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MUZICA DE ORGÃ ÎN BRAªOV ªI ÞARA BÂRSEI
DIN SECOLUL AL XIV-LEA PÂNÃ ÎN SECOLUL AL XX-LEA
Despre originea instrumentului „orgã” s-a scris în nenumãrate rânduri. Însã, pentru definirea
începuturilor la Braºov, este importantã data de la care acest instrument a fost folosit în scop liturgic.
În scrierile lui Tryphon, Vitruvius1 ºi Plinius este menþionat Ctesebios din Alexandria, care
„descoperind cã, din atingerea cerurilor cu aerul presat se nasc voci ºi sunete a trecut la
confecþionarea tuburilor cu apã”. Aceastã orgã de apã (hydraulis) s-a realizat în jurul anului 250
î.e.n. ºi reprezintã punctul de plecare pentru toate cercetãrile legate de acest instrument. Începând cu
secolul al II-lea î.e.n. instrumentul devine foarte popular în Grecia2, în cadrul competiþiilor sportive
din amfiteatre, unde acompaniazã jocurile; se organizeazã chiar concursuri la hydraulis. În Roma,
instrumentul se folosea în casele bogaþilor. Hydraulis apare pe un mozaic3, pe o monedã4 ºi în forma
unei lãmpi de ulei5 din Cartagina.

Mica orgã din Aquincum (anul 228 e.n.), gãsitã în anul 1931 în apropiere de Budapesta, avea 4
registre cu 13 sunete, deci în total 52 de tuburi.
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Vitruvius Pollio, De architectura IX, 9, 3: „Ergo Ctesebios cum animadvertisset ex tactu caeli et expressionibus spiritus
(sonitus) vocesque nasci, his principiis usus hydraulicas machinas primus instituit”.
Svenja Heuer, Zirkus-Palast-Sakralraum – Die Orgel in ihrer historischen Entwicklung, în revista „DAS Münster,
Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft”, 2007, 60. Jahrgang.
Mosaicul din Nennig (Trier) – Germania, înfãþiºând un organist ºi un cornist într-o arenã.
Monedã reprezentând o hydraulis, 2 organiºti, 2 calcanþi. Paris – Bibliothèque Nationale de France, ARM 7 N 17235.
Lampã de ulei din terracotta din Muzeul Lavigerie – Cartagina.
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În Imperiul Bizantin se fac referiri constante la acest instrument (hydraulis), care acompaniazã
festivitãþiile Curþii imperiale, dar care este folosit ºi în scopuri cultice. Astfel, ea devine Insigne
majestatis, simbolul puterii împãratului.
În anul 757 e.n., Pepin cel Scurt primeºte în dar de la împãratul Constantin al V-lea acest însemn
al puterii ºi astfel orga îºi începe dezvoltarea în Europa apuseanã. Prima orgã din Domul din Aachen
este atestatã în anul 824 ºi poate fi privitã ca un prim instrument care servea celor douã scopuri:
instrument al Puterii ºi totodatã instrument spre Lauda Domnului. În secolul al IX-lea apar primele
instrumente pentru mãnãstirile din St. Gallen ºi Reichenau, care au fost confecþionate de cãlugãri.
Aceºtia puteau realiza proiectele dificile pentru diferitele componente ale instrumentului. Din secolul
al X-lea orga apare în bisericile episcopale, iar din secolul al XIV-lea putem vorbi de rãspândirea în
majoritatea bisericilor importante din Europa.
Instrumente ºi organiºti
În Þara Bârsei, primele atestãri ne provin din secolul al XV-lea, în care, în anul 1427, este
menþionat un organist la biserica dominicanã din Braºov6, iar doi ani mai târziu aflãm, dintr-un
document notarial din 19 octombrie 14297, cã Johannes Teutonicus este menþionat drept organist la
Feldioara. Despre el aflãm ºi faptul cã a ºi construit o orgã acolo.8
În anul 1476 pârcãlabul din Târgoviºte îi invitã pe braºoveni sã serbeze victoria de la Bucureºti a
lui Vlad Þepeº asupra turcilor cu „orgi, cântãri ºi clopote”.9
Hieronymus este al doilea organist pe care îl cunoaºtem la Braºov. Acesta a fost instruit la
Curtea din Buda ºi s-a refugiat în anul 1497 la Braºov.10
Umanistul magister Valentin Kraus din Braºov a lãsat un important indiciu într-o scrisoare,
datatã 24.12.1499, cãtre Konrad Celtes. El relateazã faptul cã la Braºov s-a ridicat o orgã nouã
„quantum ad celaturae pulchritudinem a me ante hac non visum neque quantum ad sonoritatem et
vocum varietatem a me auditum”11. „Organista juvenis quidem aetate discipulus Gruenpekis sed suo
magistro arte non inferior.”12
ªtirile despre organiºti sunt mai numeroase în secolul al XVI-lea, când aflãm din listele de
impozit despre organistul Wolfgangus. Acesta a primit retribuþia anualã de 40 florini. De asemenea,
aflãm din registrele vigesimale (vamale) cã Wolfgangus Organista se ocupa ºi de afaceri, fiind chezaº
pentru un negustor din Suceava.13 Probabil cã a deþinut funcþia de organist între anii 1509 ºi 1530.
În anul 1529, orga se revizuieºte (reparã).14
La data de 27 noiembrie 1530 este ales în funcþia de organist Hieronymus Ostermayer15, care a
funcþionat pânã în anul 1561. Din cronica sa16 aflãm multe amãnunte istorice, însã nicio referire
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Friedrich Wilhelm Seraphin, Eine Kronstädter Handschrift des Jacobus de Voragine, în „Programm des evangelischen
Gymnasiums A. B. zu Kronstadt”, 1901, p. 7.
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Bucureºti, volumul IV, nr. 2075, p. 386, originalul la
ABNB, I E 36.
Franz Xaver Dressler, Deutsche Orgelbaukunst in Siebenbürgen, în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”,
1986/1.
Gernot Nussbächer, Astrid Philippi (ed.), Odae cum harmoniis – 1548 (Honterus), Bucureºti, Editura Muzicalã, 1983, p.
57.
Idem, Organiºti ºi compozitori transilvãneni: Hieronymus Ostermayer ºi Valentin Greff Bakfark, în „Studii de
muzicologie”, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1984, vol. XVIII, pp. 134-139.
„O orgã nouã, de o frumuseþe cum n-am mai vãzut ºi cu un sunet cum n-am mai auzit vreodatã.” – Dr. Fr. Teutsch, Aus der
Zeit des sächsischen Humanismus, în „Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde”, N. F., 16, pp. 272-273.
„Organistul (probabil acel Hieronymus menþionat mai sus) este un elev al umanistului Josef Grünpeck, care îl egaleazã pe
maestrul sãu cu toate cã este foarte tânãr” – Literarische Berichte aus Ungarn, volumul 4, caietul 3, p. 345.
Arhivele Statului Braºov, Fond Primãria Braºov, Socoteli alodiale VI/4, Socoteala pe 1529, p. 5.
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, II. Band, Seite 168: „1529 iohannes payr das her dy orgel gepeser hat vas ab
ist gegangen und fyer seher dy ab gegangen seyn”.
Hieronymus Ostermayer (? – 1561) din localitatea Scheyern din Bavaria.
Hieronymus Ostermayer: Historien 1520-1570.
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despre muzicã sau instrumente. El a fost martor la trecerea bisericii Sf. Maria (Biserica Neagrã) de la
confesiunea catolicã la cea evanghelicã.17 Salariul sãu a fost de 40 de florini. Tot el a fost trimis în
anul 1539, pentru 17 zile, sã cânte la Curtea lui Radu Paisie, domnul Þãrii Româneºti.18
În anul 1545, „Jieronymus” a cântat (probabil la o orgã portativã) la serbarea din grãdina fostului
jude primar Martinus Draudt. Aceastã petrecere s-a dat în cinstea lui Matia, logofãtul domnului
Moldovei, Petru Rareº.19 De asemenea, Hieronymus a fost solicitat sã cânte pentru Iskender Ceauº,
sol al lui Soliman Magnificul, sultanul turcilor.20
Fiul sãu, Gregorius Ostermayer21, a fost organist temporar la Biserica Neagrã, fiind angajat, în
anul 1570, pentru un salariu de 60 de florini. A rãmas însã doar un an la Braºov, activând ca organist
mai ales în oraºele din Württemberg, ºi anume, în bisericile Stiftskirche din Tübingen ºi Stuttgart ºi în
biserica Kilian a oraºului Heilbronn. Acolo a scris ºi singura lucrare pãstratã pânã în zilele noastre:
motetul Si bona suscepimus (1569), pentru 5 voci. Una dintre voci (quinta vox – sopran II) nu s-a
pãstrat ºi a fost recompusã de F. X. Dressler. Ca stil, aceastã lucrare face parte din polifonia vocalã
olandezã a primei jumãtãþi a secolului al XVI-lea.
În iulie 1594 orga din Biserica Neagrã se înlocuieºte cu alta.22
Urmãtorul organist celebru este Michael Herrmann, care a venit din Ungaria superioarã (azi
Slovacia – þinutul Zips) împreunã cu Curtea lui Gabriel Bethlen.23
Un alt instrument, amplasat pe peretele corului, se ridicã în anul 1664.24 Instrumentul principal,
aflat deasupra intrãrii în bisericã, este lãrgit (mãrit) în douã pãrþi în anul 167325 ºi terminat în 29
octombrie 167426. Aici trebuie sã-l amintim ºi pe Daniel Croner (1656-1740), a cãrui contribuþie
muzicalã a fost notarea caietelor sale de tabulaturi.
Acestea sunt ºtirile despre instrumentele din Biserica Neagrã înaintea incendiului din 1689.
Marcus Fronius a relatat pierderile suferite în acea zi neagrã pentru istoria Braºovului (21 aprilie
1689).27 Într-o altã referire se deplânge pierderea instrumentului prin cuvintele: „wir verloren das
lieblich brummende Orgelwerk und ein wohlklingendes Positiv”28. Incendiul din 1689 a distrus
aproape tot oraºul medieval, cu clãdirile ºi biblioteca. Bineînþeles cã ºi biserica a suferit mari pierderi.
Singurele obiecte care au scãpat au fost cristelniþa (din anul 1472) ºi uºa (din 1477).
Tot el descrie momentul în care muzica a reintrat în bisericã dupã incendiu: „Cetera liberalia
aeque vapulant. Audio musicos nec salaria post hac accepturos nec a publicis oneribus immunes
futuros, dum forte reparatis aliquando rebus eorum usus postliminio futures aliquis sit. Unde autem
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Ibidem: „1542. Hat man im Monat Octobris angefangen evangelische Mess zu halten in Croner Kirch und die papistische
weggeschafft, Gott und seinem heiligen Namen zu Ehren. Amen”.
Gernot Nussbächer, O orgã nouã, de o frumuseþe cum n-am mai vãzut ºi cu un sunet cum n-am mai auzit vreodatã, în
revista „Astra”, Braºov, 1989, nr. 9.
Idem, Organiºti ºi compozitori transilvãneni: Hieronymus Ostermayer ºi Valentin Greff Bakfark, în „Studii de
muzicologie”, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1984, vol. XVIII, p. 137.
Quellen ..., vol. II, p. 276 (1545 august 11).
Gregorius Ostermayer: (cca 1533-3 iunie 1572) a fost înmatriculat în anul 1550 ca student la ºcoala din Braºov, apoi
este înscris, în anul 1553, la Universitatea din Wittenberg ºi în 1557 la Tübingen; cf. Szabó Miklós, Tonk Sándor,
Erdélyiek egyetemjárása a korai ujkorban (Studenþi ardeleni la universitãþile europene) 1521-1700, Szeged, 1992,
nr. 649, pp. 66-67.
Quellen ..., vol. IV, p. 183 ºi vol. V, p. 264.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren, Braºov, 1933, pp. 37-39.
Quellen ..., vol. VI, p. 188: „31. Mai, Pfingstsonnabend wird zum ersten (Mal) in der neuen Orgel über der Gärtkammer (=
Gerätekammer/Sacristie) georgelt”.
Ibidem, p. 198.
Ibidem, p. 151.
Ibidem, pp. 427, 419.
Ibidem, p. 571 – „am pierdut orga care mormãia atât de frumos ºi un positiv care suna bine”.

264

Þara Bârsei

tunc repente musicos? E Germania, inquunt. Festo Ascensionis tamen et tubicinis et organaedus
invere cantum sarum. Und hatten ein sehr kleines Positivchen”29.
În urma incendiului, constructorul Johannes Vest, din Sibiu, a refãcut un instrument, care a
inclus ºi resturi din vechea orgã. În anul 1692, cronica relateazã: „Die 22 Martii novum organum
licet nondum erat perfectum, hodie tamen in coetu primo pulsabatur; laboravit autem in eo hactenus
per integrum fere annum, nam die 7. Aprilis folles et reliqua ad organum Cibinii praeparata
requisita advehebantur”30.
Marcus Fronius descrie, în anul 1693, momentul în care orga începe din nou sã rãsune în
bisericã: „Nuper de integro revocata in templum est Musica, dum organum pneumaticum non sine
sumptu est a primis fundamentis exstructum”31 – este vorba de orga de deasupra sacristiei.
În anul 1704, „Organo concinitur sueti hymni loco cantio poenitentialis. A sacro conventu nos
valetudo nonnihil afflictior arcuit. Incendii metum audio vanum fuisse”32.
În 1708 se menþioneazã suma de 30 denari pentru plata organistului.
În 1708: „Hactenus Hungaris licuerat in choro cantiones organellum nostrum quidam
conspexereat, dum id organista noster absque clavi aperiebat insalutatoque missionario et aperuit et
laedere praesumpsit, cum antea sole voce sua cantores Hungari contenti fuerint, choro prioribus
annis, cantiones Hungaricus concinebant”33.
În anul 1728 cantorul Johannes Rauss îl convinge pe Croner (blãnar) sã dãruiascã Bisericii
Negre positivul sãu, care va fi inaugurat pe 15 mai, pe galeria de sud, diagonal opus cu orga de
deasupra sacristiei.
Urmãtoarea informaþie ne indicã faptul cã, în anul 1836, orga mare din partea de vest este
demontatã pentru a face loc instrumentului nou, ce va fi ridicat între anii 1836 ºi 1839 de meºterul
C. A. Buchholz din Berlin. Pãrþi din aceastã orgã demontatã au fost apoi cerute de cãtre autoritãþiile
ungare, în 1849.
În anul 1865 se demonteazã ºi orga (din 1693) de deasupra sacristiei (partea de nord a corului),
care va fi remontatã mai întâi la Gimnaziul Johannes Honterus, iar apoi va fi amplasatã într-o comunã
din regiune.
În anul 1938, constructorul Karl Einschenk monteazã la orga Buchholz un motor electric pentru
a se putea exersa ºi fãrã ajutoare la foale (calcanþi) ºi, în 1939, curãþã tuburile instrumentului.
Dispoziþia orgii va fi schimbatã în anul 1966, când se înlocuiesc 2 registre ºi se schimbã compoziþia
mixturilor. Aceste schimbãri au fost anulate în anii 1998-2001, când orga Buchholz a fost restauratã
complet de cãtre Ferdinand Stemmer ºi Barbara Dutli din Elveþia, registrele schimbate fiind înlocuite
din nou cu cele originale, pãstrate din fericire într-o cãmarã.
În anul 1986 se aduce o orgã din comuna Lechinþa (jud. Bistriþa-Nãsãud), a constructorului Carl
Hesse (din Viena), din anul 1861. Aceastã orgã a fost instalatã în partea de sud a corului din Biserica
Neagrã, dar fãrã tuburi. În anul 1997 ea a putut fi restauratã de cãtre constructorii de orgi Ferdinand
Stemmer ºi Barbara Dutli.
Acestea sunt informaþiile pãstrate despre Biserica Neagrã.
29
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Ibidem, p. 426: „Celelalte ºtiinþe de asemenea au suferit lovituri. Aud cã muzicienii nici dupã salariile pe care le vor primi
dupã aceasta nu vor fi scutiþi de poverile publice, pânã când dupã repararea cândva a lucrãrilor, folosul lor se va
reîncetãþeni în viitor. Dar atunci, de unde vor fi plãtiþi muzicienii ? Se zice cã din Germania. Totuºi la sãrbãtoarea Înãlþãrii
Domnului ºi trompetiºtii ºi organiºtii au încântat cu cântarea lor. ªi au avut un positiv foarte mic”.
„La 22 martie noua orgã, cu toate cã încã nu era gata, totuºi a cântat împreunã cu mulþimea. El a lucrat la ea aproape un an
întreg, cãci la 7 aprilie foalele ºi celelalte lucruri care þin de orgã, confecþionate la Sibiu, au fost aduse la Braºov.”
Quellen ..., vol. VII, p. 252, p. 267: „De curând muzica a fost readusã în templu, dupã ce orga pneumaticã a fost ridicatã, nu
fãrã costuri, din prime fundamente”.
„La orgã s-au cântat imnurile obiºnuite în locul cântãrilor de cãinþã. De la sfânta adunare sãnãtatea noastrã a fost întrucâtva
afectatã. Aud cã frica de incendiu a fost degeaba.”
„Pânã acum maghiarilor s-a îngãduit sã cânte în cor, pânã când cineva a vãzut mica noastrã orgã, ºi organistul nostru a
deschis fãrã cheie ºi fãrã sã salute pe misionar a îndrãznit sã deschidã ºi sã-l rãneascã (sã strice ceva???). Pe când mai
înainte cantorii maghiari s-au mulþumit cu vocea lor, iar în anii anteriori au cântat în cor cântece ungureºti.”
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În Braºov mai sunt ºi orgi în biserici aparþinând cultelor: catolic (Sf. Ioan, Sfinþii Petru ºi Pavel),
unitarian, reformat, baptist, adventist.
În cele 14 sate sãseºti din Þara Bârsei, în afarã de Braºov, mai sunt:
Bartolomeu (Bartolomä),
Prause - Wegenstein
Bod (Brenndorf, Botfalva),
Thois
Codlea (Zeiden, Feketehalom),
Prause + Anonymus
Cristian (Neustadt, Keresztényfalva),
Maywald + Einschenk
Feldioara (Marienburg, Földvár),
Prause
Ghimbav (Weidenbach, Vidombák),
Prause + Schneider
Hãlchiu (Heldsdorf, Höltövény),
Thois
Hãrman (Honigberg, Szászhermány),
Prause
Mãieruº (Nußbach, Szászmagyarós),
Prause - Rieger
Prejmer (Tartlau, Prázsmar),
Prause - Wegenstein
Râºnov (Rosenau, Barcarozsnyó),
Prause + Thois
Rotbav (Rotbach, Szászveresmart),
Angster
Sânpetru (Petersberg, Barcaszentpéter), Thois
Vulcan (Wolkendorf, Szászvolkány)
Prause + Maywald
Datele despre orgi sunt foarte puþine la numãr în secolele XV-XVII.
Mai târziu, în secolul al XVIII-lea, prin venirea meºterului Johann Prause din Silezia prusacã,
situaþia se schimbã. Putem estima cã pânã la venirea acestuia la Braºov, în jurul anului 1780, toate
bisericile au avut o orgã micã, positiv, amplasatã în cor, sau lateral faþã de nava principalã. Motivele
sunt diverse: o orgã mai mare costa mai mulþi bani, organistul trebuia sã ºtie sã cânte la pedalier º.a.
Unele informaþii culese din arhive:
1429 – se face referire la o orgã din Feldioara;
1661 – se achiziþioneazã orga construitã la Braºov de cãtre maestrul Johann din Eperies/Presov
(Ungaria superioarã, azi Slovacia). Aceastã orgã ar fi trebuit sã fie amplasatã la Prejmer, dar fiind
prea scumpã (1.050 de florini maghiari) a luat altã cale (în Þinutul Secuiesc); tot în 1661 toatã zona a
fost prãdatã de „pãgâni”, ºi orga a ars34;
1669, Hãlchiu – se menþioneazã organistul „Georgius Bayer Hetzeldorffensis”;
1676, Râºnov – se menþioneazã organistul „Simon Servatius Rosonensis”35;
1676, Prejmer: „Pânã acum dascãlul (Schulmeister) a asigurat ºi cântatul la orgã, dar de acuma se
angajeazã un organist pentru suma de 20 Ufl bar ºi douã câble (o câblã = cca 90 litri) de cereale ºi
una de malþ, de asemenea s-a cumpãrat un positiv nou pentru suma de 60 de Ufl”36;
1718 – frumosul positiv din Râºnov a ars37;
3.12.1716 – se confiscã biserica Sf. Ioan de cãtre catolici ºi, împreunã cu ea, positivul nou;
18.11.1738 – se propagã foc în Rotbav din casa organistului.
Aceste informaþii sumare ne sunt totuºi de folos pentru a putea afirma cã în fiecare bisericã
catolicã – apoi luteranã – a existat un instrument menit sã acompanieze comunitatea la serviciile
divine.
Odatã cu venirea lui Johann Prause la Braºov, centrul construcþiei de orgi din Transilvania se
mutã în acest oraº, unde Prause a construit cca 30 de instrumente.
34
35
36
37

Robert Arpad Murany, Kirchenmusikalische Beziehungen zwischen Siebenbürgen und Oberungarn im 17. Jahrhundert,
Sesiunea de comunicãri imnologice, Timiºoara, 2001.
Gymnasialmatrikel I E 144.
Quellen ..., vol. VI, p. 79.
Ibidem, vol. VII, p. 466.
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În Þara Bârsei ºi zona Rupea avem astfel o particularitate a acestor orgi: dispunerea lor deasupra
altarului. Motivele sunt de ordin acustic, dar ºi teologic: Cuvântul ºi muzica vin din acelaºi loc ºi
corp. Fiind amplasate deasupra altarului, orgile au fost de dimensiuni mai reduse, pentru a putea
încãpea în absidã ºi pentru a nu modifica negativ proporþia arhitectonicã.
Aproape toate bisericile din Þara Bârsei au avut o orgã Prause deasupra altarului: Codlea,
Ghimbav, Râºnov, Hãrman, Prejmer, Mãieruº, Sf. Martin, Bartolomeu, Cristian, Vulcan, Hãlchiu
(aici, altarul fiind prea mare, orga a fost pe tribuna de vest), Feldioara. Pe Prause îl putem numi
„constructor regional”, deoarece, din 19 biserici sãseºti în Þara Bârsei, 12 au avut o orgã fãcutã de el.
Ca elevi ai lui Prause, îi putem numi pe Johann Thois din Râºnov ºi, probabil, Petrus Schneider
din Braºov. Cel de-al doilea este tatãl lui Carl Schneider (1817-1875), care a fost ucenicul lui
Buchholz ºi apoi, împreunã cu Heinrich Maywald (1800-1853), cel mai prolific ºi bun constructor de
orgi din Transilvania în secolul al XIX-lea. Aceºtia din urmã au avut atelierele pe str. Vãmii,
construind peste 30 de instrumente dupã modelul orgii din Biserica Neagrã. Tot în Braºov, Jozsef
Nagy (1849-1920) ºi, apoi, Carl Einschenk (1867-1951) continuã tradiþia construirii instrumentelor
ºi vor efectua numeroase lucrãri de întreþinere, reparaþie, modificare. Dupã rãzboi, nu se mai
construiesc orgi noi în biserici. Începând cu anii 1994-95, numeroase orgi din biserici sãseºti pãrãsite
sunt cedate altor biserici ºi amplasate dupã o restaurare.
Excepþie fac orgile din Þara Bârsei, unde avem în total 25 de orgi istorice în bisericile sãseºti ºi
cca 30 în cele maghiare ºi ale cultelor neoprotestante. Cele mai noi sunt orga Sauer din biserica Sf.
Martin (1927), orga Wegenstein din biserica Sfinþii Petru ºi Pavel (1927) ºi orga Einschenk din
biserica Blumãna (1939).
Constructori de orgã cu instrumente în Þara Bârsei:
J. Prause – 12 instrumente
Wegenstein ºi fiii – 5
J. Thois – 4
H. Maywald – 3
Nagy Jozsef – 3
Rieger – 3
Angster – 2
C. A. Buchholz – 1
P. G. Schneider – 1
C. Schneider – 1 + numeroase reparaþii
Sauer – 1
Einschenk – 1 + numeroase reparaþii
Dangl Antal – 1
Soukenik Janos – 1
În anul 1994 constructorul de orgi Ferdinand Stemmer (din Elveþia) viziteazã Braºovul, fiind
trimis de cãtre parohia sa sã repare orga din satul Chendu. Fiind impresionat de marea orgã Buchholz,
decide sã se întoarcã un an mai târziu. Din contactele purtate a urmat renovarea orgii Hesse din corul
Bisericii Negre în anul 1997 ºi, apoi, restaurarea marii orgi Buchholz, între anii 1998 ºi 2001.
Înfiinþeazã, împreunã cu Barbara Dutli, atelierul ºi ºcoala pentru construcþii de orgã din Hãrman.
Începând cu anul 2004, a restaurat orgile din Feldioara, Hãrman, Râºnov, Hãlchiu, Angheluº (CV),
Sebeº (AB). În anul 2007 atelierul a fãcut, pentru Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti –
sala George Enescu, o orgã nouã cu 2 manuale ºi 24 de registre – cel mai mare instrument construit în
România dupã 1944.
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Orgelmusik in Kronstadt und dem Burzenland seit dem 15. Jahrhundert
Zusammenfassung
Früheste Zeugnisse belegen, daß es in Kronstadt und im Burzenland Orgeln und Orgelspieler
gab. Im Jahre 1429 wird ein Organist und Orgelbauer in Marienburg erwähnt. Einen Organisten hatte
auch das Dominikanerkloster in Kronstadt im Jahre 1427. Die erste Orgel der Marienkirche
(Schwarze Kirche) die schriftlich erwähnt wird, stammt aus dem Jahre 1499. Es ist anzunehmen, dass
es auch vorher schon Orgeln gab. Auf der Orgel von 1499 spielte Hieronymus Ostermayer bis zum
Jahre 1561. Seine Kunst war weitgerühmt. Die Musik hatte zu der Zeit eine erstaunlich hohe
Rangordnung. Gleich nach dem Rektor der Schule stand der Schul und Kirchenkantor. Organisten
hatten einen gehobeneren Stand als andere Musiker wie Stadtpfeifer oder Musikanten und waren bei
Nobilitierungen bevorzugt. Im Jahre 1594 wird die Orgel umgeändert, Michael Herrmann ist wohl
der bekannteste Organist nach dieser Zeit. Eine Erweiterung der Orgel gab es 1673 (16 Jahre vor dem
verheerenden Stadtbrand von 1689), eine zweite Orgel stammte aus einem Kronstädter Kloster und
kam nach der Reformation in die Stadtpfarrkirche, wo sie im Altarraum stand. Auf diesem
Instrument spielte Daniel Croner, der auch eine Sammlung von Stücken für Tasteninstrumente
anlegte, Kompositionen die er auf seinen Wanderungen durch Europa sammelte. Aus den Resten der
abgebrannten Orgel und Neuzugängen schafft der berühmte Johannes Vest eine Orgel mit Standort
im Altarraum (angelehnt an die Mauer der oberen Sakristei). 1728 schenkt der Kürschner Croner der
Kirche ein Positiv. 1836 ist dann der Platz auf der Westempore frei für die neue Buchholzorgel, die
1836- 1839 erbaut wurde.
In den Dörfern des Burzenlandes gibt es zunächst nur Orgelpositive, die seitlich vom Altar oder
auf einer Seitenempore untergebracht sind. Später wird sich dann der Platz über dem Altar
durchsetzen.
Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird Kronstadt dann auch der wichtigste Ort in
Siebenbürgen was den Orgelbau betrifft. Mit den Namen Johann Prause, Thomas Boltres, Johann
Thois, Petrus Gottlieb Schneider, Carl Schneider, Heinrich Maywald, Jozsef Nagy, Carl Einschenk
und Ferdinand Stemmer sind die wichtigsten Vertreter genannt, die fast nahtlos in dieser Gegend
gewirkt haben. Viele Orgelbauer waren in einer Lehrer-Schüler Beziehung und haben somit
Traditionen weitergegeben.
Im 19. Jahrhundert werden die Barockorgeln, die meistens über dem Altar standen, auf die
Westempore gesetzt, erweitert und modifiziert, um auch romantische Orgelliteratur darstellen zu
können. Diese Änderungen werden seit den 1980-er Jahren wieder rückgängig gemacht um den
historischen Orgeln ihren barocken Klang wieder zu geben.
Mit vielen Konzerten in Kronstadt und im Burzenland ist die Orgelmusik ein wichtiger
Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region und eine bedeutende Touristenattraktion.
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