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Au trecut mai bine de opt veacuri de 
când regele maghiar Andrei al II-
lea a dăruit cruciaților Ospitalieri ai 

ordinului Sfintei Marii (căci așa erau numiți 
cavalerii teutoni) o țară numită Bârsa, ca să 
apere regatul împotriva cumanilor. Alături de 
acești cavaleri s-au așezat coloniștii germani, 
numiți mai târziu sași, care proveneau din mai 
multe regiuni ale Germaniei de astăzi. Astfel, 
spațiul bârsan, străjuit de sate vechi românești 
și populat cu secui apărători ai granițelor 
regatului maghiar, a devenit un teritoriu 
multietnic și multicultural, un areal în care 
nou-veniții au adus catolicismul. În anul 1225 
teutonii au fost alungați, dar sașii au rămas și 
au întemeiat așezări care s-au concentrat și 
dezvoltat în jurul bisericilor romanice și gotice. 

La mijlocul veacului al XIV-lea, după ce 
Țara Bârsei a fost devastată de tătari și de turci,  
Brașovul a fost fortificat cu ziduri străjuite de 
turnuri și bastioane. După modelul său, satele 
săsești bârsane au construit zone fortificate în 
jurul bisericilor, transformându-le în adevărate 
cetăți.

Între anii 1542 și 1550, în Transilvania, prin 
intermediul umanistului brașovean Johannes 
Honterus a pătruns Reforma protestantă, 
acceptată de întreaga comunitate săsească. 
Drept urmare, în anul 1550 biserica luterană a 
ajuns să fie recunoscută în mod oficial, fostele 

comunități săsești catolice devenind una 
după alta evanghelice-luterane.   

Odată cu trecerea timpului, turnurile 
înalte ale bisericilor au căpătat roluri multiple. 
Adăposteau clopote al căror sunet puternic 
anunța evenimentele importante, erau turnuri 
de pază și de observare a armatelor inamice, 
erau locuri de adăpost în caz de primejdie. Din 
secolul al XVI-lea, turnurile au devenit spații de 
măsurare a timpului, adăpostind ceasuri solare 
și mecanice. Orologiile, realizate de meșteri 
pricepuți, erau angrenate de mecanisme 
complicate. Uneori sunetul orelor exacte 
era însoțit de defilarea unor mici figurine 
care înfățișau personaje reale și fantastice, 
elemente astrale și semne zodiacale.     

Turnurile cu orologii din Țara Bârsei 
sunt mărturii ale unor vremuri demult 
apuse, sunt monumente emblematice ale 
tărâmului încărcat de istorie situat la poalele 
Carpaților de Curbură. Timpul le-a modelat, 
le-a modernizat, le-a păstrat pe unele, le-a 
năruit pe altele, le-a însingurat pe unele și le-a 
însuflețit pe altele, transformându-le în valori 
inestimabile ale culturii europene. Timpul le-a 
marcat existența, astfel că unele au dispărut, 
altele au amuțit definitiv, iar altele se odihnesc 
la adăpostul zidurilor groase, așteptând mâini 
pricepute de meșteri orologieri care să le 
aducă din nou la viață.
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S ic transit Gloria mundi”/”așa trece glo-
ria lumii” este o expresie în limba latină 
aflată pe unul dintre cele două cadra-

ne ale orologiului de la Biserica Neagră din 
Brașov, care ne invită la cugetare, la prețuire 
a valorilor pe care omul le-a făurit de-a lungul 
existenței sale. 

Construirea Bisericii Sfânta Fecioară Maria, 
căci așa s-a numit Biserica Neagră, a durat 
aproape un secol, din anul 1383 până în anul 
1477, fiind cea mai impunătoare clădire goti-
că la est de Viena. La început catolică, din anul 
1542 va găzdui prima slujbă evanghelică din 
Transilvania, datorită marelui umanist și refor-
mator sas Johannes Honterus (1498-1549). Nu-
mele de ”Biserica Neagră” l-a primit în urma 
marelui incendiu din 21 aprilie 1689, când a fost 
mistuită de flăcări, iar zidurile sale s-au înne-
grit. 

Primul orologiu a fost instalat în anul 1514, fiind 
cel mai vechi ceas de turn din Brașov, dar, dis-
trus de incendiul din anul 1689, a fost înlocuit 
un an mai târziu cu unul nou. Din anul 1858 
ceasul a fost acționat de un mecanism produs 
la fabrica ”Johann Mannhard” din München, 
care a funcționat un veac și jumătate. Ultimul 
mecanism, acționat electric, este un produs 
al fabricii ”Bernhard Zachariӓ” din Leipzig și a 
fost instalat în turnul Bisericii Negre în urmă 
cu un deceniu. Orologiul are două cadrane 
pictate în culori vii și clopote pentru semnali-
zarea sonoră a orelor.  

Pe lângă orologiul mecanic, pe peretele su-
dic al turnului se găsea un ceas solar, al cărui 
gnomon (tijă metalică) arunca pe zidul ce-
nușiu al Bisericii Negre o umbră indicatoare 
a orelor de zi, de la răsăritul și până la apusul 
soarelui.  

Biserica Neagră

Biserica Sfântul Bartolomeu

Cea mai veche clădire din Brașov, Biseri-
ca Sfântul Bartolomeu a fost construită 
în secolul al XIII-lea de către coloniștii 

germani, la poalele Dealului Şprenghi, fiind 
primul nucleu medieval al viitorului oraș Kron-
stadt. Edificiul poartă amprenta stilurilor arhi-
tectonice romanic și gotic cu bolți semirotun-
de și în arc frânt, ferestre cu ogive și ziduri cu 
contraforți. În secolul al XV-lea, în urma repe-
tatelor atacuri otomane, i se adaugă o centură 
formată din ziduri masive de apărare.

Inițial catolică, odată cu pătrunderea protes-
tantismului în Transilvania, în secolul al XVI-
lea, Biserica Sfântul Bartolomeu a îmbrățișat 
religia evanghelică-luterană. 

Pe peretele sudic al transeptului, sub fereas-
tra semicirculară, este pictat un ceas solar 
prevăzut cu un sistem de tije metalice numit 
gnomon. Cadranul este numerotat de la 5 la 
12 și de la 12 la 6, cu cifre arabe și romane. Ju-
mătățile de oră sunt marcate prin romburi. 
Deasupra cadranului solar, de-o 
parte și de alta a fe-
restrei se distinge 
anul 1652. În zilele 
cu soare, umbra 
gnomonului se 
reflectă pe pe-
rete și indică 
orele pe ca-

dran. 

Turnul bisericii, reconstruit în anul 1842, adă-
postește un orologiu al cărui mecanism a 
fost fabricat în Germania, la Orologeria J. J. 
Fuchs&Sohn din orașul Bernburg și are o in-
dependență de funcționare de opt zile. Pe 
toate cele patru laturi ale turnului sunt pictate 
cadranele circulare ale ceasului, iar sub acope-
rișul piramidal se găsește camera clopotelor. 
La fiecare sfert de oră și la orele 
fixe ciocanele bat 
în clopotul pentru 
sferturi și în cel 
orar anunțând 
trecerea timpului.      
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Biserica Sfântul Nicolae din Şchei

Dincolo de zidurile Cetății ”Coroanei” (sau 
Kronstadt, căci așa îi spuneau sașii ora-
șului Brașov), trecând prin Poarta Eca-

terinei, se întindea, ca un sat de munte, Şche-
iul – cartierul românesc. Prin Poarta Şcheilor, 
pe ”Ulița Mare”, se ajungea în Piața Prundului. 
Acolo, pe o înălțime ce domină întreaga așe-
zare, este Biserica ”Sfântul Nicolae”, iar în cur-
tea acesteia se află clădirea modestă a Primei 
Şcoli Românești.

În anul 1292, românii au ridicat pe acel loc o 
cruce din lemn, acoperită cu șindrilă. Biserica 
din piatră a fost construită două secole mai 
târziu, în anul 1495, cu ajutor venit din partea 
voievodului Valahiei, Neagoe Basarab. De-a 
lungul timpului domnitorii din Țara Româ-
nească și Moldova (Neagoe Basarab, Petru 
Cercel, Mihai Viteazul, Constantin Brânco-
veanu etc.) au sprijinit cu bani și odoare 
scumpe biserica românilor din Şchei. 

În anul 1583 s-a construit turnul vestic, cel 
mai înalt dintre toate, prevăzut cu patru 
turnulețe în colțuri, simbolizând dreptul 
paloșului, ca la bisericile săsești (jus gla-
dii, în limba latină) indicând dreptul de 
condamnare la moarte.  

O contribuție impor-
tantă și neaștepta-
tă în favoarea 
bisericii a 

sosit din Rusia, de la împărăteasa Elisabeta 
Petrovna, care în anii 1743 – 1744 a trimis cărți 
religioase, veșminte și bani, cu care s-a reparat 
turnul principal, iar în clopotniță s-a instalat 
un orologiu (1752). 

Documentele îngălbenite de vreme, păstrate 
în arhiva bisericii, oferă informații despre ve-
nirea la Brașov, în anul 1856, a lui Alexandru 
Râșnoveanu, ceasornicar din Zombor (Ser-
bia). Avea de vânzare mai multe ceasuri de 
turn bune, solide, pe care le-au cercetat toți 
ceasornicarii Brașovului. Reprezentanța bise-

ricii celei mari, cu hramul Sfântului Nicolae, 
a cumpărat cu această ocazie un ceas pen-
tru care a plătit 600 florini. Tot atunci au fost 
pictate cele trei cadrane pe laturile vizibile 
ale turnului situat deasupra intrării. Vechiul 

mecanism, încremenit de timp și de 
lipsa omului care să-i armeze zilnic 
angrenajul, se păsrează și astăzi în 
turnul Bisericii Sfântul Nicolae, ca o 
mărturie a epocii în care orologiile 

erau instrumente ale modei Apu-
sului european. 

Biserica Sfântul Martin 

În apropierea Dealului Cetățuii se găsește o 
mică colină pe care sașii au numit-o Mar-
tinsberg (Dealul Sfântul Martin). Pe culmea 

acesteia este amplasat unul dintre cele mai 
vechi monumente din Brașov, Biserica Sfân-
tul Martin, o adevărată bijuterie arhitectonică. 
Edificiul a fost inițial catolic, iar după reforma 
protestantă de la mijlocul secolului al XVI-lea a 
devenit evanghelic, avându-l drept patron pe 
Sfântul Martin de Tour. Legat de viața acestui 
sfânt circulă o legendă potrivit căreia, în timp 
ce vestea evanghelia într-un sat, Sfântul Mar-
tin și-ar fi pierdut măgărușul. La căderea nop-
ții, copiii din sat, cu felinare în mâini, au ple-
cat în căutarea animalului, pe care l-au găsit 
păscând pe dealurile din apropiere. De atunci, 
în fiecare an de ziua Sf. Martin copiii ies seara 
cu felinare pe străzi, sărbătorind Laternefest.

În anul 1395, când regele maghiar Sigismund 
de Luxemburg a vizitat Brașovul, în capela 
de pe Dealul Sfântul Martin s-a întâlnit cu vo-
ievodul Mircea cel Bătrân pentru semnarea 
unui tratat de alianță. În aceeași capelă, până 
la construirea primăriei din Piața Sfatului, se  

țineau ședințele consiliului orășenesc. 

În anul 1795 biserica a fost extinsă, căpătând 
forma actuală. În interior, pe galeria din lemn 
se păstrează însemnele breslelor tâmplarilor, 
rotarilor și fierarilor brașoveni, pictate în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea.

Turnul pătrat, deloc înalt, a fost construit în 
anul 1764 și este prevăzut cu acoperiș pirami-
dal sub care se găsește camera clopotelor. Pe 
trei laturi sunt pictate cadranele orologiului,  
în nuanțe de albastru, roșu și orange, orna-
mentate cu fleuroanele dinastiei angevine și 
inscripționate cu cifre romane. Ceasul de turn 
are un mecanism vertical, fabricat în primul 
deceniu interbelic, prevăzut cu două greutăți 
și pendul. Funcționarea orologiului este asigu-
rată de un motoraș electric marca Siemens, iar 
semnalizarea sonoră se realizează la jumătăți 
de oră și la ore întregi. În podul bisericii se mai 
păstrează încă vechiul mecanism, datat în se-
colul al XIX-lea și realizat din fier forjat, mărtu-
rie a vremurilor în care ceasurile de turn erau 
produse manufacturiere, realizate cu multă 
măiestrie de meșteri orologieri.
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Biserica Sfânta Treime din Șchei Biserica evanghelică Rotbav

Pâna în anul 1781, în Şcheii Brașovului era 
o singură biserică, cea cu hramul Sfântul 
Nicolae, care chema în fiecare dumini-

că la liturghie cei peste 4000 de credincioși. 
Devenind neîncăpătoare, locuitorii din zona 
Tocilelor au trimis numeroase memorii pen-
tru a obține dreptul de a-și clădi o biserică. 
La început se lovesc de refuzul autorităților 
dar, după ce împăratul Iosif al II-lea a emis, 
la 28 octombrie 1781, decretul de concivita-
te, prin care se stipula între altele că românii 
puteau ridica școli și biserici dacă aveau cel 

puțin 100 familii, cauza 
lor a avut succes. Prin ur-
mare, la 22 septembrie 
1781, în grădina cumpă-
rată de la Micu Voicu  
(ginerele cunoscutului 
librar și negustor Hagi 
Ioan Ciurcu) se va ri-
dica mai întâi o tro-

iță din lemn. Din 
cronica lui Tho-
mas Tartler aflăm 
că la 31 iulie 1812 

împăratul dădu aprobarea pentru ridicarea 
unei a doua biserici în Șchei. Se presupune 
că prima construcție a fost realizată din lemn, 
având în vedere că în anul 1824 încep lucrările 
la biserica din piatră. O contribuție deosebită 
la finalizarea edificiului au avut-o donațiile lo-
calnicilor și cele de la sud de Carpați. 

În anul 1856, Mișu Popp și Constantin Lecca 
pictează biserica după model vest-european. 
În același an membri reprezntanței biseri-
cești află că Alexandru Râșnoveanu, ceasor-
nicar din Zombor, născut la Brașov, a sosit 
cu mai multe ceasornice de turn bune, soli-
de, pe care le-au cercetat toți ceasornicarii 
Brașovului și aflându-le bune și trainice a și 
pășit la tocmeală cu domnia sa. Pentru ca să 
completeze înfrumusețarea bisericii repre-
zentanța alese un ceasornic...cu 425 de florini. 
Ceasornicarul își luă obligația să vopsească 
tot ceasornicul cu vopseală neagră de ulei ca 
să nu prindă rugină, apoi să aurească arătă-
torii cu aur rece, nu în foc, să învețe pe colisier 
să-l tragă...și să dea garanție despre trăinicia 
ceasornicului. Reprezentanța se obligă a plăti 

ceasul în două rate...și a plăti pentru scrie-
rea țifrelor unui zugrav care le va scrie 

pe zid.

Mecanismul din Zombor (Serbia) 
a funcționat vreme îndelun-

gată în turnul bisericii de 
pe Tocile. În anul 2008 s-a 
luat hotărârea ca acesta 
să fie automatizat, dar 
intervenția nu a fost fi-
nalizată, astfel că de 
atunci orologiul este ne-
funcțional. 

Situat în nordul Țării Bârsei, la cca 25 km 
de orașul Brașov, satul Rotbav a fost 
întemeiat în secolul al XIII-lea de co-

loniști germani. În jurul anului 1300, aceștia 
au construit în centrul localității o biserică 

romanică impunătoare. 
În secolul al XV-lea bise-
rica a fost împrejmuită 
cu zid de fortificație, 
având lățimea de 5-6 

m, sprijinit de contra-
forți și prevăzut cu 

guri de tragere și 
de păcură. În in-

cinta biseri-
cii-cetate se 
adăpostea 
p o p u a l ț i a 
locală în 
timpul ata-
curilor ina-
mice. 

În anul 
1788, în 
turnul bi-
sericii a 

f o s t 
in-

stalat un orologiu care avea patru cadrane, 
pe toate cele patru laturi ale turnului. Meca-
nismul său a fost realizat din fier forjat, de 
către meșterul brașovean Petrus, care l-a in-
scripționat cu următorul text: FECIT PETRUS 
OST CORONA ANNO 1.7.8.8 ROTH=BACH 
SIMON WAGNER/N(achbar) HANN/ANDRE-
AS PREIS/N(achbar) HANN/ANDREAS CAS-
PER/JOHANN HITSCH – WIRTSCHAFTLER/
MARTIN BOSCH/JOHANN GEORG MERTIN. 
În anul 1908, în turnul bisericii a fost insta-
lat un mecanism nou, produs de fabrica 
de orologii Bernhard Zachariä din Leipzig 
(Germania), care funcționa cu două greutăți 
și avea o autonomie de opt zile și patru ore. 
Semnalizarea sonoră se realiza la jumătăți 
de oră și la ore întregi, cu ajutorul a două clo-
pote (unul mare pentru ore fixe și altul mai 
mic pentru jumătăți de oră). De armarea și 
buna funcționare a orologiului s-a ocupat 
vreme de 50 de ani un localnic, domnul 
Erwin Schall. Conform tradiției orale, orolo-
giul funcționa atât de exact încât șoferii de 
autobuz plecau în cursă la declanșarea sem-
nalizărilor sale sonore. 

În seara de 19 februarie 2016, turnul bisericii 
fortificate din Rotbav s-a prăbușit. Construc-
ția, șubrezită de vreme, de traficul rutier și 
de nepăsarea celor care aveau obligația să o 

consolideze, s-a năruit, distrugând în 
cădere orologiul și orga. De atunci, 
biserica-hală, monument de arhi-
tectură de valoare deosebită, lipsi-
tă de turnul semeț, pare o corabie 
lipsită de catarg.
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Biserica evanghelică Feldioara

Pe o terasă situată pe malul stâng al Ol-
tului, la începutul secolului al XIII-lea s-a 
dezvoltat Cetatea Marienburg, cea mai 

importantă construcție a Cavalerilor Teutoni 
în Țara Bârsei. În anul 1240, în aceeași zonă, do-
cumentele atestă existența unei așezări înte-
meiate de coloniști germani, numită Castrum 
Sancte Mariae. Era reședința unuia dintre cele 
cinci Scaune săsești de judecată din Țara Bâr-
sei, având autoritate asupra localităților Rot-
bav, Măieruș și Hălchiu. 

            Localitatea se dezvolta în jurul unei biserici 
impunătoare de tip romanic, numită Heling 
KreuzKirche sau Biserica Sfintei Cruci, care la 
începutul secolului al XV-lea capătă elemente 
gotice și este închinată Sfintei Fecioare Maria. 
Împrejmuită cu zid de fortificație, de formă 
ovală, de 4 m grosime și 6-7 m înălțime, prevă-

zut din loc în loc cu guri de tragere și de păcu-
ră, biserica-cetate a devenit spațiu de refugiu 
pentru localnici în timpul invaziilor inamice.  

              În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în 
turnul bisericii evanghelice a fost instalat un 
mecanism de ceas făurit de meșteri fierari 
anonimi, cunoscători ai tainelor orologeriei. 
Orele exacte și sferturile de oră erau anunțate 
prin intermediul clopotelor, iar pe latura ves-
tică a turnului era pictat un cadran cu două 
arătătoare, orar și minutar. 

De mai bine de o jumătate de veac mecanis-
mul obosit al orologiului s-a oprit, clopotele au 
amuțit, iar arătătoarele au încremenit înainte 
de ora 9. Cu toate acestea mecanismul repre-
zintă o raritate, fiind una dintre puținele piese 
meșteșugărești de orologerie care se mai păs-
trează în spațiul românesc.  

Vechi legende săsești, păstrate în pagini de cărți prăfuite, sus-
țin că în locul unde drumul spre Feldioara se întâlnește cu 
cel care vine dinspre Ținutul secuilor și apoi traversează apele 

Ghimbășelului, în timpurile vechi a existat un pod. Așezarea care 
a fost întemeiată în apropiere s-a numit satul podului, denumi-

re de la care mai târziu a apărut numele Brendorf. În satul de 
lângă pod, în secolul al XIII-lea, sașii au construit o biserică 

romanică, pe care au fortificat-o în secolul al XV-lea cu 
zid înalt, din piatră și cărămidă. Biserica-cetate a devenit 
locul de refugiu al sătenilor când armatele inamice pă-
trundeau în Țara Bârsei. 

De-a lungul existenței sale, edificiul reli-
gios, care aduna comunitatea în zilele de 

sărbătoare și în 
ceasurile de pri-
mejdie, a fost 
grav afectat de 
cutremure. Ast-
fel, în timpul se-
ismului din anul 
1802 biserica 
s-a prăbușit, iar 
fortificațiile sale 
au fost distru-
se. Lucrările de 
refacere a clă-

dirii au început doi ani mai târziu și s-au 
finalizat în anul 1806. Zidul de fortificație a rămas în ruină timp de o jumătate 

de secol (până în anul 1856) când s-a luat hotărârea de a fi demolat. Turnul-clopotniță păs-
trează săpați în piatră anii care au marcat istoria bisericii, de la așezarea temeliei (1310) până 
la refacerea întregului ansamblu distrus de cutremure. În partea superioară pe trei laturi se 
găsesc cadranele pictate ale orologiului produs de Fabrica Gebr. Resch din Viena (Austria) și 
instalat în turn în anul 1869. Sub acoperișul octogonal al turnului se află camera celor patru 
clopote, unul din bronz, datat 1846, și trei din oțel, turnate în anul 1923 în localitatea Apolda 
(Thuringia, Germania). Orologiul este funcțional, însă lipsa personalului și necesitatea armării 
zilnice a mecanismului sunt motivele pentru care timpul a încremenit pe cadranele bisericii 
evanghelice din Bod. 

Biserica evanghelică Bod
Povestea timpului în turnurile cu ceas din Țara Bârsei  | 11
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Biserica evanghelică Sânpetru
Povestea timpului în turnurile cu ceas din Țara Bârsei  | 13

Se spune că Sânpetru (Petersberg în lim-
ba germană) a devenit așezare locuită 
datorită grupului celor 100 de prejme-

reni. Aceștia erau cavaleri teutoni și coloniști 
care s-au mutat pe aceste locuri venind din-
spre Prejmer. Sub numele de Mons Sanctis 
Petri, satul este pomenit de abia la 1240.

Arhivele sașilor, păstrate în biserica satului, 
s-au distrus în mare parte în incendiul din 
anul 1625. Se știe că în apropierea bisericii a 
existat o capelă (în prima jumătate a secolului 
al XIII-lea), inclusă în secolul al XV-lea în incinta 
fortificată a cetății țărănești. De asemenea, se 
vorbește despre existența unei biserici roma-
nice încă de la sfârșitul secolului al XIII-lea.

În timpul năvălirii turcești din anul 1432, satul 
a fost parțial distrus. Refacerea lui a coincis cu 
decizia localnicilor de a ridica o cetate care să 
întărească biserica și să devină loc de refugiu 
și apărare. Atunci s-au ridicat ziduri înalte de 
opt metri, iar prin dublarea lor a fost realizat 
un spațiu numit zwinger, destinat adăposti-
rii vitelor în timpul asediilor. În anul 1610 s-au 
construit încăperi pentru locuit și pentru pro-
vizii, dispuse pe două niveluri. Tot atunci 
s-au înălțat și cinci turnuri de apărare. În 
1658 turcii au năvălit din nou, iar satul a fost 
devastat de incendiul produs de aceș-
tia.

În timpul secolului al XVIII-lea 
au avut loc mai multe incendii 
care au șubrezit din ce în ce 
mai mult ansamblul religios 
fortificat, astfel că în anul 1794 
biserica s-a prăbușit. La scurt 
timp au fost demarate am-

ple lucrări de reconstucție, finalizate în anul 
1798. În perioada 1817-1820 a fost adăugat tur-
nul-clopotniță, sub al cărui acoperiș piramidal 
s-a construit spațiul care adăpostea cele trei 
clopote. În timpul Primului Război Mondial 
clopotul mare și cel mijlociu au fost confisca-
te și topite pentru industria de armament. În 
anul 1921 localnicii au achiziționat trei clopote 
noi, turnate la Sibiu, inscripționate cu anul fa-
bricării și cu stema localității (două chei încru-
cișate).

Documentele de arhivă menționează că în 
anul 1618, biserica din Sânpetru avea un ceas 
de turn. Având în vedere vechimea sa, credem 
că acesta a fost produs de meșteri fierari.

 Mecanismul orologiului actual este 
un produs al Fabricii germane J. J. 
Fuchs&Sohn. Pe cadranul de control 
este menționat faptul că a fost livrat 
și instalat în turn de către meșteri ai 
Atelierului de ceasornicărie J. Both 
und Müller din Kronstadt (Brașov). Pe 
scheletul mecanismului este fixată o 
plăcuță din bronz cu următorul text: 
Der Evang. Kirche gewidmet von 
ANDREAS KLEES nr. 237 1923 (donat 
Bisericii Evanghelice de către Andre-
as Klees, de la nr. 237, în 1923). Pe cele 
patru laturi ale turnului-clopotniță 
sunt pictate cele patru cadrane ale 
orologiului, având inscripționați anii 
1820 și 1974 (reconstruirea, respectiv 
renovarea turnului). 
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Biserica evanghelică
Satulung-Joseni, Săcele

Biserica evanghelică Hărman 

La mijlocul secolului al XIII-lea (anul 1240), 
în centrul șesului Bârsei coloniștii sași au 
întemeiat o așezare numită Honigberg 

(Muntele mierii). La scurt timp comunitatea a 
ridicat în centrul satului o biserică de rit cato-
lic (devine evanghelică odată cu pătrunderea 
protestantismului în Transilvania), închinată 
Sfântului Nicolae. În jurul acesteia, în secolul 
al XV-lea, a fost construit un zid de fortificație, 
înalt de 12 m, prevăzut cu șapte turnuri de apă-
rare, un zid exterior mai scund și șanț cu apă. 
În partea superioară a zidului de incintă se afla 
un drum de strajă de la care erau deservite 
orificiile de tragere și gurile de păcură. Pe in-
terior, zidul era căptușit cu cămări așezate pe 
două niveluri. Astfel, biserica era o adevărată 
cetate medievală, unde întreaga comunitate 
se adăpostea în caz de primejdie. Datorită for-
tificației, în anul 1612 sătenii au reușit să reziste 
puternicei armate de 7000 de ostași condusă 
de principele Transilvaniei, Gabriel Bathory. 

Turnul-clopotniță, de formă patrulateră, adă-

postește la ultimul nivel camera clopotelor, 
deasupra căreia se află acoperișul din țiglă co-
lorată, prevăzut cu patru turnulețe în colțuri, 
semn că localitatea deținea dreptul sabiei (în 
limba latină Jus gladii), adică dreptul de con-
damnare la moarte. 

Cele mai vechi informații despre prezența 
unui orologiu în turnul bisericii din Hărman 
sunt menționate în Cronica preotului Joseph 
Teutsch. Mecanismul acestuia, produs al meș-
terilor fierari, era simplu și bătea doar orele 
exacte. În anul 1794, când turnul a fost com-
plet renovat, s-a instalat un ceas nou. În anul 
1819 comunitatea evanghelică din Hărman a 
achiziționat un mecanism modern, produs al 
firmei Bernhard Zachariae din Leipzig, la pre-
țul de 2000 de florini. Acesta se păstrează și as-
tăzi în turnul bisericii, însă ceasul este acționat 
din anul 1986 de un mecanism electric. Cele 
patru cadrane au fost pictate în anul 1797 și re-
făcute de mai multe ori de-a lungul timpului.

Numele de Satulung a fost menționat 
pentru prima dată în anul 1366, îm-
preună cu Turcheș, Zizin și Cernatu, 

într-un titlu de donație emis de regele Un-
gariei, Ludovic de Anjou, către binecredin-
ciosul său prieten, contele Stanislav. 

Aflat la granița regatului ungar, Satulungul, 
alături de celelalte sate săcelene, a rezis-
tat începând din secolul al XV-lea atacuri-
lor și jafurilor armatelor otomane. Numele  
Săcele este menționat pentru prima dată 
într-o scrisoare a voievodului muntean Vlad 
Călugărul (1482-1495) către magistratul Bra-
șovului. 

Cei mai vechi locuitori ai celor șapte sate au 
fost mocanii - ciobanii locului. Sunt menți-
onați în numeroase documente, în care se 
remarcă bogăția lor spirituală, culturală și 
materială. Dețineau mii de oi, iar satele lor 
erau printre cele mai prospere din zonă. 

În secolul al XIV-lea s-a stabilit în zonă o 
importantă comunitate maghiară, 
marcând dezvoltarea ulterioară a 
așezării. Două secole mai târziu 
numărul maghiarilor a crescut 
în așa măsură încât, în anul 
1544, în Satulung 
este atestată o 
parohie reforma-
tă, care deținea 
școală proprie. 
Epidemiilor de 
ciumă, care au 
izbucnit în se-

colul al XVIII-lea, le-au căzut victime câteva 
sute de localnici, cimitirul vechi devenind 
atunci neîncăpător. În anul 1795 satul a fost 
distrus de un incendiu devastator, noua bi-
serică evanghelică fiind una dintre puținele 
clădiri salvate de la dezastru. Construită în 
stil neogotic, aceasta adăpostește în turn un 
mecanism de orologiu fabricat la Budapesta 
de către orologierul Janos Mȕller, la sfârșitul 
secolului al XIX-lea (1870-1890) și două clo-
pote (unul mare pentru bătaia orelor și unul 
mic pentru sferturile de 
oră). Pe trei laturi ale tur-
nului se găsesc cadrane 
pictate cu cifre romane. 
În ultimii ani, orologiul a 
încetat să mai funcțio-
neze din cauza unor 
defecțiuni ale meca-
nismului îmbătrânit.
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Biserica evanghelică Vulcan

La circa 20 km de Brașov, în colțul sud-ves-
tic al Țării Bârsei, în secolul al XIII-lea sa-
șii au întemeiat o așezare pe care au nu-

mit-o Wolkendorf, în centrul căreia au înălțat o 
biserică romanică. 

În anii 1421 și 1432 armatele turcești au pă-
truns în Țara Bârsei și au distrus mai multe 
sate, printre care și Vulcanul. Biserica a fost 
reconstruită cu elemente de arhitectură go-
tică, după cum era moda europeană și a fost 
împrejmuită cu zid înalt, prevăzut cu guri de 
tragere și de smoală și întărit cu turnuri de 
apărare. Pe interior, zidul de fortificație a fost 
căptușit cu cămări, dispuse pe două niveluri, 
pentru adăpost și provizii pe timpul asediilor 
(fiecare familie avea cămara proprie).

În anul 1529 satul a fost prădat de armata vo-
ievodului moldovean Petru Rareș, iar în anul 
1599 de oștile lui Mihai Viteazul. Însă, data de 
23 septembrie 1611 a rămas în istoria localită-
ții drept Ziua terorii. În timpul luptelor dintre 
Gabriel Bathory și orașul Brașov (care nu a vrut 
să se supună), trupele principelui au atacat 
Vulcanul. Localnicii s-au adăpostit în biserica 
fortificată, care în final a fost cucerită. Bătrâ-
nii, femeile și copiii au fost uciși sau luați pri-
zonieri. Bărbații s-au adăpostit în turnul solid 
al bisericii. Trupele lui Bathory au așezat paie 
și crengi la baza turnului și i-au dat foc, astfel 
că doar cinci sau șase bărbați au supravie-
țuit incendiului care apoi a cuprins întreaga 
localitate. Sătenii și-au revenit cu greu după  
dezastru. Refacerea fortificațiilor și a bisericii 

s-a demarat în 1632 și s-a finalizat abia în anul 
1665. Între anii 1793 – 1794 a fost construit tur-
nul-clopotniță, cu acoperiș piramidal, dea-
supra căruia a fost amplasată camera clo-
potelor. Cu această ocazie a fost instalat 
un orologiu, iar pe pereții exteriori s-au 
pictat patru cadrane. În anul 1873 a fost 
cumpărat un mecanism nou, produs la 
Fabrica de orologerie Gebr. Resch din 
Viena (Austria). Îmbătrânit de timp, 
orologiul mecanic a fost modificat 
pentru a fi comandat prin impuls 
electric. În anul 1996, turnul a fost re-
novat, iar cadranele orologiului repic-
tate și inscripționate 1794. 

Pe peretele sudic al navei, pe caseta 
din dreptul turnului, se găsește un 
ceas solar. Cadranul acestuia este 
pictat sub forma unei eșarfe se-
mirotunde cu capetele în falduri. 
Deasupra capătului drept este 

pictat un cocoș, care indică ră-

săritul. Ceasul solar este prevăzut cu o tijă 
metalică numită gnomon.

Deplasarea Soarelui pe bolta cerească 
mută progresiv poziția umbrei gnomo-
nului și indică orele de zi. Cadranul este 
numerotat de la 5 la 12 și de la 12 la 6, în ci-
fre arabe. Jumătățile de oră sunt marcate 
prin romburi.   
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Biserica evanghelică Codlea

Biserica evanghelică Cristian

În secolul al XIII-lea, coloniștii germani au 
întemeiat în șesul Bârsei o așezare, al că-
rei nume este menționat în documentele 

de arhivă sub mai multe forme: Kereztyenfalu 
(1362), villa Cristiani (1367), Neustat (pe harta lui 
Honterus din anul 1532) etc. În centrul satului 
sașii au înălțat o biserică catolică, construită în 
stil gotic timpuriu (în secolul al XVI-lea aceștia 
au trecut la religia protestantă de rit evanghe-
lic). 

Incursiunile armatelor otomane în Țara Bârsei 
i-au determinat pe localnici să construiască 
în jurul bisericii ziduri de fortificație de formă 
ovală, prevăzute cu opt turnuri și un bastion de 
poartă. Zidurile aveau înălțimea de 6 – 10 m și 
grosimea de 1,5 – 2 m, erau prevăzute cu drum 
de strajă și pe interior cu camere de provizii. Pe 
parcursul secolelor XVII și XVIII localitatea a fost 
distrusă de mai multe incendii și inundații pro-
vocate de apele Ghimbășelului. În urma aces-
tora, biserica medievală s-a șubrezit și a fost de-
molată în anul 1839. Doi ani mai târziu, pe locul 
acesteia se construiește un nou edificiu. În anul 
1886 în turn a fost instalat un orologiu, produs 

la Fabrica J. J. Fuchs&Sohn din Bernburg a. 
Saale (Germania), iar la baza acoperișului, între 
turnulețele de colț, s-au pictat cadrane pe toate 
cele patru laturi. Semnalizarea sonoră se reali-
za la sferturi de oră și la ore întregi, cu ajutorul 
clopotelor.  

În anul 1898, cu prilejul aniversării a 400 de ani 
de la nașterea lui Johannes Honterus, preotul 
Franz Herfurth a propus achiziționarea unui 
clopot mare, care să poarte numele Honterus-
glocke. În final s-a instituit un fond financiar 
pentru achiziționarea a patru clopote, din ora-
șul german Bochum. La 29 iulie 1903 clopotele 
au sosit cu trenul în gara Brașov. Au fost încărca-
te în trei căruțe și transportate la Cristian. Erau 
împodobite cu flori și ramuri de brad. Vechile 
clopote au fost vândute la Daia (Jud. Sibiu), cel 
mijlociu, iar cele mici la turnătoria de clopote 
din Oldenburg (Germania). În timpul Primului 
Război Mondial a rămas clopotul Honterus, ce-
lelalte trei mai mici fiind topite pentru industria 
de armament. În anul 1925 s-au cumpărat trei 
clopote noi, comandate tot la Bochum, care din 
anul 1976 sunt comandate electric.   

În Codlea (în limba germană Zeiden) se 
găsește singura biserică fără turn din Țara 
Bârsei. Construită în secolul al XIII-lea în stil 

romanic. Două secole mai târziu a fost trans-
formată într-o biserică-sală gotică, în jurul 
căreia s-a ridicat o cetate puternică, cu basti-
oane și turnuri de apărare. Zidul de fortificație 
ajungea până la 10 m înălțime și 2 m grosime, 
era prevăzut cu drum de strajă și din loc în loc 
avea guri de tragere și de smoală. Pe partea 
interioară a fortificației au fost construite că-
mări de provizii, astfel locuitorii, adăpostiți în 
spatele zidurilor, puteau să reziste numeroa-
selor asedii. 

Burgul medieval a devenit din ce în ce mai pu-
ternic, rivalizând cu Brașovul pentru suprema-
ție în Țara Bârsei. Vechiul turn al fierarilor, situ-
at pe latura estică a cetății, a fost transformat 
cu timpul în clopotniță, adăpostind trei, iar 
după anul 1892, patru clopote. 

La adăpostul zidurilor, biserica a purtat 
amprenta protestantismului pe care l-a 
îmbrățișat începând de la mijlocul se-

colului al XVI-lea. În această privință, cel mai 
spectaculos element arhitectural rămâne 
tavanul renascentist al navei, decorat cu 252 
de casete pictate în anul 1702, fiecare din ele 
reprezentând transformări ale rozei lui Luther 
(Lutherrose) și având în mijloc câte un fus de 
lemn, orientat în jos. Medalionul octogonal 
aflat în mijlocul tavanului cuprinde 12 casete 
și poartă inscripția autorului Johannes Stolz.

Primul ceas de turn este menționat în anul 
1744, fiind probabil un produs al unui 
atelier meșteșugăresc. În anul 1906 co-
munitatea evanghelică din Codlea achi-
ziționează un mecanism nou, realizat la 
Fabrica J. J. Fuchs&Sohn din Bernburg 
a. Saale (Germania). Cadranele orolo-
giului, în număr de patru, au fost am-
plasate pe toate cele patru laturi ale 
turnului. Au fost realizate din sticlă 
și pe timpul nopții sunt luminate 
electric din interior. În ultimii ani 
orologiul a fost adaptat cerințelor 
actuale, fiind acționat din șase în 
șase ore de un motor electric. 
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Biserica evanghelică Prejmer

Multe dintre localitățile din Țara Bârsei 
și-au luat numele de la râuri și pâra-
ie sau de la munții din apropiere. La 

fel și Prejmerul, se numea Tartlau, iar o veche 
cronică susține că denumirea i se trage fie de 
la râul Tărlung, care desparte hotarul prejme-
renilor de al secuilor, fie de la tătarii care au 
poposit o vreme în lunca satului (Tartel-Au în-
semnând Lunca Tătarilor), de unde au năvălit 
în Țara Bârsei. 

Pe un spațiu larg din centrul comunei a fost 
construită la începutul secolului al XIII-lea, de 
cavalerii teutoni și apoi de cistercienii de la 
Cârța, cea mai puternică fortificație bisericeas-
că din Transilvania. Cetatea, în formă de cerc, 
avea ziduri înalte de 12 – 14 m și late de până 
la 4,5 m, flancate de bastioane și înconjurate 
de șanț cu apă. Zidul era prevăzut cu drum 
de strajă, cu guri de tragere și de aruncare a 
smoalei. Cetatea deținea un dispozitiv de lup-
tă neobișnuit în zonă, numit Orga morții, în-
zestrat cu mai multe orificii de tragere. Pe par-
tea interioară a fortificației au fost amenajate 
circa 270 camere de refugiu și provizii pentru 
fiecare familie din sat. Acestea erau construi-
te pe patru niveluri, iar accesul se realiza prin 
ganguri deschise din lemn. Intrarea în incintă 
era constituită dintr-un sistem defensiv foar-
te puternic, compus din ziduri, coridor boltit, 
porți din lemn de stejar și hersă. Ansamblul 
fortificat a rezistat de-a lungul veacurilor nu-
meroaselor atacuri inamice: invaziile tătari-
lor și turcilor, atacurile armatelor conduse de 
principii Transilvaniei și de voievozii de peste 
Carpați.

Turnul-clopotniță, de formă octogonală, adă-
postește orologiul cu cele patru cadrane ale 
sale, iar sub acoperișul piramidal patru clopo-
te, cel mai vechi datând din anul 1562. Regis-
trele de socoteli bisericești menționează faptul 
că în anul 1802 ceasornicarul brașovean 
Josef Thor a fost plătit cu 668 de flo-
rini (monedă austriacă) pentru 
confecționarea unui oro-
logiu și a cadranelor. 
În anul 1852, co-
munitatea 

evanghelică a achiziționat de la Viena un mecanism 
nou, pentru care a plătit suma de 813 florini. După 
deteriorarea acestuia s-a cumpărat un mecanism 
electric, de la fabrica de orologii Klaus Hielscher din 

Stuttgart. Cele patru cadrane au fost confecționate 
din sticlă și pe timpul nopții sunt iluminate din 

interior. Vechiul mecanism, martor al oro-
logeriei mecanice, a devenit obiect 

muzeal și este adăpostit într-una 
din încăperile complexului bise-
ricesc.

În 1999, biserica a fost înscri-
să pe lista patrimoniului 

cultural mondial 
UNESCO. 
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Biserica evanghelică Ghimbav Biserica evanghelică Hălchiu

La sfârșitul secolului al XIII-lea, în partea 
central-vestică a Țării Bârsei, coloniștii 
germani au întemeiat o așezare pe care 

mai târziu au numit-o Heldsdorf. În centrul 
ei au clădit  biserica gotică, închinată Sfântu-
lui Andrei. În urma invaziilor tătare, încă din 
secolul al XIII-lea, sașii au construit un zid 
de apărare în jurul bisericii. În secolele XV- 
XVI, urmând exemplul celorlalte comunități 
vecine, au întărit vechiul zid cu turnuri de 
apărare și au construit o a doua fortificație 
rectangulară, prevăzută cu turnuri de colț. 
De asemenea, turnul-clopotniță a fost trans-
format în donjon, i s-a adăugat un nivel for-
tificat așezat pe console, prevăzut cu guri de 
tragere din spatele cărora localnicii puteau 
să riposteze la apropierea invadatorilor. 

Pe parcursul secolului al XVII-lea, satul a fost 
de mai multe ori atacat de oștile lui Mihai 
Viteazul și ale lui Radu Şerban și prădat 
de armatele imperiale aflate în trecere 
prin Țara Bârsei. În veacul următor, 
armatele curuților, cele imperi-
ale, incendiile și molimele au 
provocat daune importan-
te satului și locuitorilor 
săi. 

În anul 1802 biserica veche a fost distrusă de 
un cutremur devastator. Doi ani mai târziu 
s-a început o construcție nouă, sub îndru-
marea lui Friedrich von Drauth, inginer al 
orașului Brașov. 

În turnul masiv, cu acoperiș din țiglă roșie, 
se păstrează un vechi mecanism de orolo-
giu despre care se spune că ar fi fost fabricat 
în Germania, la Nürnberg. Acesta comanda 
mișcarea arătătoarelor de pe 
cele trei cadrane pic-
tate pe turn. În ultimii 
ani, ceasul a fost mo-
dificat și funcționea-
ză cu ajutorul unui 
motor electric, care 
a înlocuit vechiul 
mecanism cu 
greutăți.

În partea centrală a șesului Bârsei, la 9 
km vest de orașul Brașov, se înalță bise-
rica fortificată evanghelică din Ghimbav 

(Weidenbach în limba germană). Prima con-
strucție a fost ridicată în secolul al XIII-lea, în 
stil gotic timpuriu și închinată Sfântului Petru. 
În secolul al XV-lea a fost transformată într-o 
cetate bisericească, înconjurată de ziduri groa-
se de 1,5 – 2 m, flancate de turnuri patrulate-
re, prevăzute cu guri de tragere și de smoală. 
Intrarea în spațiul fortificat se făcea printr-un 
turn de poartă, demolat în anul 1876 (în locul 
său fiind construită clădirea primăriei). Incin-
tei fortificate circulare i s-a adăugat un șanț 
cu apă, iar în partea nordică un zid de apăra-
re suplimentar. Asemenea bisericilor săsești 
fortificate din Transilvania, cetatea avea rol 
de refugiu pentru locuitorii Ghimbavului. În 
mai multe rânduri așezarea a fost atacată și 
pustiită de oștile care au invadat Țara Bârsei. 
În acest sens, izvoarele documentare menți-
onează invazia turcească din anul 1658, când 
majoritatea localnicilor au fost uciși sau luați în 

robie, satul a fost prădat și incendiat și biserica 
a devenit o ruină. Şapte ani a durat refacerea 
acesteia, o parte din bani provenind din dona-
ții. Turnul-clopotniță a fost refăcut în forma ac-
tuală, patrulater, masiv, însă nu prea înalt, mă-
surând până la structura acoperișului doar 19 
m. Acesta adăpostea cinci clopote, dintre care 
doar două (datate 1591 și 1656) supraviețuiseră 
invaziei turcești din anul 1658. După dezastrul 
otoman au fost cumpărate trei clopote noi. În 
timpul Primului Război Mondial comunitatea 
a avut dreptul de a păstra doar clopotul vechi, 
celelalte fiind confiscate de autoritățile aus-
tro-ungare pentru industria de armament. În 
anul 1923 s-au cumpărat clopote noi, din oțel, 
turnate la Apolda (Germania).

Orologiul datează din anul 1870 și are un me-
canism produs la Fabrica Johann Mannhardt 
din Mȕnchen (Germania). Pe două dintre cele 
patru laturi ale turnului sunt pictate cadranele 
care măsoară trecerea timpului. Ceasul func-
ționează cu greutăți și indică prin sunete de 
clopot sferturile și orele exacte. 
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Biserica evanghelică Râşnov

În Râșnov (Rosenau în limba germană), 
la intersecția a două artere importante, 
se înalță silueta zveltă a bisericii evan-

ghelice. Aceasta a fost construită în seco-
lul al XIII-lea, în stil romanic, având hramul 
Sfântului Matei. În secolul următor, clădirea 
a fost refăcută în două etape, căpătând o 
serie de elemente ale stilului gotic: ferestre 
cu arc frânt, bolți cu ogive etc. Tot atunci, 
în partea de vest a edificiului a fost ridicat 
turnul-clopotniță.

În secolul al XV-lea, în jurul bisericii s-a ri-
dicat o incintă fortificată unde localnicii 
se adăposteau în caz de primejdie. În pe-
rioada 1773 – 1775 zidurile de fortificație, de 
formă ovală,  au fost înălțate pentru a face 
față numeroaselor invazii care pustiau Țara 
Bârsei.

În anul 1802 ansamblul fortificat a fost grav 
afectat de un cutremur devastator, care 
a distrus întreaga zonă. Un an mai târziu 
biserica a fost refăcută și i s-a adăugat un 
turn-clopotniță nou, înalt de 13 m. Bolta 
distrusă a navei centrale a fost înlocuită cu 
un tavan casetat. 

Mecanismul de orologiu a fost cumpărat în 
anul 1869, de la renumita Fabrică Johann 
Mannhardt din München (Germania). 
Tranzacția a fost realizată prin intermediul 
ceasornicarului brașovean Josef Both, care 
a asamblat și pus în funcțiune orologiul. 
Acesta nu era la primul contract de acest 
fel, mecanismele de orologii de la Casa Sfa-
tului din Brașov și de la Biserica evanghe-
lică din Sânpetru fiind achiziționate și in-
stalate tot prin intermediul atelierului său. 

Având în vedere diversitatea tipologică a orologiilor, comunitățile religioase 
și civile aveau nevoie de specialiști care să achiziționeze produse potrivite 
pentru clădirile în care acestea urmau să fie instalate. Presupunem că Josef 
Both era unul dintre orologierii cunoscuți în Țara Bârsei, iar acest gen de 
servicii îi aducea venituri suplimentare.

Orologiul de la Râșnov are patru cadrane, poziționate la baza acoperișului, 
pe toate cele patru laturi ale turnului. Semnalele sonore se realizează prin 
intermediul unor ciocane care bat în clopote la orele exacte.   
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Meșterul ceasornicar Zoltan Boer, in-
giner pensionar, este printre puținii 
meșteri din țară care pot reda ticăitul 

celor mai vechi orologii din turnurile bisericilor 

fortificate din Transilvania. Meșterul octoge-

nar s-a specializat în întreținerea și repararea 

ceasurilor de turn începând din anul 1994, 

când a început colaborarea domniei sale cu 

Muzeul Județean de Istorie din Brașov (cola-

borare neîntreruptă, care are loc până astăzi) 

pentru întreținerea mecanismului de orologiu 

din turnul Casei Sfatului. În toată această pe-

rioadă ceasornicarul a reparat mai multe oro-

logii de turn aparținătoare monumentelor din 

județul Brașov, profesionalismul său depășind 

chiar granițele județului, fiind solicitat să repu-

nă în funcțiune mecanisme din alte zone ale 

Transilvaniei și chiar din Moldova (orologiul de 

la Suceava). Astfel s-a specializat într-un meș-

teșug aflat pe cale de dispariție pe meleaguri-

le românești și fără de care monumentele pre-

văzute cu orologii și-ar pierde din importanță 

și din farmec. Preocupările domnului Boer 

s-au îndreptat și spre aflarea unor informații 

istorice privind mecanismele de orologii pe 

care le-a repus în funcțiune de-a lungul celor 

25 de ani de când a devenit meșter orologier. 

Colaborarea cu domnia sa a adus autenticitate 

Zoltan Boer
”medicul” orologiilor medievale

și originalitate proiectului, prin faptul că este 
unul dintre puținii meșteri pricepuți în taine-
le orologeriei și astfel copiii au avut oportuni-
tatea de a primi informații de specialitate, în 
mod nemijlocit, despre un meșteșug aproape 
uitat.  De asemenea, ceasornicarul a realizat 
singurul manual pentru ceasuri de turn scris 
în România.    

După cum povestește cesornicarul, turnu-
rile acestor biserici au fost dotate cu orologii 
cu acționare mecanică și pendule, având în 
general trei mecanisme: de ceas propriu-zis, 
mecanism de batere sferturi și mecanism de 
batere ore întregi, prevăzute în general cu pa-
lete de vânt pentru regularizarea funcționă-
rii. Întreținerea acestor orologii presupune în 
primul rând toaletarea întregului mecanism, 
spălare cu motorină și ungerea cu material lu-
brefiant adecvat (vaselină, ulei de motor, ulei 
de mecanisme fine) și intervenții tehnice de 
întreținere ori reparații generale ale mecasni-
melor. La turnurile vizitate, meșterul a întâlnit 
orologii de tipul J.J.Fuchs und Sohn – Ber-
nburg, Johann Manhardt - München, Gebrü-
der Resch - Wien, Zombor – Vojvodina - Serbia, 
Bernhard Zacharia - Leipzig, Toronyoragyar - 
Budapesta.

Printre experiențele personale, domnul Boer 
își amintește de începuturile intervențiilor sale 
la orologiile de turn realizate cu ocazia Cerbu-
lui de Aur - ediția August 1994, când cu ajuto-
rul fiului său a antrenat manual arătătoarele 
orologiului din turnul Casei Sfatului două seri 
la rând pentru a da bine la televizor, până a 
reușit să rezolve acționarea mecanică a ară-
tătoarelor de către mecanismul de orologiu. 
Multe dintre intervențiile sale la ceasuri sunt și 

amuzante... În anul 2011, solicitat fiind să rezol-
ve bătăile de sferturi - ore întregi la biserica din 
Cristian, bătăi care nu funcționau, fiind meca-
nismele demontate, după rezolvarea bătăilor 
(ținand cont de uzura mecanismelor, orologiul 
datând aproximativ din anul 1895), câteva fe-
mei în vârstă, care locuiau la marginea locali-
tații, au reclamat la administratorul bisericii că 
bătăile nu se mai auzeau la fel de tare ca pe 
vremuri, în tinerețea lor. Prima sa „sugestie” 
către cristolovence a fost să-și regleze apara-
tele auditive la un volum mai ridicat! Totuși, cu 
acordul administratorului, doleanța doamne-
lor în vârstă a fost satisfăcută, majorând gre-
utățile acționării bătăilor, cu dezavantajul că 
prin acest procedeu vor crește în viitor uzurile 
mecanismului de bătăi.

Cu umor, meșterul Boer povestește cum la o 
altă biserică cu patru cadrane, preotul obișnu-
ia să stea pe banca din curtea parohiei, bancă 
amplasată față de turnul bisericii în diagona-
lă într-un colț. Uitându-se la cadrane observa 
greșit cadranul din stânga unde arătătoarele 
indicau avans de cca. 2 minute, iar la cadra-
nul din dreapta indicau ramânere în urmă tot 
2 minute. Ceasornicarului și organistului le-a 
fost greu să-l convingă pe preot asupra moti-
vului real al fenomenului: eroarea de paralaxă 
datorită poziției băncii față de turnul bisericii.

Domnul Zoltan Boer face parte dintr-o mână 
de oameni, ”vraci” ai timpului,  care încearcă să 
păstreze în stare de funcționare ceasurile de 
turn din România. Nu mai sunt mulți, dar pasi-
unea lor pentru orologii este probabil motivul 
pentru care multe ceasuri continuă sa bată și 
astăzi în ciuda secolelor care au trecut peste 
ele. 
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Transilvania nu înseamnă numai ținutul 
lui Dracula sau ținutul românesc pre-
ferat de Prințul Charles al Marii Britanii 

pentru petrecerea unor vacanțe idilice. Este o 
regiune plină de istorie, de cultură și civiliza-
ție germană, românească și maghiară veche 
de secole. Cultura germanilor colonizați pe 
teritoriul Transilvaniei, începând cu secolul al-
XII-lea, și-a lăsat o amprentă atât de puternică 
asupra arhitecturii caselor și bisericilor con-
struite de ei, încât influențele se simt și astăzi 
foarte pregnant. Transilvania este renumită 
pentru cele peste 160 de biserici fortificate, a 
căror istorie începe în epoca medievală. Multe 
dintre ele s-au păstrat până astăzi și constituie 
un peisaj unic în lume, mai ales prin densita-
tea și varietatea monumentelor. Acestea au 
devenit simbolul marcant al multor sate și al 
regiunii în general. Timp de secole ele au re-
prezentat centrul religios și cultural al comu-
nităților rurale.
În proiectul ”Povestea timpului în turnurile cu 
ceas din Țara Bârsei”, Asociația Maya Master-
mind  a ales să se oprească asupra bisericilor 
fortificate din Țara Bârsei și ceasurile din tur-
nurile lor, a căror istorie este în mod insepa-
rabil legată de prezența cavalerilor teutoni la 
începutul secolului al XIII-lea în aceste ținuturi. 
Dintre bisericile fortificate din Transilvania, 
cele din împrejurimile Brașovului sunt, poate, 
cele mai spectaculoase din punct de vedere 
architectural, dar și în privința poveștilor care 
s-au țesut de-a lungul secolelor în jurul lor și 

a comunităților care le populau. Oamenii au 
fost întotdeauna fascinați de timp și pentru a-l 
măsura au folosit la început ritmuri naturale 
(ciclul anotimpurilor, deplasarea astrelor), apoi 
diverse dispozitive, cu ajutorul cărora și-au or-
ganizat viața economică, socială și religioasă. 
În Evul Mediu, turnurile catedralelor și ale pri-
măriilor au fost dotate cu mecanisme compli-
cate de măsurare a timpului.
Coloniștii sași așezați în Țara Bârsei au înte-
meiat structuri rurale specifice, care reflectă 
istoria politică, socială, economică și religioasă 
a spațiului german vest european. Spațiul lo-
cuit, cu străzi regulate și fațade compacte, era 
concentrat în jurul bisericii romanice sau goti-
ce, căreia începând cu secolul al XV-lea i s-au 
adăugat incinte fortificate și clădiri anexe. În 
veacurile următoare, ansamblurile ecleziastice 
săsești și-au modificat aspectul în funcție de 
noile curente artistice și de inovațiile erei pre-
industriale și industriale, devenind, odată cu 
scurgerea timpului, depozitare ale unor sis-
teme tehnice de importanță deosebită pen-
tru patrimoniul european. Avem în vedere 
orologiile și mecanismele a c e s t o r a , 
e ș a n -
tioane 
re p re -
z e n -
t â n d 
capitole 
din is-
t o -

Postfață

ria creativității umane în domeniul tehnologi-
ei industriale.
Acestor biserici săsești, de-a lungul timpului 
li s-au alăturat și lăcașe religioase aparținând 
comunităților românești și maghiare din Țara 
Bârsei, la fel de spectaculoase din punct de 
vedere arhitectural.
Multe dintre orologiile amplasate în turnurile 
bisericilor din Țara Bârsei au fost realizate de 
meșteri locali, majoritatea rămași anonimi. În 
veacul al XVIII-lea tot mai multe comunități 
urbane și rurale s-au preocupat să doteze tur-
nurile bisericilor cu orologii, ale căror mecanis-
me erau confecționate din lemn și din fier for-
jat. Drept urmare arta orologeriei a cunoscut 
o reală dezvoltare, fiind îmbrățișată de un nu-
măr din ce în ce mai mare de meșteri breslași. 

În contextul evolutiv al epocii moderne, bi-
sericile fortificate, în jurul cărora gravita 

întreaga comunitate, au devenit depo-
zitare ale unor sisteme tehnice de mare 

valoare istorică pentru patrimoniul 
p r e -
i n -
d u s -
trial și 
indus-

trial european din a doua jumătate a secolu-
lui al XIX-lea. Conservarea acestei moșteniri 
culturale, care odată cu scurgerea timpului 
și-a demonstrat vulnerabilitatea și fragilitatea, 
reprezintă un demers prioritar al societății ro-
mânești actuale.
Dar oare câți dintre brașoveni, în special gene-
rațiile tinere, stiu de aceste istorii locale și câți 
mai privesc astăzi orologiile care domină tur-
nurile vechilor biserici și cetăți fortificate din 
Țara Bârsei?! Prin proiectul “Povestea timpului 
în turnurile cu ceas din Țara Bârsei”, Asociația 
Maya Mastermind a urmărit ca prin lecții apli-
cate de educație culturală locală și abordări 
interdisciplinare, dar și folosind noile tehnolo-
gii, să popularizeze și să valorifice patrimoniul 
cultural și istoric al județului Brașov în rândul 
populației școlare și a cadrelor didactice. 
Noi, inițiatorii acestui demers cultural, consi-
derăm că fiecare copil câștigat pentru patri-
moniu este important în salvarea și menține-
rea moștenirii culturale, indiferent că vorbim 
de patrimoniul construit sau de cel imaterial 
local. Activitățile culturale propuse s-au desfă-
șurat sub îndrumarea unor specialiști cu expe-
riență în istoria locală – muzeograful Cristina 
Tănase și meșterul ceasor nicar ing. Boer Zol-

tan, cu expertiză în mecanismele de ceas 
existente în turnurile bise ricilor fortificate. 

Laura CHIFOR
Ramona GANEA
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