
Avrig

Situat la poalele Muntilor Fagaras, la 26 km. est de Sibiu, orasul Avrig, reprezinta un important centru
economic si turistic, fiind localitatea in care s-a nascut si a murit carturarul Gheorghe Lazar, fondatorul
invatamantului in limba romana din Romania.  

Atestat documentar la 1346, Avrigul, cu o populatie de peste 14.000 de locuitori, se remarca in primul
rand prin asezarea sa geografica, constituind locul de pornire in excursii spre Muntii Fagaras. Din acest
motiv, in zona s-a dezvoltat turismul, fiind construite o serie de cabane (Poiana Neamtului, Barcaciu,
Ghiocelul, Fantanita Haiducului) ce permit accesul spre lacul omonim ori spre varful Negoiu. Fabrica de
sticla, uzina constructoare de masini de la Marsa ori ferma de porci fac ca asezarea sa fie reprezentativa
si din punct de vedere economic. 
  Partile Avrigului, ca si intreaga Vale a Oltului au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Vechiul sat
romanesc Avrig facea parte din Terra Blachorum (Ţara Fagarasului) amintit in documentele medievale
din secolul al XIII-lea cand si aici s-au stabilit colonistii germani. Pana la actuala denumire care i-a fost
atribuita in 1733, Avrigul s-a mai numit Affrica (1346) , Ebreg (1413) , Frech, Frick, Freck. Dupa
colonizare, localitatea a fost inclusa in scaunul Sibiului, pentru ca din secolul al XVIII-lea sa faca parte
din domeniile lui Samuel Brukenthal, ajuns guvernator al Transilvaniei. Avrigenii au participat la
rascoala lui Horia, Closca si Crisan precum si la revolutia de la1848, luptand in legiunea lui Ioan Brote. 
  Pe langa Gheorghe Lazar, un alt avrigean, Vasile Stoica a avut contributii notabile la organizarea
corpurilor de voluntari ardeleni care au luptat in primul razboi mondial in armata romana. Avrigul a
devenit oras la 25 aprilie 1989. O serie de obiective de interes istoric si cultural fac ca Avrigul sa fie
nelipsit din itinerariile turistilor. Unul dintre acestea il reprezinta biserica ortodoxa cu hramul " Duminica
Floriilor ". A fost construita la mijlocul secolului al XVIII-lea ca biserica-sala cu altar poligonal si cu un
turn in vest, iar in cimitirul ei se gaseste mormantul lui Gheorghe Lazar. Bustul aceluiasi carturar,
executat in 1936 de Corneliu Medrea se afla amplasat in centrul orasului, in apropierea casei sale
memoriale, reorganizata in 1979 si care prezinta aspecte din viata si activitatea marelui carturar.  

Biserica evanghelica construita in a doua jumatate a secolului al XIII-lea, a fost, initial o biserica in stil
romanic din care, in urma fortificarii de la inceputul secolului al XVI-lea s-a mai pastrat partea vestica cu
turnul, nava si corul. Din punct de vedere artistic cel mai valoros este portalul de vest cu ambrazura
decorata cu sculptura. Palatul baroc (devenit sanatoriu de boli profesionale) a fost proiectat pentru
generalul Bucow, in jurul anului 1763, dar ulterior a ajuns in posesia baronului Brukenthal. Impresionanta
este si gradina organizata pe terase, singura gradina a unui palat baroc din tara noastra pastrata aproape
integral, care impreuna cu palatul formeaza un complex baroc de exceptie.  

De mentionat ca, din 1971 la Avrig functioneaza si un muzeu in care sunt expuse piese etnografice si de
arta populara din respectiva zona.
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