
Biserica Evanghelica C.A. din Gusterita
La fel ca multe alte bazilici romanice din judetul Sibiu, si cea din Gusterita construita la sfarsitul
secolului al XII-lea sau inceputul celui urmator, a suferit modificari de-a lungul timpului. Edificiul si-a
pastrat insa intact planul cu turnul din vest inglobat in prima travee a navei centrale, colateralele, corul si
absida, precum si absidiola din sud. in a doua jumatate a secolului al XV-lea a fost demolata absida pana
la inaltimea de cea. 4,5 metri, de aici in sus construindu-se un cor poligonal gotic, iar in partea de nord a
fost indepartata absidiola care a fost inlocuita cu o sacristie bolita semicilindric pe axa longitudinala. Tot
atunci au fost inlocuite elementele de boltire ale navei si au fost realizate boltile in plasa ale corului. De
arunci dateaza si arcul de triumf frant, tabernacolul din cor, ferestrele gotice si contraforturile, in secolul
al XVIII-lea accesele in interior situate in vest si sud au fost inzestrate cu cate un pridvor, in interior, s-au
construit tribune in doua etape: in vest, tribuna pentru orga, in anul 1794 (conform inscriptiei existente),
iar cele laterale in anul 1852.

 Lucrari de restaurare mai importante au avut loc in anii 1962 si 1989. Cu prilejul acestor din urma
lucrari efectuate sub conducerea arhitectului dr. Hermann Fabini, s-a dezvelit portalul de nord, romanic,
in arc semicircular si prevazut cu coloane cu capiteluri cubice ornamentate cu elemente semicirculare si in
forma de palmete.

 Alaturi de biserica, spre sud-est, se afla o capela gotica (sec. al XV-lea), cu cor poligonal si contraforturi.

 Biserica este inconjurata cu o incinta de fortificatie de forma aproximativ circulara, partial demolata in
vest si in sud (unde s-a construit o scoala), care dateaza cu mare probabilitate inca din secolul al XIII-lea
sau inceputul celui urmator.

  

Cuvinte cheie: biserica evanghelica gusterita

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/biserica+evanghelica+gusterita

