 1 t~ ş i ai orga 
ne lor j ude\e nc ş i I ca le din B i-aşov . 
D11 pil comp letare· cloC11mt:nt a(i ci cu 
pre · rip(ii ll'hni c şi prolw lt· labora
tor, s11 praf a(a pi lot a primi t av irn l 
Dircc (i i de pat rimoni 11 . 

în a1111I 1988 a fost rid i c;;ită schela 
pc o l11n gi111c J ' 30 111 pc fa(acla ele 
nord ş i s-a î1 1ccp 11! c1 1 rcs lam arca pa
ra111c11 t 1ilui . î n 1989 sc lll' !<J s-;:1 1111dat 
i11 -;p1·c vcs 1, a ju11g i11 d 1<:1 al doi ica por-
1<1 1dl' 1w i u( ucl <1 nord. Ec hip <1 Ic 11i L·-
1 r;11·i :;> i zidmi, CIHl' I u ·1·ra zc aiL·1. 
(J rost în rt pt'( a(c rînd: 1ri Î!1dru111ală 
ele arhi tec t 111 l\cicll r , ca1-(' a part ici
pa t î11 timp1il şcclc 1 · i lor l 11i la B raşov 
cl irec1 la proccs1il de l1 1cr11 . l~ern lt at u l 
re tamii rii po.Jt c fi V<1rnl 1w ce le [1·ei 
cî 111p11r i de l<i co n!rafort1il arc1ilui de 
t rillm f spr(' vest, te rm inat comp I ' !. 

Reve nind la concept ul de res1a11 -
rare despre ca re am vo rbii la l ncepui, 
treb11 ic men( ional că a11 fost anali za te 
ci i fe ril t: vmiante în f11 nc\i e de parame
trii va lori ci amintij i, da r ş i î11 fu nc( ie 
de pos iiJ ilit ă lil ' rea le de ca re putea dis
p1111e L>cnef ici.Jrt1I. De comun acord 
rn co11s i!i1 1l parohi al, episcop ia evan
ghcli c·1 cl in Sibi 11 , şi impr 11n ă cu arhi 
te t 1il spec iali st i n restaurarea piei rc1, 
a1n prop11 s u restam arc a ext ri ornl 11 i, 
carr sa asiuure c'it mai bine s11 bs!anta 
o ri ginar ă şi ă op reasca proces1il de 
degrnda rc a pi trei . O a lt ă condi (i 
respec t a tă a fost aceea ele a pas! ra 
c11l oa rea ş i pat ina actua l ă a monu
mc11l1il11i . S-a rcn 11 n\ at la refacerea 
i 11 te gra I a a clecora(i i lor go li ce de pc 
co 1drafor l11ri clin clo 11 ă 111o!ive: primul , 
pc nt rn că p l as!ic~1 arh i tecl 11ral ă este, 
111ai ale pe f;J(a da de no rd, partea 
cca 111 ai dete riorata a monumentului , 
în m1 ilt c locur i omplct di s trusă , ne-
111ai •xis! i nel asl f ci nici un ie i de mar
to ri pen( rn ref ;-1ce rea ei. Al doi lea mo
t i v e. te dat de considerente econo- · 
mi ce . La re \a m area contraforturilor 
s-a 1· ·f ăc ut forma arhit ect ma l ă c11 pro
fi lalura mai al es a co rni şe l o r , care 
j oaca ş i un rol de apă ra re a paramen
tul11i . N u au fost re f ăc ut e elementele 
deco rati ve ce înco ronau co ntrafortu
ril e nefiind urm ca re să t ran s mit ă 
for ma lor. De asemenea nu s-au re f ă
cut c roş tele de pe fi alele angajate 
de pe contraforluri; în aceste locu ri , 
de altf el nu prea numeroase, s-a făcut 
numai o înt ă rire a pi etrei. O restau
rare viitoa re va putea completa aceas
t ă l ac un ă , noi am considerat că este 

. mai important ca mijloace le materiale 
' ş i umane, limitate, să fie pu se, în 

pr imul rînd, în slujba prelungi rii v ie
(ii întregu lui monument , aceasta fiind 
pr ima sa rcin ă a restauratorului. Desi
gur, pot ex ista ş i alte puncte de ve
dere, fenomenul fiind prea complex 
pent ru a ave <J o s i ngu r ă o lu(i e de re-

zo lvare. Or ice restaurator poate sa 
spun ă, precum autor ii acelui zapi s gă-
it în turnul unui monument r tau

rat în Suedia, în ecolul al XIX- iea: 
Am f ăc ut ce am putui , voi ce ne ur
maţi , judecaţi-ne cu îngăduinţă!" 

SU MMARY 

After mentioning l he 111osl importa nt dala 
in the hi story of the- 111onu111e11l whi ch i l he 
Bl ack Church in Braşov, t he aut.hor presents 
the hi slo ry of the i nterven lions on lhc monu-
111enl , frn111 the begi nning of the 20t h century 
unt il today, insi sting upon the work s of final 
resloral ion bel ween !he yea rs 198 1 - 1984, i n
si de lhe church, espec iall y in lhe choir . 

Beginning wilh 1987, res toralion work s 
for the church ex ter ior st arled, ba. ed on the 
des ign of the autho1· of lhc p re 'ent arti c le, wli o, 
i n lhe sl one resloral ion app li ed liH' l echnologi 
ca l process req uired by !he new materi al useri 
as a tone replac r, known „as „Minero ", fo r 
aiming al ensuring lhe st rengthnnin g- of llw 
ori gi nal subslance and al slopping the proccss 
of slone degradal ion. 




