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Alături de celelalte centre ale Transih'aniei: Cluj, Braşov,
Alba Iulia, Sighişoara şi Bistriţa, Sibiul avea să deţină, în îndelungata şi frămîntata epocă feudală, un rol de frunte, atît clin
punct de vedere economic şi politic, cît şi din punct ele vedere
cultural. Trecutul său mai stăruieşte astăzi în impozantele ziduri
de apărare construite odinioară, în clădirile vechi cu acoperişuri
înalte, înnegrite de vremuri, în arhive şi biblioteci sau în tradiţia
localnicilor. Dar în clezvoltar~a pe care a înregistrat-o şi care avea
să-l transforme într-o cetate inexpugnabilă, într-un puternic centru
meşteşugăresc sau o importantă piaţă comercială, aşa cum ajunsese
să fie în cursul secolelor XVI-- XVIII, oraşul şi locuitorii săi au
cunoscut o viaţă agitată, pusă la încercare atît de situaţiile politice din afară, cît şi de frămîntările clin lăuntru.
PE UR:\lELE PRL\IELOR DOCU:.\IENTE

În documente, această aşezare llin sudul Transih·aniei este
spre sfîrşitul secolului al XII-iea. Există însă documente
care vorbesc despre: silva Blachornm el Bissenorwn (pădurea românilor şi pecenegilor) sau clespn' Lerrn Blacornm (tara românilor),
atestată
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1. Vedere genera l ă a Sibiului în 1808 (reproducere dup ă tabloul în ulei a l lui
Fr. Neuhauser - :\lu zeul Brukenthal)

anterioare colonizării. Populaţia autohtonă românească din aceste
părţi trăia, la data colonizării saşilor în Transil".~_nia, în formaţii
politice proprii, în fruntea cărora se aflau cneJIL Aceste forme
de organizare aveau să mai dăinuiască pînă în secolul al XIV-lea
sau în unele părti ale Tra nsilvaniei, chiar pînă mai tîrziu.
'Teritoriul clin jurul Sibiului şi cel cuprins între Olt şi . Hîrti
baciu sînt cele mai vechi teritorii colonizate cu saşi. O bulă
papală emisă de pap a Caelestin al II-lea, la 20 decembrie 1191,
pomenind despre înfiinţarea prepoziturii din Sibiu, aminteşte şi
de flandr enzii co lonizaţi în aceste părţi de Geza al II-lea, regele
Ungariei. Saşii au întemeiat aici o serie de sate cons~ituite după
dreptul german (iure saxonico) şi conduse de weavi. J?e altf~l
întregii mase a co loniştilor i s-a acordat la vemre o sene de pn-

vilegii fiscale, comerciale, politice şi religioas e, pe care „Bula
de aur" de la anul 1224 a regelui ungur Andrei al II-lea (12051235), le restabileşte . Totodată s-a hotărît ca aşezările de pe
acest teritoriu să formeze un comitat, al cărui conducător - un
comite, lo ~ uind în Sibiu - să fie numit de rege . Sibiul a devenit
astfel centrul politic al populaţiei săseşti din Transilvania.
Prin transformăril e de natură juridică şi administrativă din
1224, comitatele au fost desfiinţate, iar în locul lor au luat naş
tere aşa-numitele scaune („sedes"). Cel mai vechi scaun, atestat
în documente la 1302, este scaunul Sibiului. Mai tîrziu, pe vrem ea lui Matei Corvin, oraşul obţin e dreptul de a-şi alege liber
judele regal (menţionat documentar pentru prima oară în 1329),
jude care urma să fie apoi confirmat şi de rege. Alături de judele
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regesc, la începutul secolului al XV-iea sint atestaţi şi juzii scaunelor, aleşi de obştii şi supuşi primului. „Provincia" Sibiului,
menţionată pentru prima dată în documente la 1355, era constituită din şapte scaune. Consiliul orăşenesc reprezenta instanţa
de apel pentru treburile privind întreaga „provincie" ca şi pentru
coloniştii saşi din afar' celor şapte scaune. Spre sfîrşitul secolului al XIV-iea a fost instituită şi funcţia de primar („Biirgermeister"), ales de orăşeni.
Judele şi sfatul oraşului, compus din 12 juraţi, constituind
aşa-numitul magistrat, foloseau în cauzele pe care le judecau o
serie de legi tradiţionale, coroborate şi de către rege. In secolul
al XV-iea a fost alcătuit codicele lui Altemberger, o compilaţie
de legi care fiinţau în acel timp în oraşele Niirnberg, Iglau (astăzi
Sihlava) şi :.\fagdeburg. In funcţie de situaţiile ce interveneau
ca urmare a dezvoltării raporturilor sociale, aceste legi erau înlocuite şi completate cu paragrafe noi. Astfel în secolul al XVI-iea
(1560), scribul oraşului, Toma Bomelius, concepe un alt codice,
care la rîndul său, după un sfert de veac (1589), a fost supus
unei noi prelucrări.
Aparatul administrativ al oraşului a crescut şi el. La anul
1495, Vladislav al Ii-lea îi dă oraşului dreptul să aleagă pe centumviri, care participau la toate manifestările deschise ale comunităţii orăşeneşti, alegeau pe jude şi pe juraţi, stabileau impozitele etc.
Ca urmare a schimbărilor intervenite în jurisdicţia diferitelor
dregătorii şi districte şi a dreptului de a-şi alege juzii regali,
scaunele săseşti ajung treptat să se constituie într-o organizaţie
administrativ-politică şi teritorială mai largă, ce avea să constituie în a doua jumătate a secolului al XV-iea şi începutul secolului următor aşa-numita „ Universitate săsească" (U niversitatas
Saxorum) în fruntea căreia se găsea comitele saşilor (Sachsengraf), ce deţinea concomitent şi funcţia de jude regal al Sibiului.

AŞEZAREA

DE ALTA.DATĂ

Primii locuitori ai Sibiului erau agricultori. Diviziunea
dintre agricultori şi meşteşugari s-a făcut treptat, cei din urmă
mai ocupîndu-se un timp şi ele cultivarea pămîntului. Abia după
ce produsele meşteşugăreşti au ajuns să fie cerute în cantităţi
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oraşul Sibiu in sec. XVI
Istoria României, Editura Academiei.

I. Satele dependente de
(după

vol. II)

mai mari, pentru care era nevoie de o muncă neîntreruptă ,-- meş
pe deplin de agricultură. Acest proces se
a doua jumătate a secolului al XIV-iea.
După o scurtă perioadă de relativă linişte şi bunăstare, în
aprilie 1241 Sibiul cade pradă devastării tătarilor. Se reface însă
destul de repede, mai ales ca urmare a dezvoltării pe care încep
s-o cunoască meşteşugurile şi comerţul. Situat într-un loc favorabil din punct de vedere economic, scutit de obligaţiile faţă de
nobili şi bucurîndu-se de unele privilegii în ceea ce priveşte îndatoririle faţă de biserică, Sibiul cunoaşte o ascensiune rapidă.
ridicîndu-se în cursul secolului al XIV-iea la rang de oraş. Denumirea de Hermannstadt (Oraşul lui Hermann) apare pentru prima
dată în 1366 într-un document din Slimnic.
Paralel cu creşterea puterii sa le economice, oraşul a cunoscut
o continuă transformare şi îmbunătăţire de natură edilitară.
În secolele XII şi XIII, cînd era atestat în documente sub
numele de „Villa Hermani", Sibiul avea încă o înfăţişare rurală.
Modesta aşezare se întindea pe sub partea vestică a colinei pe
care se află biserica evanghelică şi Piaţa 6 Martie (în trecut Piaţa
Mică), avînd ca centru fosta piaţă a Dragonilor. Casele se înşirau
teşugurile s-au rupt
definitivează abia în
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de o parte şi de alta a străzii Guşteriţei, azi 9 Mai, şi rn continuare pe strada Faurului, cu mici ramificaţii într-o parte şi
alta. Spre sfîrşitul secolului al XIII-iea , din aceste ramificaţii
avea să Re dezvolte actuala stradă K. Marx, căreia i s-au creat
de asemenea accese laterale. După meseriile celor ce le locuiau,
aceste străzi purtau denumirea de Strada Faurului, Strada Pielarilor, Strada Vopsitorilor, Strada Dogarilor sau Tîrgul Vinului,
Tîrgul Fînului etc. Piaţa Dragonilor reprezenta centrul aşezării .
Primele case erau de lemn, construite în stil francon, cu
fronton triunghiular, aşa cum se mai recunosc azi în Sibiu la
unele construcţii vechi, sau cum se mai pot observa la ţară, mai
ales în satele cu populaţie săsească, unde tradiţia a rămas mai
vie decît în oraşe. Aceste case, acoperite mai ales cu scînduri sau
cu şindrilă, aveau cîte două, iar mai tîrziu cîte trei camere. Ele
au fost înlocuite numai treptat cu case de cărămidă, care
apar sporadic în a doua jumă
tate a secolului al XIV-iea;
cărămida este folosită însă din
plin în veacul următor. Cu
toate acestea, pe la jumătatea
secolului al XVIII-iea (1751),
mai erau atestate în oraşul de
sus 61 de case de lemn, dintr-un total de 461. Chiar şi
în centrul oraşului, în Piaţa
Mare, mai exista în 1599 o
casă de lemn. In secolul al
XVIII-lea cărămida constituia
însă unicul material de construcţie, lemnul continuînd să
fie folosit numai de populaţia
săracă de la periferii.
Cu toate eforturile depuse
de comunitate şi de către conducătorii ei pentru lărgirea
incintei de apărare a cetăţii,

2. Potir din
sec. XIV)

https://biblioteca-digitala.ro

Săcădate

(argint aurit,

numărul

locuitorilor creştea mai repede decît aria ocrotită a aşe
în secolul al XV-iea şi începutul celui următor, în
oraşul de sus pe lîngă Piaţa Mare (azi Piaţa Republicii) a apă
rut o reţea de străzi noi: Strada Măcelarilor (azi Str. 1 Mai),
Strada Pintenarilor (actuala Str. General Magheru), Strada Pădu
rarilor (în prezent Str. Avram Iancu), Calea Cisnădiei (azi Str.
Nicolae Bălcescu) etc. Această parte a oraşului - Oraşul de sus -a deYenit sediul negustorilor bogaţi, al patriciatului şi al funcţionărimii din conducerea treburilor administrative.
Din cauza lipsei de spaţiu, terenul de construcţii deYenise
foarte costisitor şi era folosit la maximum. Casele se înghesuiau
foarte mult, iar spaţiul de deasupra porţilor de intrare în curţi
era încălecat de clădiri. In felul acesta au luat naştere porţile
boltite. Casele încep să fie construite cu unul sau două etaje.
Pentru acces erau rezervate deschideri înguste care adesea se fă
ceau prin casele vecine sau pe trepte laterale. Deschideri strîmte
şi adesea întortocheate erau create şi spre zidurile de apărare,
nu numai pentru a înlesni apărătorilor un acces cît mai direct
şi cît mai rapid, dar şi pentru trebuinţele vieţii cotidiene.
Cea dintîi primărie a oraşului funcţiona în clădirea (mult
transformată ulterior) în care se află azi magazinul „Ferometal",
lingă aşa-numitul „Turn al Sfatului", respectiv al Primăriei, una
din rămăşiţele celei de-a doua incinte de apărare, din jurul Pieţei }!ici, refăcut şi el spre sfîrşitul secolului al XVI-iea în locul
unui turn care se prăbuşise cu mult înainte. ln 1491, oficiul primăriei s-a mutat într-o clădire din apropierea bisericii evanghelice,
iar în 1549 a fost instalat în casa lui Marcus Pempflinger, respectiv în „Primăria Veche", unde a rămas pînă după cel de-al
doilea război mondial.
În secolele XVI si XVII, directia de dezvoltare a Sibiului
se îndrepta cu deosebire spre Cibin.' ln această parte a oraşului
se mai menţin pînă astăzi o serie de case vechi, cărora intervenţii
ulterioare le-au alterat aspectul iniţial.
Încă în 1721, magistratul oraşului hotărăşte să se înceapă
pavarea străzilor. Nu ştim în ce măsură a fost îndeplinită această
hotărîre, dar pentru pavarea Căii Cisnădiei (Str. Nicolae Bălcescu
de astăzi) generalul comandant dădea şi el asemenea dispoziţii,
în anul 1762, lucrarea efectuîndu-se abia în 1775. Mai tîrziu,
în 1790, voci neoficiale îşi exprimau nedumerirea că importanta
problemă a iluminatului public nu era încă rezolvată, ea fiind
„aproape necesară, mai ales într-un oraş-capitală a ţării". În
vremea aceea Sibiul era capitală a Transilvaniei.
zării. Incă
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MEŞTEŞlJGARI

ŞI

:\IEŞTEŞUGCRI

În cursul secolelor XIII şi XIV locuitorii îşi construiesc
în jurul bisericii (actuala Piaţa Griviţa) şi în jurul
Pieţei Mici (azi Piaţa 6 Martie), unde aveau să ia fiinţă primele
prăvălii-atelier ale diferitelor bresle, prevăzute în faţă cu bolţi
deschise (Lauben). Este epoca în care aceste bresle şi-au întocmit
primele statute (1376), ceea ce dovedeşte că ele existau mai de
mult. Sînt atestate, pentru această perioadă, 19 bresle, în cadrul
cărora se practicau 25 de meşteşuguri. Cu timpul, meşteşugurile
înrudite apărute în cadrul aceleiaşi bresle (ex.: tăbăcărit, blănărit,
curelărit etc.) au evoluat în bresle de sine stătătoare. Pentru practicarea meşteşugurilor în condiţii cît mai bune, breslelor li se
acordau o serie de privilegii, atît din partea magistratului, cît şi
din partea regilor unguri. Un astfel de caz se menţionează în 1462,
pe vremea lui Matei Corvin, în legătură cu vînzarea şi cumpărarea
postavului. După patru ani, blănarii obţin dreptul să cumpere
piei. Breasla pielarilor, la rîndul ei, cere şi obţine (în 1504) ajutorul „Universităţii" împotriva concurenţei din afară. Privilegii
deosebite obţine breasla croitorilor în anul 1507. Atelierele meşte
şugăreşti şi prăvăliile cu bolţi deschise clin Piaţa Mică (azi Piaţa
6 Martie) s-au înmulţit mereu, pînă cînd au ocupat toată piaţa.
Produsele de breaslă nu se limitau la satisfacerea nevoilor
populaţiei cetăţii; ele luau drumuri îndepărtate, trecînd adesea
în Ţara Homânească şi Moldova, de unde meşteşugarii sibieni se
aprovizionau cu diferite materii prime. Comenzi mari se făceau
meşteşugarilor şi de către rege. În 1545, regina Isabela, mama
regelui Ioan Sigismund, cere oraşului să-i li\Teze „cîteva mii" de
bucăţi de ţiglă smălţuită, executată de breasla olarilor. Astfel,
breslele cunosc o dezvoltare continuă. În primele decenii ale secolului al XVI-lea, au luat fiinţă încă 10 bresle, printre care cea a
postă varilor, a ceasornicarilor, a celor ce confecţionau hîrtie, a
tipografilor, a tocilarilor etc.
Intre breslele din Sibiu şi alte oraşe au intervenit o serie de
legături, generate de interese comune, care au dus la constituirea
unor uniuni. In 1539 se atestă uniunea breslelor funarilor din
Sibiu, Mediaş şi Sighişoarn. Un an mai tîrziu se aminteşte de o
uniune a ţesătorilor de lină din Sibiu şi Cisnădie. În prima jumă
tate a secolului al XVI-iea şi chiar mai înainte, este cunoscută
la Sibiu existenţa „Fră ţi ei Sf. Ioan" a breslei cizmarilor, din care
făceau parte pe lîngă meşteşugarii locali şi meşteşugari clin Tara
fortificaţii
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Românească,

Moldova, sau din alte
În a doua jumătate a acestui
secol, Sibiul înregistra existenţa a
29 de bresle cu peste 30 de branşe.
Încă din secolul al XV-lea exista în oraş o turnătorie de bronz, în
care, în afară de clopote, a fost
turnată şi cristelniţa bisericii evanghelice (1438) de către meşterul
Leonhard. În secolul următor la
Sibiu şi la Tălmaciu (1554) sînt
atestate mori de hîrtie care lucrau
pentru tipografia sibiană înfiinţată
cu cîtva timp înainte.
În fiecare branşă meşteşugă
rească apar oameni de talent, uneori adevăraţi artişti, ca Thomas
3. Semnul breslei Umplarilor
Lapicida şi Elias Nicolai, renumiţi
sibieni, din anul 1450
în prelucrarea pietrei, Celestin şi
Sebastian Hann, meşteri în modelarea şi sculptarea argintului, sau Johann Bauernfeind, cunoscut
pentru tîmplăria de artă. Breasla orfevrierilor sibieni ajunsese
una din cele mai bogate, iar obiectele făurite de argintarii locali
luau drumuri îndepărtate. Ei produceau pocale, căni, pahare,
obiecte de artă decorativă, obiecte de cult, paftale, cordoane,
inele, cercei etc., lucrate în manieră gotică, în stilul Renaşterii
sau barocului, reflectînd de cele mai multe ori influenţe din Germania de sud-est sau din Boemia, dar şi influenţe orientale·.
La începutul secolului al XVII-lea, Sibiul dă meşteri pentru
atelierul de turnat tunuri de la Alba Iulia, iar în peregrinările
lor, o parte din · cei ce au învăţat meseria în oraşul acesta
au ajuns mai apoi în toată Europa, pînă în Scandinavia.
Statutele breslelor, care la început reglementau problemele
organizatorice şi în general chestiunile legate de practica meşte
şugărească şi desfacerea bunurilor, au ajuns cu timpul să stabilească şi o serie de îndatoriri ce ieşeau din sfera producţiei. Staroştii breslelor şi unii meşteri privilegiaţi şi înstăriţi au format
cu vremea o pătură suprapusă, conducătoare, o parte din ei
intrînd în rîndul patriciatului orăşenesc. În schimb, pătura exploatată, calfele, ucenicii şi meşteşugarii scăpătaţi, cărora li se alătura
orăşenimea săracă, provenită în parte din iobagi fugiţi de pe
moşiile nobiliare, ducea o viaţă plină de lipsuri.
părţi.
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Incă în secolul al XV-iea, spre a-şi apăra drepturile şi
interesele comune încălcate de patroni, calfele au început să se
unească în „frăţietăţi" (Bruderschaft). în colecţiile Muzeului
Brukenthal se păstrează pînă astăzi o serie de obiecte legate de
aceste organizaţii.
Breslele îşi aveau casele lor, în care se ţineau adunările şi
la poarta cărora erau expuse semnele breslei respective, iar în
interior mostre în miniatură după produsele pe care le ofereau.
Frăţietăţile îşi aveau propriile lor ospătării, unde se serveau
de farfurii şi căni cu însemnele breslei si unde, într-un dulap
pictat, îşi păstrau şi actele organizaţiei. La diversele festivităţi,
fiecare frăţietate îşi purta steagul. Cu ocazia plecării unei calfe
organizaţia îi dădea un fel de paşaport din partea breslei şi o
„probă de meşter" (Meisterstiick) pe care o prezenta breslei din
oraşul în care ajungea.
O serie de dispoziţii interne de breaslă, la care se adăugau
uneori (1546) şi cele a le magistratului, interziceau intrarea în
breaslă pentru lucrătorii de
naţionalitate română sau maghiară. Această discriminare
se aplica în mod categoric şi
în cazul cînd cineva dorea să
lo cuiască în
cetate. Numai
tîrziu, prin secolele XV II şi
XVIII, plătind sume importante, au reuşit şi locuitori
de alt neam să se stabilească
în oraş.
Cerinţele mari de produse
meşteşugăreşti au dus treptat
la dezvoltarea nemaiîntîlnită
pînă atunci a unor ateliere şi
la înfiinţarea pe această cale
a ~· manufacturilor. În secolul
al XVIII-iea, deşi breslele deţineau încă prioritatea în producţia meşteşugărească, ajun-

4.

Cană cu capac din 1682, executată
de Sebastian Hann (argint parţial
aurit)
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gînd către 1780 la un număr de 40, manufacturile se dezvoltă
necontenit, pentru ca în prima jumătate a veacului următor
să înceapă să domine în anumite sectoare, ca cel de ţesut postavuri,
de fabricare a zahărului, a săpunului, a stearinei etc.

NEGUSTORI ŞI i\IĂRFCRI

Dacă Sibiul, ca şi Braşovul de altfel, s-a dezvoltat atît de
repede, ajungînd să reprezinte un important centru economic,
faptul se datoreşte în primul rînd legăturilor sale cu Ţara Românească şi Moldova. Artera comercială care trecea prin defileul
Oltului, la Turnu Roşu, constituia drumul principal de tranzit
al produselor pe care sibienii le trimiteau în Ţara Romînească,
sau erau destinate să treacă Dunărea spre Peninsula Balcanică.
Aceste mărfuri erau mai ales arme, unelte de fier sau din alte
metale, produse meşteşugăreşti fine, argintărie, piese de harnaşament, postavuri etc. Din Ţara Românească, în schimb, erau
aduse: vite, piei, cereale, peşte, mirodenii, vinuri şi o serie
întreagă de materii prime necesarP breslelor locale. Moldovenii
cumpărau de la armurierii locali arme, platoşe, scuturi etc.
Incă în secolul al XV-iea, Matei Corvin acordă o serie de
privilegii negustorilor din Sibiu spre a le înlesni comerţul cu
Ţara Românească. În cursul secolului al XVI-iea sînt atestaţi
negustori din Rîmnic, din Piteşti şi din Slatina (un Bodea, Muşat,
Bolea, Dragomir sau Tatul), care aduc la Sibiu felurite mărfuri.
În 1501 se deschide în oraş o prăvălie pentru desfacerea peştelui.
Domni munteni ca Neagoe Basarab şi mai apoi Constantin Brîncoveanu şi alţii fac comenzi de piese de orfevrărie meşteşugari
lor sibieni.
Comerţul a cunoscut o înfloritoare dezvoltare şi cu Apusul.
Mărfuri sibiene se puteau vedea pe pieţele unor oraşe ca Viena,
Praga, Lipsea, Cracovia, Danzig şi altele. In 1401, Wilhelm de
Austria îngăduie negustorilor din acest oraş liberă circulaţie în
ţară.

In acelaşi timp, piaţa Sibiului cunoaşte o afluenţă din ce
în ce mai mare. Se observau tot mai des la tîrgurile anuale negustori levantini, în ciuda unor măsuri ce se luau împotriva lor, la
cererea negustorilor din Transilvania. Piaţa „Dragonilor", vechiul
centru comercial al Sibiului, este înlocuită în secolul al XV-iea
15
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5. T!rg anu a l la Sibiu

(după

litograf ia lui Fr. Neuhauser, 1789)

cu Piaţa Mare (azi Piaţa Republicii). Aici aveau loc tîrgurile
anuale, fixate în lunile ianuarie, ma.i şi septembrie, sau vînzările
de cerea le şi de lemne, în timp ce Piaţa Mică (Piaţa 6 Martie)
era rezervată produselor meşteşugăreşti şi manufacturiere, fruc telor şi altor mărfuri mărunte .
în cursul secolului al XVII-iea se înfiinţează la Sibiu compania comerc ială grecească, din care făceau parte şi mulţi români
şi care avea să se bucure de o serie de privilegii în desfăşurar ea
activităţii ei. Deşi în oraş a luat fiinţă în seco lul a l XVIII-iea
o societate a negustorilor saşi, care căuta să elimine pe străini
din comerţul intern, compa nia grecească a cunoscut o mare ascensiune şi se bucura de privilegii, ca urm are a veniturilor mari
pe care le aducea statului . În a doua jum ătate a secolului al
XVIII-iea şi în prima jumătat e a celui următor, firma comercială şi bancară a lui Hagi Constantin Pop din Sibiu avea să
ocupe o poziţie dominantă în comerţ ul cu Ţara Românească.
16
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in afară de ve nituril e încasate ca urm a re a pla să rii produse lor m eşteş u găreşti lo ca le sa u a înfloririi comerţ ului de tranzit
şi de imp ort -export, situatia ec onomică a Sibiului s-a întărit ş i
pe a lte că i. Astfel în 1503, oraş ul a arendat cu 7000 de florini
vige~ima Transilvaniei (taxe le pentru imp ort ş i export). Ac e-

b

6. D en ar

b ă tut

în Sibi u în a nul 1575 (a : avers;

u: revers)

l aşi lucru îl repetă ş i în an ii 150/ şi 1508, împre un ă cu Braşo v ul.
Juzii Sibiului, Marcus P em pflinger şi Matei Armbruster, exp loa tează min e le de a ur cl in Abrud sa u spălătoriile de a ur din di strictul
Cara n se b eş ului . Mari cîştig uri sînt realizate, apo i, prin preschimb a r ea aurului, prin cămătă rii , prin acum ul area ş i exp lo atarea
b unurilor fun cia re şi imobile, prin tezauriz a rea unor obiecte de
va lo are etc. Vist ieria Transilvaniei se găsea în a dmini~ traţ ia
tezaurar iatului, al cărui sediu a fost vreme îndelungată stabi lit
la Sibiu . Toate acest ea a u dus la consolidarea păturii suprap use
a patriciatului orăşenesc, împotriva că rui a se ridica p ăt ur ;i m eş 
teş u găr ească. Această vastă activitat e econom i că s-a putut dezvo lta şi datorită privilegiilor ele care se bucura acest oraş liber ,
scos de sub jurisdi cţ i a vo i evod ului Transilvaniei. În că în seco lul
a l XIV-lea, ex ista la Sibiu o monetărie, care emitea m arca de
Sibiu. În 1456 dreptul de a bate monedă îl deţinea primarul Oswalcl,
care-şi avea ate lierul în Piaţa Mare (az i Piaţa Hepublicii) în casa
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„CniYersiliiPi săsL'ŞLi". El luc:ra cu doi meşleri ilalieni, ~icolo
Demagio şi Christofo din Florenţa. În secolul următor (1524)
esle alestal ca magislru monetar un oarecare Arnolclus.
DezYo!Larea manufacturilor, mai ales în a doua jumătate
a secolului al XVIII-iea şi in prima jumătate a secolului al XIXlea, fayorizează transformarea capitalului comercial în capital
industrial. În acesl timp apar şi case de economii în mai mu!Le
oraşe, printre care şi „Casa generală ele economii clin Sibiu"
(1841). Totodată iau fiinţă şi societăţi industriale pe acţiuni.
O dată cu clezYoltarea industriei se c\esYoltă şi proletariatul care,
împreună cu celelalte pături exploatate de la oraşe şi de la ţară,
Ya submina interesele oligarhiei orăşeneşti şi va croi drumul
marilor eYenimentc reYo!uţionare din anii 1848 1849.
Faţă de condiţiile pe care le reclamau intensele transporturi
legate de comerţul de import, ele export şi de tranzit, situaţia
drumurilor era cu Lotul deficitară. Din unele stampe ale \Temii
reiese că pe anumite drumuri erau necesari la fiecare căruţă patru
sau şase cai. Transportul întîrziat şi executat în condiţii grele
ridica preţurile mărfurilor. De aceea ideea de a se folosi Oltul
ca arteră de naYigaţie între Transih·ania şi porturile dunărene
cîştigă mulţi aderenţi. La Sibiu a şi luat fiinţă în 1837 o societale
care a încercat să concretizeze aceste intenţii, însă planul, nefiind
sprijinit de autorităţile austriece, a eşuat, iar în 1844 transporturile au încetat.
În a doua jumătale a secolului al XVIII-iea, legătura prin
diligenţă cu Viena, via Timişoara-Budapesta, era asigurată în
fiecare lună. La Sibiu, clupă necesităţi şi anotimp, oprirea dura
de la două pînă la opt zile. În schimb poşta călare între Viena
şi Sibiu, urmînd aceeaşi rută, se efectua zilnic. Legătura poştală
cu oraşele mai mari clin Transi!Yania se făcea din două în două
zile. Pe la 1790, în fiecare miercuri şi sîmbătă se transportau
scrisori şi în Tara Hom::\nească.

„OR.-\Şl!L

ROŞl"··

La vremea lui, Sibiul era cel mai întărit oraş din Transilvania.
sale fuseseră construite treptat, pe măsura dezYoltării cartierelor de locuit. Prima incintă, care ocrotea un teritoriu
restrîns din jurul bisericii evanghelice, a fost ridicată încă în a

Fortificaţiile
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a secolului al XIII-lea, după amara încercare a
1241. Acestui cordon de apărare i
una dinspre sud, aproximativ din
direcţia străzii 1 Mai (fostă Strada Măcelarilor), a doua dinspre
vest, pe scările care urcă din Strada Turnului (şi care oferă acces
în Piaţa Gri v iţei, lîngă Casa parohială evanghelică), iar a treia
dinspre nord, clin direcţia Străzii Ocnei. Ca prim material de const rucţii a fost folosită piatra, aşa cum se mai poate observa la
unele ziduri rămase de pildă în jurul bisericilor săseşti din Gîrbova şi Agnita.
O dată cu extind erea a~ezării pe colina pe care este s ituată
biserica, resp ect iv în direcţia Pieţei Mici, unde breslaşii îşi organizaseră ateliere şi-şi desch ises eră standuri, s-a simţit
nevoia lărgirii acestor fortificaţii. Astfel, în primajumătatea secolului al XlV-lea
a fost construită cea de-a
doua incintă a cetăţii din
jurul Pieţei Mici. Urme le
acestei fortificaţii mai pot
fi sesizate, în cîteva puncte
si azi. Pentru această incintă
;_a creat un acces dinspre
sud, pe sub actuaţul „Turn
al Sfatului" , care făcea legătura între Piaţa Republicii
şi Piaţa Mică (în prezent
Piaţa 6 Martie). Fapt este
că încă în anul 1366, Sibiul
apare în documente sub
denumirea de „civilas" cetate, ceea ce presupune
existenţa unor
fortificaţii
serioase.
Cea de-a treia incintă,
din jurul oraşului de sus,
ale cărei ziduri masive, condoua

jumătate

năvălirii tătarilor, îndurată în
s-au rezervat trei porţi de acces:

7. Poarta

Cisnădiei

https://biblioteca-digitala.ro

8 . Poar ta Turnului

struite clin piatr ă şi că r ă mid ă bin e ar să , se v ă d şi az i p e strad a
C etă ţii , a fo st rid ica t ă în a doua pa rt e a seco lului a l XIV-iea
ş i la început ul seco lului a l XV-i ea , ia r spre s fîr ş itul acestuia
ziduril e au fo st l ă r g it e ; a luat na ş t er e astfel ş i cea de-a patra
in c int ă, d e stin a tă să a pere oraşul de jos pîn ă în apropier ea Cibinului; din aceast ă ultim ă in c int ă se m a i p ăstr ează el e asem eni
cîteva urm e.
Zidurile in c int e~o r a II-a ş i a III-a er a u co nstruite din pi a tr ă
ş i c ăr ă midă , în timp ce ace lea ce a p a rţin ea u incint ei a IV-a au
fo st ridi cate numai din cărămid ă. ln spre interior , aş a cum se
ob servă în st ra da Cet ă ţii ş i de-a lun gul st r ăz ii Ma nej ului, ele
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erau preYăzute cu arcuri de descărcare, deasupra cărora treceau
drumurile de rond. Un acoperiş de lemn îi ocrotea pc apărăLori
de intemperii.
În ultima lor formă, după ce înglobaseră cele patru incinte
menţionate, zidurile acestor fortificaţii se întindeau pc o lungime
de aproape 4 km. Ele erau preYăzute cu patru porţi sLrăjuite de
turnuri puternice: Poarta Cisnădiei, situată la capătul actualei
străzi ~icolae Bălcescu, Poarta Turnului, în oraşul de jos, în
apropierea Pieţei de cereale de lîngă Cibin, PoarLa Ocnei, la capă
tul slrăzii Ocnei, lîngă Uzinele „Independenţa'· ele azi şi Poarta
Guşteriţei, la capătul dinspre gară al străzii cu acelaşi nume (azi
strada \) :\Iai).
Din loc în loc, zidurile de incintă erau preYăzute cu lurnuri de apărare, dotate cu arme şi muniţii. Obligaţia de a Ic
întreţine, de a le dota şi de a le pune la dispoziţie api\.r{ttori in caz de primejdie, revenea breslelor. Tot breslelor cu
mari Yenituri şi cu personal mai numeros li s-au repartizat şi
punctele cele mai importante şi mai greu ele apăral. Poarta
Cisnădiei era încreclinţaLă breslei măcelarilor, în timp cc Poarla
Turnului era apărată de breasla croitorilor. Cizmarilor le-a
reYenit Poarta Ocnei, cea mai puternicft şi cea mai dotată în
oameni şi echipament, iar blămirii aYeau în grijă Poarla Guş
teriţei.

Heprezentîncl un bastion înaintat în sistemul de apărare al
Transilvaniei, Sibiul a fost sprijinit adesea de către regii unguri
şi principii Transih·aniei în opera de consolidare a fortificaţiilor
oraşului, mai ales în cursul secolelor XV ~i XVI, cîncl pericolul
turcesc ameninţa clin cc în ce mai mult. Astfel, Iancu de I-Iunccloara a autorizat noi lucrări de fortificare, iar la scurt timp clupă
accL'a (1454), regele LucloYic donează oraşului, în acelaşi scop,
40 ele mărci ele argint. În secolul al XVI-lea, Ioan Sigismund,
Ştefan Bathori şi Christophor Bathori acordă Sibiu lui ajutoare
substanţiale pentru lucrările· sistemului de apărare a cetăţii, iar
mai tirziu, în 1685, Mihail Apafi dă dispoziţii să fie aduse la
Sibiu 4 tunuri şi muniţii de la Alba Iulia.
Datorită perfecţionării armelor de foc, în secole le X V I şi
XVI I fortificaţiile au trebuit să fie preYăzute cu 5 bastioane puternice care, plasate în afara liniei zidurilor, ofereau posibilitatea
atacării asediatorilor clin flanc. Bastionul Haller a fost ridicat în
faţa actualului Spital de adulţi nr. 1; bastionul Porţii Cisnădiei,
pe locul clădirii fostei cazarme de infanterie din Piaţa Vnirii:
bastionul Soldisch - la capătul şoselei Alba Iulia, în faţa şcolii
21
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de 8 ani nr. 15; bastionul Porţii Ocnei, în incinta de azi a Uzinelor „ Ind e pendenţa ' '; ultimul bastion se afla lîngă Poarta Turnului ..
Tot în acest timp a fost dub lat zidul de apărare dintre bastionul
H a ller şi bastionul Porţii Cisnădiei, de-a lungul ,,Promenadei" şi
a fost construit un zid puternic între bastionul Soldisch şi Poarta
Cisnădiei, ale cărui resturi se mai văd azi în curtea şcolii de &
ani nr. 15.
Conducerea oraşu l ui nu precupeţea nici un fel ele efort şi pe
măsură ce turnurile şi zidurile reclamau refaceri sau chiar recon-strucţii totale , lua măsuri imediate . Astfel, în 1501, turnurile ele
pc latura de sud-est au fost înălţate cu încă un eta j. Turnul
vechi al Porţii Cisnădiei,
lovit de trăsnet în 1594,
a fost ridicat clin nou în
acelaşi an.
Din însemnările timpului reiese că turnul Porţii
Ocnei dispunea în secolul
al XVI-iea clţ 45 ele arme
diferite, ele patru butoaie de
ghiulele ele diferite mărimi
şi de o mare cantitate de
p lumb. El era deservit ele
114 oameni . Turnul Porţii
Guşteriţei,
apărat de 98
ele oameni, dispunea la
rîndul său de 11 arme,
27 furci ele fier, opt butoaie cu pulbere, plumb şi
peste 1200 de ghiulele, iar
Poarta Turnului era dotată
cu 46 de arme diferite,
22 butoaie cu pulbere,
trei butoaie de ghiu lele şi
p lumb.
În anul 1699, cînd
locotenentul austriac Morando Visconti executa pla9. Poarta Ocnei
https://biblioteca-digitala.ro

·nul cetăţ i i Sibiului, puternicele ziduri în c onjurătoare ale oraşu
lui erau prevăzute cu 39 turnuri ele apărare, cinci bastioane,
două rondele şi patru porţi fortificate. ln afară ele ac este fort ificaţii, ele jur împrejurul cetăţii existau o serie ele lacuri, intenţionat neasanate, spre a îngr euna aprop ierea ele ziduri a oricăru i asediator.
Datorită acestor mijloace ele apărare, cetatea Sib iului a rezistat
tuturor atacurilor turceşti, care mai a les în secolele XV şi XVI ,
cîncl imp er iul otoman se găsea în fază ele ascensiune , se succedau
la interva le dese. Tigla acoper işuril o r şi zidurile masive el e cărămidă
a le oraşului i-au determinat pe turc i să boteze Sibiul „ Oraşul roşu " .
Dezvoltarea şi perfecţionarea cont inu ă a arme lor
ele atac au creat cu timpul
situa ţii noi, cărora sistemu 1
de apărare al cetăţ ii, con·stru it cu atît3 zel şi cu
mijloace materiale atît ele
mari, nu le mai putea face
faţă, cum s-a dovedit mai
ales în timpul revoluţiei
burghezo-democratice
clin
1848, cîncl oraşul a fost
·ocupat ele trupele revoluţionare ale generalului Bem .
Cu timpul, aceste monumente au început să fi e ele- ·
mo late, în scopul „modernizării " oraşului. Cele mai
multe dintre turnuri au fost
dis locate în cursul celei ele-a
doua jum ătăţi a seco lului a l
XIX-lea, cînd au fost îndepărtate ş i porţile oraşului.

Din vechiul sistem de fors-au mai păstrat
doar cîteva turnuri şi porţiun i ele zici.

t ificaţii

10 . Poarta

Guşte ri ţe i
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PA(;J>;J DE ISTORIE

În prima jurnălate a secolului al XV-iea, Lurcii îşi fac aparipa in Transilvania, surprinzînd Sibiul, printre altele într-o febrilă activitale legată de lucrările de fortificare.
Primul atac turcesc impotriva oraşului s-a dat în anul 1432,
cînd celalea a fost asediată, fără să fie cucerită. Atacuri similare
s-au repetat şi în anii 1437 şi 1438. ln acest clin urmă an, asediul
ceHtPi a durat opt zile. În incursiunea lor, turcii au devastat
toL sudul Transilvaniei. Cîţiva ani mai apoi, Iancu ele Hunedoara
a iniţiat şi condus o seric de campanii antiotomane, folosindu-se
de toate forţele capabile să lupte împotriva lor. În 1442, dup:I
lupta nenorocoasă de la Sîntimbru (lîngă Alba Iulia), a repurlal
in schimb o victorie decisivă lingă Sibiu. În luptele îndreplate
irnpotriva turcilor la Cîmpia Pînii (1179) şi în pasul Turnu Hoşu
(1493), sibienii conduşi de primarul Gheorghe 1-lecht au contribuit
substanpal la înfrîngerea duşmanilor.
După dezastrul ele la ~Iohacs (1526), turcii îşi consolidează
atît de mult poziţia în aceste părţi ale Europei, încît Transilvania
devine principat autonom sub suzeranitate turcească. In luptele
dinlre habsburgi şi turci pentru stăpînirea Transilvaniei, Sibiul
s-a alăturat consecvent de partea austriecilor. l\lagistratul oraşului
a iniţiat o politică amicală şi cu Petru Rareş, sprijinindu-I în
reîntoarce1·ca lui pe tronul :'lfolclovei, cu credinţa că domnul moldoYean va susţine pe Ferdinand de IJabsburg împotriva turcilor.
De aceea, atît turcii cîL şi o serie de principi transilvăneni,
care se menţineau la putere prin favorul porpi, au manifestat
atitudini ostile împotriva sibienilor. Ioan Zapolya, principele
Transilvaniei, înscăunat cu ajutor turcesc, a şi asedia L oraşul în
1529, sprijinit ele o puternică oaste Lurcească. Asedii turceşti
aveau să se mai repete şi în anul 1658 sau în iarna anilor
1659-1660.
Aceste situaţii tulburi, în miezul cărora se aflau interese de
domnie sau dorinţele turcilor sau ale austriecilor de a stăpîni
Transilvania, au cauzat mari neajunsuri şi nemunumiri maselor
populare. încă in 1528 izvoarele pomenesc despre o răznătire a
sibienilor care, ca o izbucnire sponlană, neorganizată, nu s-a
fructificat însă sub nici o formă.
ln secolul al XVI-iea, interesele comune legate ele lupta
împotriva turcilor continuă să stimuleze relaţiile de bună vccină
ta Le dintre Sibiu ş1 Tara Ho1rn\nească. O serie de domnitori ro21
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mani se ingrijeau să anunţe din timp celatea, despre pericolele
turceşti. In anul 1504, banul Barbu din Craiova folosea în acest
scop pe un oarecare Dumitru, om al său de încredere. La fel au
procedat Neagoe Basarab, Radu cel Frumos şi l\lihnea Vodă cel
Rău. Aceeaşi măsură a luat-o şi :\Iircea Ciobanul; şi pentru aceleaşi motive, in afară de acelea ale relaţiilor amicale în general,
Hadu de la Afumaţi - care şi-a celebrat căsătoria la Sibiu - a
fost cinstit de oraş cu 20 ele boi de lăiat, opt căruţe ele lemne şi
un butoi de vin. Lui :\lircea Ciohanul, conducerea oraşului i-a
donat un coif aurit, două scuturi aurite şi un pocal de argint.
Patru scuturi i-au fost oferite lui Pă lraşcu ce I Bun, in 1557, „propter„. bonum uicin i Lalem'· (pen lru buna vecinătate). Sibiul i-a a corelat adăpost lui :\lihnea Voclă cel Hău, silit Eă părăsească tronul
Tării Homîneşti, după ce a intrat in conflict cu turcii; în curtea
bisericii evanghelice a oraşului a şi fost ucis (1510), căzînd victimă a complotului urzit împotriva sa, deoarece intenpona să-şi
reocupe tronul.
Pc de altă parte, lrcbuincl sc""1 se refugieze din Sibiulîn urma
instalării lui Ştefan Bocskai ca principe al Transih-aniei (1605),
la care sibienii se opuseseră, primarul ora~ului, Ioan Hehner, îşi
găseşte adăpost în Tara Romdnească.
În toamna anului 15\Hl, in cadrul acţiunilor lui Mihai Viteazul in Transilvania şi mai apoi in l\Ioldova, în urma cărora Tările
Hom<'me aveau să fie unificate pentru scurt timp, pe cîmpia dintre
Sibiu şi Şelirnbăr au fost înfrinte oştile lui Andrei Bathori. Masele
populare, socotind momentul prielnic pentru a scăpa ele iobăgie,
s-au răsculat. Eliberarea lor însă nu s-a putut produce. Gabriel
Bathori făcîndu-i răspunzători pe sibieni de moartea lui Andrei
şi acuzînclu-i ele inaltă lrădare, a intrat în cetate cu 20.000 de
soldaţi ~i a devastat-o cumplit. Ceti'tţenii au fost dezarmaţi, cheile
porţilor predate, privilegiile oraşului anulate, iar oraşul însuşi
unit domeniului princiar. Totodată li s-a pretins sibienilor suma
de 52.000 taleri. Cetatea nu a scăpat de jaful principelui decît
numai după ce acesta a plecat cu gîndul de a cuceri Tara Romanească, unele s-a izbit însă de rezistenţa Porţii.
Spre sfîrşitul secolului al XVII-iea, înaintarea turcească fiind
zăgăzuită, în Transikania începe să se facă clin ce în ce mai
simţită influenţa austriacă. In frămîntările ce aveau să ducă
la înstăpinirea austriecilor, Sibiul a jucat un rol însemnat. Declaraţia impusă de generalul austriac Karaffa, în urma căreia
dominaţia habsburgică asupra Transilvaniei devenea un fapt împlinit, a fost semnată la Sibiu, în 1688, de cMre sfetnicii lui
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Mihai Apa[y, principele Tra.nsilvaniei. Trei ani mai tîrziu a fost
aplicaLă diploma leopoldină, legea clupă care urma să fie guvernată Transilvania. Această lege consfinţea atotputernicia ofiţe
rului ausLriac, a agentului fiscal şi a călugărului iezuit. În cadrul
acestei noi administraţii, uncie drepturi mai vechi ale oraşu
lui au fost încălcate. Sibiul a ridicat proteste vii împotriva
numirii de către guberniul Transi!Yaniei a judelui regal, argumentînd că drepLul ele a-l alege pe jude aparţine exclusiv comunităţii.

G'.lrnizoanele austriece ţineau în supunere populaţia oraşelor
a împrejurimilor lor. Un cleta~ament de dragoni a fost instalat şi în clădirea de la întretăierea străzilor Faurului, K. Marx
şi 9 :.\fai, de unde şi denumirea de mai tîrziu de „Dragonerwache".
Din ordinul generalului Karaffa, în piaţa mare a oraşului a
fost instalată în 1687 o spînzurătoare. In această piaţă şi-a sfîrşit
viaţa, prin decapitare, comitele sas I-Iarteneck, pentru că susţi
nuse cu voce tare unele revendicări sociale în dieta Transi!Yanici.
Concomitent cu măsurile aspre impuse pe linia administrativpolitică, obligaţii!<' fiscale au fost substanţial mărite. In anul
1720 unui meşteşugar sibian cu un venit anual de 90 de florini i
se fixa un impozit ele 36 de florini. Jugul de lemn turcesc fusese
înlocuit cu jugul ele fier austriac.
::\Iăsurile impuse de coroana habsburgică au fost de natură să
genereze, pc la finele secolului al XVII-iea şi începutul secolului
al XVIII-iea, cunoscuta răscoală a curuţilor, care a fost înăbu
şită în cele clin urmă şi ale cărei consecinţe s-au soldat cu înăspri
rea şi mai accentuată a situaţiei.
Politica de catolicizare şi recatolic:iz'lre urmărită îndeaproape
de statul austriac a provocat proteste făţişe din partea localnicilor, care s-au arătat ospitalieri faţă de protestanţii alungaţi din
Austria. Populaţia aceasta (Landler) avea să se stabilească în
apropierea Sibiului. În 1754, în faţa porţii Cisnădiei, au fost
amenajate special locu'inţc pentru aceşti refugiaţi, care veneau în
număr tot mai mare. Dar în 1767 se dă un ordin împărătesc
conform căruia clădirile în care erau primiţi emigranţii trebuiau
predate iezuiţilor din Sibiu. Aceştia clin urmă, sprijiniţi ele stat,
se instalaseră în oraş, unde în 1726 puseseră piatra de temelie a
bisericii catolice din Piaţa Mare (Piaţa Republicii ele azi). Deşi
locuitorii cetăţii erau protestanţi, iar cei ele la periferii, în special
românii, erau ortodocşi, în 17:i2 li se impune tuturor respectarea
sărbătorilor catolice. Tot în acest timp, Maria Theresia acordă
şi
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ursulinelor peste 35.000 de guldeni pentru lucrările pe care Ie
necesita localul mănăstirii lor.
Abia în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, au reuşit
şi rnăierenii români să-şi ridice o biserică ortodoxă în Strada Lungă
(azi Şoseaua 11 Iunie).
lncă în cursul secolului al XIII-iea, în sinul populaţiei ţă
răneşti săseşti reuşiseră să se detaşeze unele elemente mai înstărite
dînd naştere greavilor. O dată cu ridicarea patriciatului orăşenesc
şi consolidarea lui în secolele XIV şi XV, acesta şi-a extins treptat controlul şi asupra organizaţiilor săseşti de pe „pămîntul cră
iesc", răsturnînd autoritatea greaYilor şi începînd să canalizeze
Yeniturile orasului în interesul său.
În acelaş( timp, scindarea populaţiei orăşeneşti în exploataţi
şi exploatatori se adîncea pe zi ce trecea. Ucenicii şi calfele
erau exploataţi prin constrîngere economică şi extraeconomică.
Calfele erau expuse exploatării şi prin faptul că erau obligate
să locuiască în casa patronului. Statutele de breaslă erau dictate
de patroni, care luau parte ca membri în sfatul oraşului. Unele
din calfe nici nu puteau deYeni meşteri. De altfel, diferitele
taxe şi cotizaţii deveniseră cu timpul atît de grele, încît constituiau o piedică greu de trecut penlru cine voia să intre în
breaslă, în timp ce fiii patronilor erau favorizaţi prin articole
statutare.
ln asemenea condiţii nu este de mirare că în anul 1449 calfele
sibiene au organizat o revoltă în care i-au atras şi pe ucenici.
Documentele timpului semna Iează o altă rezYrătire a calfelor şi
meşteşugarilor sărăciţi, în anul 1513, îndreptată împotriYa judelui
regal. De altfel, pentru a-şi apăra interesele, calfele s-au organizat
în frăţii, încă în 1542.
Pe la jumătatea secolului al XVI-lea, situaţia din Sibiu se
caracteriza, din punct de vedere social, prin contradicţia dintre
consiliul ora:;mlui, care desen·ea interesele particiatului, şi masele
largi ale meşteşugarilor de rînd. În asemenea condiţii are loc în
1556 o altă răscoală, în cursul căreia populaţia a preluat pentru
scurtă \Teme puterea, după ce-I ucisese pe judele regal Ioan Roth,
făcut răspunzător de situaţie şi de focul care mistuia o marc parte
din oras.
In ~ondiţii şi din motive asemănătoare a izbucnit şi răscoala
din anul 1645, cînd masele şi-au impus din nou şi tot pentru scurt
timp conducătorii în fruntea treburilor publice.
Concomitent cu acapararea veniturilor comerciale, din cămă
tării, exploatări miniere, tezaurizare, concesionări de imobile şi
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bunuri funciare, palriciatul a început să-şi extindă exploatarea
asupra satelor din împrejurimi, căutîncl să acapareze unele
terenuri ale obştilor, ceea ce i-a determinat pe romanii din scaunul
Sibiului, conduşi ele Vladimir şi Cinclea, să se răscoale în 1382
împotrirn patriciatului din Sibiu şi a greavilor saşi.
Pe ele altă parte, drepturile acordate de rege şi sporirea pe
această cale a autonomiei „Cniwrsităţii" săseşti, a stimulat oră
şenimea bogată în direcţia exploatării ţăranilor dintr-o serie de
sate din afara pămîntului regesc. Sibiul a ajuns astfel să stăpi
nească multe sate din propriul său scaun, din Tara Amlaşului şi
clin Ţara Făgăraşului. În secolul al XVI-iea, domeniul Sibiului
cuprindea 32 de sate, în marea lor majoritate sate româneşti,
canalizînd în Yistieria lui şi wniturile rezultate prin exploatarea
iobăgească. Oraşul se transformase astfel într-un slăpîn feudal,
tinzîncl să întreţină sau să aducă în stare ele iobăgie mai ales satele
romfrneşti din apropiere, cu toate încercările de a se opune
ale ţăranilor, printre care se înscrie şi acţiunea din 1774 a măr
ginenilor Sibiului, în care şi-au pierdut viaţa 20 de sălişteni;
ei nu s-au putut elibera pe deplin de această dependenţă clecît
după 1848.
Pe lîngă veniturile din comerţ şi meşteşuguri, negustorii şi
patronii bogaţi posedau şi bunuri funciare, fie în apropierea oraşului, fie în alte părţi, pe care le ctdti\·au cu foşti iobagi fugiţi
ele pe domeniile feudale, în cea mai mare parte români. Ei sînt
cunoscuţi la Sibiu sub numele de miliereni, care au format, mai
ales ele cealaltă parte a Cibinului, un cartier important. În timpul
atacurilor turceşti, sau al celorlalte încercări la care era supusă
cetatea, aceşti măiereni fiind cei mai expuşi, sufereau pagube le
cele mai mari. Pe lîngă faptul că produsul muncii lor intra în
bună parte în buzunarul bogătaşilor clin oraş, în 1713 s-a luat
hotărîrea ele a li se aplica şi o serie ele impozite.
În vîltoarea evenimentelor din a doua jumătate a secolului
al XVIII-iea, lupta dusă împotriva exploată.·ii iobăgeşti începuse
să se împletească şi cu lupta pentru cucerirea d1 epturilor naţionale
ale românilor. Cîncl Iosif al II-iea, impresionat de situaţia clin
Transilvania, decreta în 1783 la Sibiu „desfiinţarea dependenţei
personale" şi căuta în anii următori să aplice „concivilitatea"
pe care o preconiza, patriciatul sibian se simţea adînc ]o\·it în
interesele sale. Unele sate româneşti clin domeniul Sibiului au
fost însă „absolvite de orice stăpînire a oraşului".
Hăsculaţii conduşi ele Horia, Cloşca şi Crişan (1784-1785)
au trimis la Sibiu în mai multe rîncluri delegaţii de ţărani spre a
şi
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cere dreptate guvernatorului Samuel Brukenthal. Intervenţiile
lor s-au soldat cu eşec. Şi în timp ce, în prima fază a răscoalei,
baronul Preisz, comandantul armatei, oscila în a lua măsuri împotriva răsculaţilor, cunoscînd poziţia împăratului iluminist, Brukenthal, care nu împărtăşea punctele de vedere ale lui Iosif al Ii-lea,
fiind direct interesat în exploatarea iobăgească de pe moşiile lui,
cerea cu insistenţă acţiuni de mînă forte.
În timpul răscoalei lui Tudor Vladimirescu (1821), Sibiul
a oferit o \Teme adăpost boierilor refugiaţi din Tara Homanească.

Cetatea Sibiului, şi în deosebi patriciatul oraşului, aveau să
clipe grele şi în Limpul revoluţiei burghezo-democratice
din 1848. Devenite stăpîne pe întreg teritoriul Transi!Yaniei în
noiembrie 1848, trupele imperiale au fost însă curînd înfrînte
de armatele conduse de generalul Bem, care înfruntînd puterea de
foc a armatei generalului austriac Puchner, a forţat Poarta Ocnei
şi a ocupat oraşul, în 11 martie 1849. În luna iulie a aceluiaşi
an, trupele ţariste conduse de generalul Liiders, venite în ajutorul
imperialilor, au ocupat la rîndul lor oraşul, predat din nou
în 5 august trupelor revoluţionare.
La 24 martie 1848, Simion Bărnuţiu îi dictase la Sibiu, lui
Ion Puşcariu, manifestul către români; la 8 mai se întrunesc în
oraş delegaţii capitlului din Blaj (Cipariu şi Sereni) cu membrii
corn;isteriului din Sibiu şi cu prilejul acesta Bărnuţiu înainta
proiectul programului adunării naţionale. Începînd din 12 mai
sosesc la Blaj, alături de miile de ţărani de pe lîngă Someş, Tîrnave,
Mureş, Braşov şi Năsăud, şi ţăranii din satele de lîngă Sibiu.
La Sibiu se întrunesc în 28 decembrie cca. 250 intelectuali şi preoţi
din clerul cel mai înalt, ortodox şi greco-catolic, pentru a protesta
împotriva unirii Transilvaniei cu Ungaria, pentru a cere ca naţiu
nea română să-şi poată alege un cap naţional, cuprinzînd în protocolul adunării şi cererea ţărănimii de a se numi comisiuni urbariale care să hotărască în diferendele dintre foştii iobagi şi domnii
feudali.
O dată cu sfîrşirea revoluţiei din 1848, care a deschis drum
dezvoltării capitaliste şi a descătuşat treptat şi marea masă de
ţărani iobagi din Transilvania, rolul cetăţii Sibiului ca oraş feudal
se încheie. într-un timp relativ scurt aveau să se desfiinţeze şi
breslele, care închistate în statutele lor rigide, deveniseră cu totul
anacronice. Doar unele din monumentele acestui oraş, ridicate
cu trudă de masele largi ale generaţiilor ce s-au scurs, mai amintesc astăzi de vremurile trecute.
trăiască

29
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA COTIDIANĂ

Viaţa cotidiană a orăşeanului de rînd se desfăşura, îngeneral,
între munca agitată pentru agonisirea celor necesare şi dispoziţiile stricte şi rigide ale magistratului oraşului. Acesta intervenea (ca de pildă în 1547 şi mai apoi în 1700), cu dispoziţii privind modul în care trebuie să se desfăşoare o nuntă, sau felul în
care trebuiau să se îmbrace locuitorii cetăţii (1741),făcînd evidente
distincţii între diferitele pături sociale ale populaţiei. Cele mai
bune locuri şi localuri de întîlnire publică şi de consum, cum era
restaurantul „Împăratul Romanilor", deschis în a doua jumătate
a secolului al XVIII-iea, erau rezervate păturii suprapuse. Existau,
ce e drept, şi o serie de restaurante în oraşul de jos, cum erau cele
„La :Mielu I Alb", în colţul fostei pieţe a Dragonilor sau „La Călu
ţul Alb", unde veneau oameni de rînd, meşteşugari, calfe etc.
De altfel aceşti meseriaşi îşi aveau viaţa lor, localurile şi jocurile
lor preferate. În 1790 existau în oraş 6 cafenele unde se puteau citi
gazete şi se juca biliard sau trick-track. Societatea „aleasă" practica
în acelaşi timp un joc de cărţi de tradiţie franţuzească, „l'hombre",
la care concurau trei persoane, iar la întîlniri, după menuet şi
gavotă, se ajunsese în secolul al XVIII-lea la polcă şi la vais.
Spre sfîrşitul secolului al XVIII-iea, printre aşezămintele de
uz public se menţionează un bazin de baie în cartierul iosefin,
în partea de sud-vest a cetăţii, amenajat dintr-un cot al Cibinului,
iar la moara tăbăcarilor, în oraşul de jos, lîngă Cibin, fuseseră
amenajate băi calde.
Viaţa se menţinea însă agitată din cauza deselor calamităp
cc se abăteau asupra locuitorilor. Epidemiile de pestă sînt consemnate des în documente. În anul 1544 au murit, datorită acestei
molime, 3200 de persoane şi oraşul a fost silit să spargă zidul ele
suci al fortificaţiilor spre a permite transportarea mai rapidă a
morţilor la cimitir. Această poartă a fost creată în apropierea
capătului de azi al străzii Gheorghe Lazăr .;-i purta numele de
„Poarta leşurilor". În cursul aceluiaşi secol mai sînt men!ionate
epidemii în alte două rînduri, în 1573 şi 1577, iar în secolul
al XVII-lea de alte şapte ori. Nici în secolul următor populaţia
nu a fost scutită de asemenea catastrofe. În 1710, multă lume se
refugiază din oraş, iar în 1717 părăseşte cetatea si magistratul
(înalţii funcţionari ai oraşului) şi se mută la Cisnădie. Fireşte, din
localitate au plecat familiile celor cu dare de mînă, lăsînd cetatea şi pe cei rămaşi, învăluiţi de spectrul morţii, să se descurce
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cum pot. In aceste condiţii breslele şi vecinătăţile hotărăsc să
construiască un lazaret în afara zidurilor cetăţii, unde să evacueze
şi să-i izoleze pe ciumaţi. Epidemii de pestă sînt menţionate şi în
anii 1719, 1738-39, 1755, 1763, 1795 ca şi în prima jumătate
a secolului al XIX-iea.
Acestor nenorociri Ii se adăugau şi încendiile, care făceau
ravagii de neimaginat. în 1556 au ars 556 de clădiri; în 1570 au
fost mistuite de foc alte 1306. În anul acela a luat fiinţă în oraş
prima organizaţie de pompieri voluntari, care mai tîrziu aveau
îndatorirea de a supraveghea oraşul în permanenţă, din turnul
bisericii evanghelice.
In documentele vrem ii sînt semnalate cutremure de pămînt
şi uragane (1567, 1738), sau ani grei datorită lipsei de alimente
(1608). Rîul din marginea oraşului, Cibinul, se revărsa în nenumărate rînduri provocînd avarii în specia I celor necăjiţi, situaţi
în afara incintei, cum erau de pildă măierenii români ctin cartierele periferice.
Dacă la toate aceste nenorociri se mai adaugă asprele pedepse
corporale sau execuţiile, nu sînt greu de imaginat condiţiile de
viaţă în care trăiau în general locuitorii urbei. În secolul al XVII-iea
au fost arse de vii sau în~cate în lacuri mai multe femei, acuzate
de vrăjitorie.
Printre aşezămintele de interes social, trebuie însă amintite:
azilul de bătrîni şi spitalul alăturat, înfiinţate poate la sfîrşitul
secolului al XIII-iea, spitalul construit la 1475 în fostele clădiri
ale mănăstirii dominicanilor, care erau situate lîngă actuala gară,
farmacia oraşului, atestată pentru prima dată în anul 1494 şi
altele. In prima jumătate a secolului al XVIII-iea au fost construite fintîni cu apă potabilă în tot oraşul.

SIBIL"I. CULTURAL

Devenind un important centru economic în care pulsa o activitate vie şi în care se puteau întîlni zilnic oameni de afaceri
nniţi din diferite părţi ale Transilvaniei sau din afara ei, fiind
în mai multe rînduri şi uneori pentru un timp destul de îndelungat
capitală a Transilvaniei, bucurîndu-se de privilegii deosebite,
de situaţia de oraş liber şi întreţinînd legături multiple cu o serie
de oraşe din Austria, Boemia ~i din Germania sudică, Sibiul a
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cunoscut de-a lungul timpului şi o viaţă culturală bogată. Ideile
şi curentele umaniste şi mai apoi cele iluministe, generate în sînul
societăţii burgheze din Apus şi ajunse prin filieră germană şi în
acest oraş, atît datorită invenţiei tiparului şi răspîndirii lui, cît
şi numeroşilor tineri care-şi desăvîrşeau instrucţia la universităţile
din Germania, idei îndreptate împotriva supremaţiei spirituale
şi extorsiunii fiscale exercitate de biserica catolică, au găsit în
acest puternic bastion burghez un teren prielnic. Cel dintîi centru
transilvănean al Reformei lui Luther a fost Sibiul, unde orăşeni
mea lupta împotriva clerului. Deşi Reforma avea să fie decretată
in oraşele săseşti din Transilvania abia în 1550, la Sibiu ea a fost
aplicată încă din 1543, iar primul serviciu religios luteran s-a
tinut încă în anul 1524.
În Sibiu au trăit şi activat o serie de umanişti ca G. Reicher'
stofer, Ioan Lehel (care va scrie despre Tălmaciu) şi Schasăus a
cărui operă este intitulată Ruinae Pannonicae (Ruinele panonice).
Tot aici şi-a trăit o parte din copilărie şi marele umanist de origină română Nicolae Olahul (1493- 1568), ajuns mai tîrziu primat
al Ungariei. Literatura umanistă, scrisă în versuri latineşti, cuprindea în general poezii cu caracter omagial, ca „H.osetum Frankianum", dedicată comitelui Valentin Frank Yon Frankenstein,
animator al culturii şi artelor, el în5uşi autor al unor lucrări tipă
rite la Sibiu spre sfîrşitul secolului al XVII-iea, în limbile
germană, maghiară şi română. Acelaşi fel de versuri de preamărire a personalităţii se întîlnesc şi în epitafele unor defuncţi
care au deţinut poziţii sociale înalte în cursul secolelor XVI
şi XVII.
Pe lîngă acestea au apărut şi o serie de opere în proză, cum
ar fi predicile sibianului Ioan Zekel, în anul 1502. Pe pereţii mără
stirii dominicanilor din Sibiu erau consemnate, sub forma unui
tabel sinoptic, o serie de date legate de întîmplările mai importante din istoria Transilvaniei.
}lai tîrziu, Ioan Troster publică o lucrare în care se ocupă,
printre altele, de originea „romană" a poporului român din TransilYania şi despre obiceiurile sale. La 1670 apare cartea lui Matei
::.\Iiles, Siebenbiirgischer Wiirgengel, care se ocupă cu istoria celor
trei ţări române. Tot aici avea să vadă lumina tiparului şi lucrarea lui Samuel Koleseri, Auraria Romanc.-Dacicn, tratat despre
mineritul din TransilYania.
Încă în cursul secolului al XVI-iea, în 1546, Christian Baumgarten (Pomarius), trece la organizarea arhivelor oraşului Sibiu
şi întocmeşte primul lor registru.
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Secolul al XVIII-lea deschide larg porţile pentru ideile înnoitoare ale iluminismului. În cetate activau o serie de cadre
didactice, provenite din sînul păturii burgheze, care deveniseră
reprezentanţii noilor concepţii de viaţă, împotriva opreliştilor
impuse de cler. Prin ele, tineretul auzea pentru prima oară despre „Contractul Social" al lui Rousseau, ideologul stîngii revoluţionare a iacobinismului, sau despre mesajul revoluţionar formulat
de Spinozza în favoarea păturilor asuprite din vremea lui. Din
Sibiu avea să plece şi să devină o personalitate de anvergură eurcpeană Mihail Hissmann, care în ciuda unei sănătăţi şubrede nu
a încetat niciodată să se ridice împotriva apăsătoarei orînduiri
feudale, împotriva poziţiilor clericale ancorate în privilegii anacronice şi în sofisme sterile, pe care le reprezenta în acel timp, în
Sibiu, Andreas Funk. Hissmann a întreţinut legături permanente
cu ţara sa natală, mai ales prin intermediul profesorului şi prietenului său sibian Ioan Filtsch, adept fervent al aceloraşi idei.
Burghezia orăşenească şi ţărănimea împilată de pe moşiile
nobiliare îşi puseseră încrederea spre sfîrşitul secolului al XVIII-iea
în noul împărat Iosif al II-iea, fiul Mariei Theresia, adept şi
el, pînă la o anumită limită, al curentului de descătuşare socială,
care a vizitat Sibiul în mai multe rînduri. În legătură cu
vizita făcută de el în oraş, la 1783, trebuia pusă şi măsura de
a se îndepărta, în acelaşi an, stîlpul infamiei, ce fusese înfipt în
Piaţa :.\lare (Piaţa Republicii de azi), încă în anul 1550. Tot ca
urmare a noului suflu care înflăcăra spiritele mai înaintate ale
vremii trebuie privită şi hotărîrea de a se desfiinţa, la 1778, tortura.
Fireşte, nu toţi citadinii au îmbrăţişat noile concepţii de
viaţă. Existau în oraş oameni care deţineau moşii şi se bucurau
de interese şi poziţii sociale ce-i legau de nobilimea feudală. În
casta patricienilor era mereu întreţinută dorinţa şi tendinţa de
a intra în rîndul nobilimii.
Încă în anul 1380 este atestată documentar existenţa unei
şcoli şi se depuneau eforturi pentru a i se crea o bibliotecă. Mai
tîrziu, în 1525, a fost înfiinţată şi se pare că pentru scurtă vreme
a şi funcţionat, o şcoală superioară: „Studium generale Cibiniense"
(Academia generală sibiană). În aceste şcoli tinerii erau educaţi
în noile concepţii umanistice. Tot în secolul al XVI-iea, Sfatul
oraşului a cumpărat două clădiri în apropierea bisericii evanghelice în vederea dezvoltării şcolii, iar la sfîrşitul secolului următor
(1692), iezuiţii au înfiinţat un gimnaziu. Din documente reiese că
la 1723 ia fiinţă şi o şcoală maghiară, iar mai tîrziu, în anul 1782
este terminată şi construcţia gimnaziului (liceu, în accepţiunea
33
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actuală) în care se află azi Liceul nr. 2 din localitate. Un alt
gimnaziu (Gymnasium regium) şi-a deschis porţile la 1780, devenind gimnaziul de stat de mai tîrziu. La aceste şcoli au început
să frecventeze cursurile din ce în ce mai mulţi elevi de origină
română. Spre sfîrşitul secolului al XVIIl-lea este consemnată şi
existenţa unei şcoli „triviale" româneşti. Intr-un local situat
dincolo de Cibin, cărturarul român Gheorghe Lazăr, unul din
pionierii culturii româneşti, a deschis o şcoală în limba română.
Seminarul ortodox din Sibiu avea să ia fiinţă abia în anul 1811.

)fai tîrziu, în 1844, s-a înfiinţat şi a activat patru decenii
Academia de drept, şcoală superioară în care se căuta argumentarea poziţiilor naţionalităţii săseşti din Transilvania. În această
şcoală a urmat cursurile şi Simion Bărnuţiu, personalitate marcantă în lupta pentru cucerirea drepturilor politice ale poporului
român din Transilvania, în cursul revoluţiei din anii 1848-1849.
Prima bibliotecă a Sibiului este amintită încă în anul 1300.
Despre ea nu se mai ştie altceva. În anul 1442, biblioteca dominicanilor din Sibiu număra însă 138 de cărţi manuscrise care erau
citite şi de laici. La începutul secolului al XVI-iea, dominicanii
dispuneau de o mare bibliotecă de cărţi tipărite (incunabule), în
cadrul cărora se puteau întîlni şi clasicii greco-romani Aristotel,
Ovidiu, Cicero şi alţii. ln aceeaşi vreme, personalităţile marcante
ale oraşului au început să-şi formeze biblioteci. Primarul Petrus
Haller colecta cărţi, pe coperţile cărora îşi imprima exlibrisul.
Contemporanul acestuia, Gregar Berger, dispunea de o bibliotecă
bogată conţinînd operele lui Homer, Hesiod, Lorenzo Valla etc.
În 1557 conducerea oraşului cumpără pentru biblioteca şcolii cărţi
în valoare de 100 de guldeni. Despre comitele săsesc Albert Huet
se ştie că era un mare bibliofil, el fiind acela care prin donaţia
sa a pus bazele aşa-numitei biblioteci a „capelei" (organizată
într-o fostă capelă). In biblioteca lui existau printre altele şi
Jmtilulele lui Justinian. Printre bibliofili şi posesori de cărţi se
numără şi primarul Ioan Reissner (1600-1650), iar spre finele
secolului al XVII-iea îl întîlnim pe Valentin Frank von Frankenstein, care poseda cărţi din domeniile medicinei, istoriei şi ştiin
telor naturii.
'
Neîndoios, cea mai bogată bibliotecă aparţinea, în a doua
jumătate a secolului al XVIII-iea, lui Samuel Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, care a lăsat la moartea sa (1801) aproape
16.000 de volume. Biblioteca cuprindea clasicii greco-romani, cla34
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sicii literaturii europene, tratate de medicină, de drept, de teologie,
geografie, istorie, ştiinţe naturale etc. Trăind multă vreme la
curtea habsburgică din Viena, oraş cu puternice tradiţii culturale
şi situat în centrul Europei, Brukenthal a avut posibilitatea să-şi
îmbogăţească biblioteca, cu apariţiile valoroase ale timpului. În
biblioteca sa au lucrat continuu patru legători de cărţi, imprimînd pe unele din coperţile lor super-exlibrisul baronului. În
anul 1789, în cadrul acestei biblioteci s-a deschis un cabinet de
lectură, la care cei doritori se puteau abona cu opt florini pe an.
In fiecare miercuri avea loc o lectură deschisă. Pentru organizarea
şi funcţionarea acestei biblioteci, Brukenthal a adus la Sibiu pentru un an şi jumătate pe Samuel Hahnemann, cel care mai tîrziu
avea să devină cunoscut pe tărîmul homeopatiei.
De o tradiţie remarcabilă se bucură şi tiparul. Aici a fost
tipărit, în limba română, la 1544, Catehismul luteran, o lucrare
prin care se încerca atragerea poporului român din
Transilvania la luteranism
~~tattat
şi
înregimentarea lui pe
această cale în lupta împotriva papalităţii. La Sibiu
au lucrat şi au devenit tipografi de renume Heusler şi
Frautlingen, în ultima jumă
~tir bas ~a~t
tate a secolului al XVI-iea,
iar în secolul următor, meş
I 7 7 8.
teri ca Iacob Thilo, Stefan
J ung ling şi Marcus P istorius.
In a doua jumătate a
secolului al XVIII-iea, sub
Martin Hochmeister şi urmaşii
acestuia, tipografia
sibiană ajunsese la o înflorire deosebită. Sînt tipărite
o mulţime de cărţi, printre
care numeroase ~i în limba
română. Tipografia aceasta
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12 . Foa ia de titlu a Te l egr afului Român

a devenit un factor de r ăs pîndir e a culturii fără precedent în
istoria oraşului, aşa cum avea să fi e în seco lul urm ător tipografia lu i G. Closius . De altfel, pe la 1790, în Sibiu ex istau patru
tipografii. P e lîngă cărţ i , au început a fi tipărite şi ziare. În
1778 , apare Gazela săptămînală de tea tru (Theatral \Voch enblatt) ,
iar la 1784 Ziarul Transilvaniei (Siebenbiirgische Zeitung) .
În 1789 , un grup de români încearcă să scoată o gazetă; iniţi at i va nu a reuş it . Nici medicul oftalmolog rom ân Ioan PiuariuMolnar, originar din Sadu, care intenţiona şi el să editeze o foaie,
n-a izbutit. El pune bazele unei societăţi: Societatea filozofi cească
din Ma rele Prin cipat al Ardea lului , în ca drul căre i a inte nţiona să
scoată ş i Vestiri filosofic eş ti şi moralic eş ti.
În afară de gazetele amintite, în acest timp mai apar în Sibiu
S iebenbii rger Bote (Mesagerul Transilvaniei), Sieben biirgische Quartalschrift (Gazet a trim est rială transil vă n ea n ă) şi Siebenbiirgisches
Wochenblall (Gazeta ~ ăptămînală transi l vă n ea nă) - orga n a l p ă 
turii meşteşugăreşti , care c omb ătea în t erm eni aspri rînduieli le
feudale.
Presa românească avea să găsească teren prielnic la Braşov,
unde cărturarul român Gheorghe Bariţ va tip ă ri Gazela de Transsilvania (1838) , căreia îi scotea un supliment literar : Foaie pentru
minte, inimă ş i lit eratură , iar la Sibiu va apare ma i tîrziu (1852)
T elegraful Român, condus pe rînd el e profeso rul A . Florian, do ctorul Pau l Vasici, Visarion Roman ş . a . Publicaţia desfăşoară o
activitate cultura l ă bogată , întrunind în co loanele ei co laborarea
unor lit eraţi ai timpului, munteni ş i moldo veni , în sp iritul unităţii
culturale a tuturor rom ânilor.
Prim ele librării din oraş sînt înfiinţate în a nul 1778 şi 1779,
cea dintîi apa rţinînd lui Martin Hochm eister , iar a doua lui Gănse l-
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mcier, în care, în schimbul unui abonament, se putea face

şi

lectură.

La începutul celei de-a doua jumălăţi a secolului al XVIII-lca
(1752), într-o clădire de lemn improvizată în Piaţa :\lare (azi
Piaţa Hepublicii), a fost dată prima reprezenta pe teatrală de către
o trupă ambulantă. După un an clădirea a fost însă dislocată
spre a nu da loc la incendii. Heprezentaţii teatrale s-au mai dat
apoi la etajul clădirii măcelarilor din Piaţa :\Iică, pentru ca în
anul 1769 să înceapă a fi folosită în ace&t scop casa baronului
l\Iăringer, situată în Piaţa Hepublicii nr. 5, cunoscută sub denumirea de „Casa albastră". Conducerea oraşului a predat aşa-numitul
„Turn gros" librarului şi tipografului :\Iartin Hochmeister, care
în 1788 a deschis un teatru în această clădire. Se clădeau reprezentaţii cu Hoţii, ele Schiller, :\1inna von Barnhelm, de Lessing,
piese de Goethe, de Shakespeare, ele Moliere şi alţii, de patru ori
pe săptămînă. În anul 1826, clădirea teatrului a fost distrusă de
un incendiu, clar în anul următor a fost refăcută şi destul ele bogat
ornată în interior, în stil rococo.
În casa nouă a baronului Brukenthal (în actuala clădire a
muzeului) se iniţia&eră concerte ele muzică ele cameră şi de muzică
simfonică, încă în timpul vieţii sale. În clădirea teatrului au
început de asemenea a se da reprezentaţii muzicale. În 1800 a fost
susţinută „Creaţia" lui Haydn, iar în anul 1805, „Anotimpurile",
aparţinînd aceluiaşi compozitor.
În anul 1838 a luat fiinţă şi „Asociaţia de muzică" din localitate, care a susţinut în decursul timpului o activitate prodigioasă.
Sub raportul artei plastice, asistăm începînd încă din secolul
al XV-leala manifestări demne de a fi reţinute. Printre acestea un loc
de seamă la ocupă plăcile şi lespezile funerare, opere ale unor
sculptori ca Thomas Lapicicla sau Elias ~ikolai, executate în
stil gotic, în stilul Henaşterii şi mai apoi al barocului. De la zugravii de încăperi se ajunge cu timpul la adevăraţi pictori. În
secolele XVI şi XVII sînt atestati pictorii Iohann David, Hans
B6hm, J. Hermann, Gallus \Volff, Franz Breschius, Andreas Ri:iss,
Ieremias Stranovius şi fiul său Tobias.
In secolul al XVIII-iea devin cunoscuţi Johann \Yeiss, Anton
Steinwald, .Johann :VIartin Stock, Schinnagel şi Franz ~euhauser.
În pictura monumentală sînt realizate o serie de fresce în interiorul bisericilor, pe exteriorul monumentelor, ca şi în casele unor
particulari avuţi, în care, mai ales după Reformă, încep să-şi
fac<"t loc şi scene cu caracter laic. Albert Huet, organizatorul
bibliotecii „capelei", a dispus să fie pictate pe pereţii acesteia por37
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tretele unor personalităţi ştiinţifice ale timpului, cumpărînd şi
tablouri. Acelaşi lucru îl va face mai tîrziu şi Valentin Frank von
Frankenstein ( + 1697) care a strîns în casa sa o serie de portrete
ale juzilor regali saşi.
In arta orfevrăriei, artiştii sibieni nu erau străini de realiză
rile unor meşteri îndepărtaţi şi nici de gustul epocii. În lucrările
lor se fac prezente unele influenţe sudice italice (opus Venelicum
sau opus Ragusanum), ca şi unele influenţe orientale, preferate
de clienţii din părţile estice ale Europei şi mai ales de cei din
Ţara Românească şi :\loldova.
Secolul al XVIII-iea a fost acela care ne-a lăsat primele colecţii muzeale constituite ca atare. În timpul şederii sale în Viena,
Samuel Brukenthal, ajuns înalt funcţionar la curtea habsburgică
din Viena şi în cele din urmă guvernator al Transilvaniei, după
exemplul unor personalităţi ale timpului, a început să colecţioneze
piese de artă, piese istorice, cărţi, mostre mineralogice, monede
şi alte antichităţi.
Colecţia sa de pictură cuprindea piese din şcolile flamandă
olandeză, italiană şi germană. În colecţiile sale, pe care le-a îmbogăţit necontenit şi după ce s-a stabilit la Sibiu, în 1777, se
puteau vedea piese de .Jan van Eyck, Hans Memling, Antonello
da Messina, Tiziano, Rubens, Anton van Dyck, .Jordaens, Koninck,
Snyders, .Jan Fyt, Lucas Cranach c. b., Amberger, Magnasco etc.
Colecţiile de arheologie şi numismatică, ca şi cea de mineralogie,
cuprindeau în special piese din Transilvania.
Samuel Brukenthal a lăsat ca acest muzeu „să fie deschis în
anumite zile şi ore" spre a fi vizitat de amatorii de artă şi de antichităţi. Datorită bancrutei de la 1811, muzeul nu a putut fi
deschis decît în anul 1817, dată de la care funcţionează fără întrerupere pînă azi.
În prima jumătate a secolului al XIX-iea au luat fiinţă în
oraş două asociaţii cu caracter ştiinţific: Asociaţia pentru cercetarea Transilvaniei (Verein fiir Siebenbi.irgische Landeskunde) şi
1lsociaţia transilvăneană de ştiinţe naturale din Sibiu (Siebenbi.irgischer Verein fiir Naturwissenschaften aus Hermannstadt). Ambele
asociaţii au polarizat în jurul lor cărturari şi naturalişti saşi, ale
căror merite trebuie subliniate.
În sînul lor s-au editat publicaţii cu caracter ştiinţific care
s-au bucurat de o largă circulaţie: Arhiva Asociaţiei pentru cercetarea Transilvaniei şi Dezbateri şi Comunicări ale Societăjii de
Ştiinţe Naturale. Societatea de ştiinţe naturale a pus şi bazele unor
colecţii valoroase, care cuprind piese din întreg regnul mineral,
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vegetal şi animal, cu deosebire din Transilvania, dar şi materiale
valoroase provenite din întreaga Europă sau din celelalte continente. Aceste colecţii au dat naştere cu timpul Muzeului de
Ştiinţe Naturale din Sibiu, care în 1957 a fuzionat cu Muzeul
Brukenthal.
Asocia/ia transilvăneană pentru literatura română şi cultura
poporului român (Astra), avînd sediul de asemenea în Sibiu, a
fost înfiinţată în anul 1861 şi în cadrul ei au activat o serie de
personalităţi progresiste ca Gheorghe Bariţ, Timotei Cipariu,
Axente Sever, Ion Codru-Drăguşanu şi alţii.
Înfiinţată cu trei ani înaintea Societăţii Academice din Bucureşti, Astra poate fi considerată drept nucleu al viitoarei Academii
Române. Ea îşi concentrează activitatea în sensul răspîndirii culturii în masele populare, iar faptul că îşi avea sediul la Sibiu îi
îngăduia nu numai să dirijeze activitatea culturală a românilor
transilvăneni, ci să ţină şi legături strînse cu oamenii de cultură
din România. Prelegerile „poporale", conferinţele, organizarea primelor expoziţii de artă populară şi produse româneşti în Transilvania, editarea primei „Enciclopedii române", editarea „Bibliotecii
populare" sau a ,.Bibliotecii tineretului", sînt tot atîtea elemente
în lupta dusă de asociaţie pentru ridicarea maselor populare, înlocuită mai tîrziu, cînd conducerea Astrei ajunge sub influenţa unor
elemente reacţionare, cu lupta pentru drepturi în favoarea burgheziei. Incepînd cu anul 1868 avea să apară Transilvania, organ
al Astrei.

DEZ\"OLTAREA ARHITECTO::\"ICĂ

Sub raport arhitectonic, cetatea Sibiului a cunoscut toate
fazele de evoluţie, începînd cu stilul romanic şi continuînd cu
stilul gotic, cu Renaşterea, barocul şi rococo-ul. Urme caracteristice
acestor curente se mai păstrează pînă astăzi, în unele cazuri mai
numeroase şi mai concludente, în altele cu totul sporadice.
In primele secole, atunci cînd aşezarea se înfăţişa sub aspectul
rural, clădirile erau construie din materiale perisabile, respectiv
din lemn. Acestea nu s-au mai putut menţine, fireşte, pînă în
zilele noastre. Pe de altă parte, înseşi construcţiile din piatră
sau mai apoi din cărămidă, care ar mai fi putut rezista dintelui
vremii, au trebuit să facă loc în cursul timpului altor construcţii
39
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la care au intervenit elemente noi. Această observaţie rămîne vaarhitecturii private, unde elementele tradiobicei cu mai multă insistenţă, în comparaţie
cu construcţiile monumentale, de caracter public, concepute adesea nu atît de meşteri locali, cit mai ales de meşteri străini, aparţinînd diferitelor şcoli, care făceau uz de fiecare dată de noile
cuceriri ce se impuneau în domeniul arhitecturii.
In această ordine de idei, cea ce atrage în mod deosebit atenţia,
în partea cea mai veche a oraşului, mai ales în Strada 9 ~1ai,
artera principală a fostului sat al Sibiului, este aspectul unor case
care deşi mai noi amintesc de tradiţia franconă, avînd frontoane
triunghiulare ascuţite şi porţi mari în arc.
'.'Ju sînt rare nici cazurile în care anumite clădiri au fost
supuse transformărilor. Se întîlnesc construcţii cărora le-a fost adău
gat un etaj, li s-au astupat unele uşi sau ferestre şi li s-au deschis
altele. Aceste intervenţii ulterioare le-au alterat aspectul iniţial.
In mod firesc la asemenea clădiri se întîlnesc elemente aparţi
nînd mai multor stiluri.
Incepînd cu ultima parte a secolului al XIV-iea, dar mai
ales în secolul următor, cînd oraşul înregistrează o dezvoltare
economică înfloritoare, se cristalizează tot mai mult aspectul gotic,
care se va menţine apoi vreme îndelungată în ciuda curentelor
următoare care nu au impus o amprentă semnificativă.
În ceea ce priveşte epoca Renaşterii, care în Sibiu se face
prezentă în secolul al XVI-iea, mai ales în cea de-a doua jumătate
şi în prima jumătate a secolului al XVII-iea, ea găseşte oraşul
antrenat în marile lucrări de fortificare. Acestea au absorbit mijloace materiale deosebite şi continue. Datorită în parte acestui
motiv ca şi faptului că lăcaşurile construite în stil gotic erau
relativ recente, arhitectura specifică Renaşterii nu cunoaşte o
labilă şi în cadrul
ţionale persistă de

răspîndire largă.

În cursul secolului al XVIII-iea începe să se construiască în
stil baroc. Nici din această epocă nu au rămas clădiri deosebit de
semnificative, cu excepţia bisericii catolice din Piaţa Republicii,
a bisericii ursulinelor, a palatului Brukenthal (actuala clădire a
Muzeului din Piaţa Republicii) şi a altor cîtorva construcţii de
caracter privat.
Cu toate transformările ulterioare, construcţiile din incinta
cetăţii au păstrat pecetea unui oraş predominant gotic, pînă în
epoca capitalistă cînd, datorită demolărilor practicate şi ridicării
unor clădiri noi, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi
prima jumătate a secolului al XX-iea, aspectul său s-a împestriţat.
40
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1. Ca pe I a c r u c
(Pia~a Gării) inlereseaz[t numai prin
sculptura din inlerior. Eslc Yorha de un grup rcprezentînd în
mijloc un crucifix şi in părţi pe :.\.!aria şi Ioan tinguindu-se. Lucrarea, exccutMă in piatră, proYine din fosta mănăstire a ordinului dominicanilor, care se afla cam in acelaşi loc. S-ar părea
că in execuţia ei se Yădesc o serie de influenţe italiene, care se
făcuseră prezente şi in Austria, de unde a Ycnit şi unde s-a format
şi arlistul. Deoarece in dimensionarea celor trei personaje,
grupul manifestă o anumită disproporţie, raportul între figura lui
Isus, care apare in mărime supranaluralf1, şi cele douft figuri de
la picioarele crucii, nefiind corect rczo!Yat de sculptor, se poate
trage coneluzia că figurile laterale au fosl adăugale ulterior.
~u este corect tratat nici raportul dintre părţile componente ale
figurii lui Isus. Într-o epocă mai Lirzic crucea a fost refăcută,
dindu-i-se capete treflate şi cu prilejul acela a fost completată
şi figura lui Isus.
Pe latura dreaptă a piciorului crucii se poate citii inscrip~ia: floc opus fecit
Petr(us) la(n)lregen 11on Oeslereich (Petru
Lantregen din Austria a făcut această lucrare), iar pe partea
opusa ei: „Anno domi(ni) milesimo CCCCXVII (Anul Domnului 1417).
Clterior, statuia a fost Yopsită intr-o culoare cenuşiu-verzuie.
Ea reprezintă una clin importantele piese de sculptură gotică
clin Transi!Yania.
2. H i s c r i c a C r s u I i n e I o r
(str. General :.\lagheru)
datează clin secolul al XV-iea (1478) şi a fost cnncepută în formă
de biserică-sală, cu absidă hexagonală. in exterior, pe laturile
de est şi de nord, pereţii bisericii sint sprijiniţi de puternice contraforturi construite in trepte.
Clădirea a fost ridicată de ordinul călugărilor dominicani.
După Reformă, ordinul dominicanilor fiind desfiinţat, biserica
a trecut in proprietatea oraşului care a intemeiat aici o şcoală.
:.\Iai tîrziu, in 1728, in cadrul politicii de catolicizare dusă intens de habsburgi, biserica şi şcoala au fost predate ursulinelor.
in această epocă clădirea mănăstirii a suferit unele restaurări,
primind în interior o serie de elemente de factură barocă.
1 Ordinea prezentării monumenlelor istoric<' urmi1reşte în general itinerarul unei Yizile in oraşul Sibiu, aşa cum este infiitişat'i şi în planul de Ia sfîrşilul Yolumului.
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3. Casa din str. Avram Iancu nr. 16 este de
asemenea o construcţie veche, în stil gotic, ce datează probabil
din a doua jumătate a sec. al XIV-lea. Intr-o epocă mai tîrzie
i-au fost lărgite ferestrele, prevăzîndu-li-se o mică streaşină în
partea superioar'ă, cînd, probabil, s-a fixat şi cadrul de piatră
al intrării.
4. Casa B r u k e n t hal (Str. Avram Iancu, nr. 8) a căpă
tat forma actuală în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi
a fost locuită de comitele sas Michael Brukenthal, fratele guvernatorului şi colecţionarului Samuel Brukenthal. Construcţia este
prevăzută cu un frumos portal de piatră în stil baroc. Coloanele
de pe cele patru laturi ale curţii de formă dreptunghiulară sprijină
un coridor deschis, ce oferă acces în încăperile etajului întîi.
În interior, plafoanele au fost împodobite cu ornamente
în stucatură, tipice barocului.
5. C as a ci i n str. Avram I a n cu, nr. 9 prezintă
atît elemente ale Henaşterii tîrzii (ferestrele dinspre curte ale
tractului din faţă şi portalul - foarte asemănător cu cel din
Piaţa Republicii nr. 12), cît şi unele resturi mai vechi, gotice,
la tractul din spate. Aici se mai întîlnesc şi bazele unui turn
octogonal ce făcea parte din cea de-a treia centură a oraşului,
ridicată în a doua jumătate a secolului al XIV-iea. Încăperile
transformate azi în locuinţă mai păstrează unele trăsături tipic
gotice.
6. Tur nu l Sfatu lu i, situat între Piaţa 6 Martie şi
Piaţa Hepublicii, a fost reconstruit în anul 1588. Se numeşte
astfel pentru că era situat odinioară, lîngă localul celui mai vechi
sfat al oraşului Sibiu, ce se înălţa atunci pe locul unde se află
astăzi magazinul „Ferometal". Înaintea actualei clădiri, exista
aici un alt turn, care se insera în cea de a doua linie de fortificaţii şi era menit să apere accesul dinspre sud în incintă.
Cele două inscripţii încastrate în zidul turnului, una pe coridorul de acces din Piaţa Republicii în Piaţa 6 Martie, iar cealaltă pe faţada sa nordică, consemnează datele 1586 şi 1588,
cînd a fost ridicată şi definitiv terminată actuala construcţie.
Prin renovarea din anul 1824 i-au fost îndepărtate cele patru
turnuleţe ce se aflau iniţial în colţurile acoperişului vechi, de
formă piramidală, dîndu-i-se aspectul de azi. După unii autori
(Thalgott), cei doi lei situaţi deasupra contraforţilor de pe faţada dinspre Piaţa Hepublicii, ar fi mai vechi, aparţinînd stilului romanic.
Ultima restaurare i s-a adus în anul 1962.
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7. B i seric a ca to li că din Piaţa Republicii, construitc'l
în stil baroc în anii 1726 1728 de către călugării iezuiţi,
a fost concepută în forma unei biserici-sală, susţinută de arcuri
largi ce se sprijină pe puternice coloane angajate, marcate în
exterior prin lesene.
Interiorul prezintă o serie întreagă de elemente ornamentale
realizate în stil baroc.
Casa parohială, situată imediat spre est de biserică, nu se
remarcă decît prin unele lucrări de stuc la plafonul boltit al
parterului, pe bolţile scărilor şi în unele încăperi de la etaj.
8. Palatul Brukenthal (Piaţa Republicii, nr. 4) a
fost construit după toate probabilităţile, pe baza unui plan conceput de un arhitect vienez, în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea (1781---1785), în stilul barocului tîrziu. Portalul din
piatră masivă, prevăzut cu două coloane, sprijină două vaze de
piatră ornamentate cu ghirlande specifice epocii şi este împodobit, deasupra intrării, cu stema lui Samuel Brukenthal sculptată
în piatră şi aurită.
Cadrele ferestrelor dinspre faţadă sînt sculptate în piatră şi
decorate de asemenea cu ghirlande. Coridorul de la intrare este
susţinut de două perechi de coloane puternice de piatră.
Etajul întîi, dinspre faţadă, a fost rezervat saloanelor oficiale
şi locuinţei. Încăperile sînt tapetate cu mătase vişinie (damasc)
şi borangic înflorat. Sobele, în stil rococo şi empire, erau încăl
zite cu lemn introdus prin accese dosnice. O serie de panouri de
pe pereţii saloanelor, reprezentînd scene mitologice sau instrumente muzicale, sînt executate din lemn şi învelite în foiţă de
aur ca şi unele muluri din cadrul uşilor. Plafoanele încăperilor
din faţă şi ale tractului de peste curte (et. II) sînt, de asemenea,
bogat ornamentate cu motive executate în stucatură.
Trecerea din curtea festivă în cea de-a doua se făcea pe sub
bolţile de sub tractul transversal, ale căror deschideri sînt flancate
de doi atlanţi sculptaţi în piatră. Capitelele de deasupra atlanţi
lor sînt prevăzute cu volute împodobite cu ghirlande. Se întîlnesc
şi aici, ca şi la coloanele portalului din faţă, două vase de piatră,
înfrumuseţate cu sculpturi reprezentînd scene mitologice. Cele trei
deschideri ale portalului se sprijină pe arcuri şi coloane puternice.
Atît portalul din faţă sau cel flancat de atlanţi, cit şi unele decoraţii de interior, reprezintă elemente deosebit de caracteristice
pentru barocul tirziu, ajuns aici prin filieră austriacă.
Clădirea adăposteşte astăzi o parte din colecţiile ~Iuzeului
Brukenthal (arheologia şi istoria, arta populară, galeria de pictură
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şi bihliolcca). In lapidariul feudal al muzeului se gi'tscsc o seric de
lucrări în pialră, (gotice, în stilul Henaşterii şi Jrnrocc), reprezentînd blazoane, epitafuri, statui, resturi de cadre de uşi etc. Cn porLal de pialrft in slilul Henastcrii, operă a sculptorului Thomas Lapicida, daLaL L):-i7 şi pro\'f'llll de la o clădire clin slr. Tipografilor
nr. 4, merită a fi mcnţional in moci dcosebiL. În C'onlcxlul accslei
lucrări mai pcrsislă citcYa elemente specifice golirului, exprimate
în capitelurile celor două colonete şi în bordura de pe marginea deschiderii. Cîmpul de pe arhilraYă, rezerYat inscripţiei, este animal.
de două figuri, iar extremităţile sint împodobite cu două măHi.
~). ~ i r 11 1 d c c a s c d c p e 1 a L 11 r a d c Y c s L a P i cţ e i
H e p u h 1 ic i i (nr. 5-6) nu mai păstrează astăzi clemcnlc rcprezenlatiYc ale epocilor ele odinioară. În cl(u/ireu de lu
nr. ;) (Casu ulbaslril), au fosL date pentru un timp (1768 -1783)
reprezcnlaţii teatrale.
10. Casa d c 1 a nr. 7, proprietatea fostului cornile al saşilor Valentin Frank ,·on Frankcnstein, merită a fi menţionată
daLoriLă în special faptului că proprietarul ci ac\11nnse aici o imporlanlii bibliotecă şi o colecpe de Lablouri. Odinioară, pe pereţii
ci fuseseră pictale o serie de portrete ale grofilor saşi, care azi
nu se mai păstrează.
11. C 1 ă ci i r e a s i L n a t ă î n P i a ţ a H e p u li 1 i c 1 1,
nr. 8, este o construcţie la care se mai pot ohsen-a în interior o
seric de elemente goticl' şi ale Hcnaşterii. In moci deosebit alrag
atenpa încăperile de Ia parter cu bolţi în cruce, sprijinilc pc arcuri pu Lcrn ice. În coridorul care asigură accesu I in rurte, perete lt'
din stînga mai păstrează un frumos cadru de uş~'l sculptat in pialră
în stilul HenaşlNii.
Accesul din eurlc spre etaj se face printr-o dcschid.'rc al cărei
portal de piatr[t, împodobit cu flori stilizate, parc să dateze dintr-o
fază mai tîrzie a Henaşterii.
La etaj, imediat în stlnga scărilor, se conserYă o încăpere cu
ziduri puternice, a cărei boltă, suspnută de arcuri 1nasi,-e, rezerY<l
în pereţii de sprijin cite trei panouri pe fiecare latură, destinate în parle uşilor şi ferestrelor. Bolta este frnmos decoram cu
o plasă de nerntri realizală din piatră profilată. În urma unor
recente lucrări de reamenajare, a fost scos la lumină un cadru de
uşă execntaL într-o manieră gotică, ce ar părea că dalează incă
din faza construcţiei iniţiale, respectiY ele pe la jumătatea secolului al XV-iea. Pragul de sus al acestui cadru a suferit unele
modificări în epocile următoare. Pe suprafaţa lui, altădată Yopsită,
se mai recunosr urme de culoare.
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In aceaslă clădire a fost inslalat oficiul moi:elar ateslal ele
documente în anul 1456, unele activa magislratul monetar Os\Ya!cl.
l\[ai llrziu, casa a ajuns în proprietatea ,Tniwrsităţii Sftseşti",
al cărei sediu s-a af!al aici \Teme îndelungată. Ea a aparţinut
un timp şi primarului sibian Georg Hcchl. Tot aici a fost oficiat
şi primul serYiciu religios protestant, I IcchL şi urmaşul său fiind
unii din conducătorii luptei şi rezistenţei împolriYa bisericii
catolice, în cleceniilc cc au precedat Heforma.
12. Casa el i n P ia·~ a He p u b I i c i i, n r. 10, construită în anul 1470, păstrează o seric dl' clemenle aparţinînd
slilului gotic, clar mai ales Henaşterii. Prin renoYarea clin secolul
al XVI-iea, clădirea a suferit o serie de transform[tri. Aproape
toate ferestrele gotice i-au fost înlocuite atunci cu cadre specifice
Henaşterii. Cu acelaşi prilej i-a fost monlaL şi porlalul, realizat
în acelaşi slil. Deasupra arcului portalului se YcclL' stema lui
Pl'Lrus I-!aller. Printre celela!Lc elemenlc ale clădirii se remarcrt
sLîlpişorul cu blazon care flanchează balustrada scărilor ee due
din curte spre etaj, şi cadrul ele piatră al uşii de intrare din partea de sus a acestor scări, foarlc bogat ornamentat.
La parter, in sLînga şi clrcapla por~ii de intrare, se afli't eilc'
o hală bolliti't. Ele scrYcan ca depozite.
În curlc, pe parlea sLîngă, se găscşle o clădire mai înallă
decîl restul, reprezenlîncl o capelă. Aceaslă construcţie, sprijinită
pe arcuri pulernice la parter şi primul claj, rn fronton ascuţil şi
foarle înalt, mai păstrează cadre de pialră gotice la cele doui't
ferestre Yesticc, dinspre curtea casei. În interior, pereţii fuseseră
odinioară picLaţi în frcsdt. Astăzi pictura este aproape nescsizahiirt.
Coridorul deschis de la ninlul etajului, clin curll', se sprijiMt
pc pulernice console ele pialră, lucrale într-o manieră simplă.
Clădirea a fost construită iniţial de fostul comite al saşilor,
Thomas Altenberger, trecînd apoi prin cumpărare, în anul 1537,
in posesia judecătorului şi comilelui Pelrus Haller, în familia
căruia a rămas aproape 350 cie ani.
13. Casa din Piaţa Hepublicii, nr. 12, rl'ţine
atenpa în special prin portalul de pistră simplu, fără nici un
fel de ornament pe coloane. Cele două cimpuri ale colţurilor sint
împodobite cu frunze pornind din cîte o rozetă. O impresie deosebită lasă faţada dinspre curte a clădirii care prezintă la nin•lul
primului etaj un coridor flancat pc latura lungă, de 16 coloane
simple. In rest, construcţia nu mai prezintă nimic deosebit. Galeria ele coloane şi bolta dinspre curte a ponii indică o fază tîrzie
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a Henaşterii, respectiv un început de baroc, în timp ce portalul
a fost reconstruit la inceputul sec. XIX, în stil clasicist.
14. C a sa d i n s t r. Gener a I '.\'I a g he r u,
nr. 4,
datează de la începutul secolului al XIX-iea. Este o construcţie
tirzie, care imită barocul, după cum încearcă să sugereze portalul şi unele lucrări de stucatură de pc plafoanele primului etaj.
În clădirea mai Yeche ce se afla în locul acesta s-au tinut
o parte din şedinţele Dietei TransilYaniei şi tot aici şi-au' aYut
locuinţele şi unii guYernatori.
15. Ca sa ci i n P i aţa Re p u b 1 i c i i, nr. 16, mai
păslrează două elemenle demne de a fi reţinute. Este vorba in
primul rincl de portalul de piatră, bine proporţionat, executat
în anul 1652 de sculptorul Elias Nicolai, a cărui monogramă se
obsen·ă lîngă cheia ele boltă. Lucrarea prezintă analogii izbitoare
cu cea intîlnită în Piaţa Republicii nr. 10. Pe coridorul de intrare,
încastrat în peretele stîng, se găseşte un frumos cadru ele piatră
pe al cărui prag superior, în formă de arhitravă este redat un
scut ce poartă anul 1582 şi monograma proprietarului C W (Cirves Wcidner). In interior, pereţii erau odinioară pictaţi cu scene
de luptă din războiul troian.
16. Casa d i n Pi aţa 6 i\I art ic, nr. 25, e~te decorată pc unul clin plafoanele etajului I, cu stema aurarilor sibieni,
executată la 1745 în stucatură pictată. Stema poartă monograma
G. K. ce aparţine desigur unuia din orfeYrierii sibieni ele la
mijlocul secolului al XVIII-iea.
17. C a s a d i n P i a ţ a 6 '.\l a r t i e, n r. 22, construită
după clll' se pare în secolul al XVI-iea, este decorată în una
din incăperile parlerului cu scene executate în frescă, clatînd
clin secolul al XVI I-lea.
18. II a I l' Ic 111 ă ce I ari I or, siluale în Piaţa 6 :.\lartie,
lingă podul ele fontă de pesle strada ce duce spre Oraşul de jos,
datează probabil clin a doua parte a secolului al XV-iea. Încăpe
rile bolLite ele la parler serYeau clrepl prăYălie, iar la etaj se
aflau o seric ele magazii. Faţada dinspre piaţă este împodobită
cu stema oraşului Sibiu, parţial distrusă de un acoperiş de protecţie a inlrărilor, cc i s-a adăugat mai tîrziu clădirii.
l!J. Casa el i n Pi a ţ a 6 :.\!art ic, nr. 16, este o clă
dire barocă, ridicată pe un parter gotic, prezentînd două faţade:
una spre piaţa amintilă, alta spre Piaţa Griviţa. Specifice epocii
sinL cele două frontoane şi stucalurile cu care sînL decorate, ca
şi ornamenlele din jurul ferestrelor.
-Hi
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In interior, într-una din încăperi, plafonul este ornamentat
cu motive tipic baroce, realizate de asemenea în stuc.
20. B i ser i ca ev a n g he I ic ă (Piaţa Griviţa).
În locul actualei biserici evanghelice, a existat la început
o basilică romanică. Fundaţiile ei, ieşind înspre est în afara
bisericii actuale, au putut fi cunoscute datorită unor săpături
din timpurile mai recente. Construcţia romanică se prezenta sub
forma unei clădiri cu trei nave şi cu o absidă în faţa navei centrale. Către începutul secolului al XIV-iea, basilica a fost demolată şi s-a început ridicarea actualei biserici.
Construcţia bisericii evanghelice mai păstrează unele caracteristici romanice, exprimate în primul rînd prin planul basilical
al corului şi navei centrale. Cele mai vechi părţi ale monumentului sînt jumătatea de lîngă cor a sacristiei (mărilă mai tîrziu)
şi transeptul ce se află alături. Corul se încheie spre est printr-o
absidă

hexagonală.

In secolul al XV-iea biserica a suferit o serie de transformări.
Navele laterale au fost lărgite şi a fost înălţată nava centrală.
În 1448, i s-a adăugat în partea de vest o capelă (ferula),
din care se mai păstrează peretele vestic cu frumosul său portal.
O serie de lucrări noi aveau să înceapă în anul 1471. Sacristia a fost mărită, iar deasupra navei sudice a fost amenajată o
galerie (tribună), a cărei boltă, încheiată în formă de stea, a
fost prevăzută cu numeroase nervuri. Acoperişul navei sudice
a fost transformat spre a fi adaptat celor trei frontoane ale peretelui sudic exterior, construite acum. Ferula a fost de asemenea
mărită şi prevăzută, la rîndul ei, cu trei frontoane sudice, căpă
tînd astfel forma actuală. In anul 1499 a fost terminată si clopotniţa. Pe la începutul secolului al XVI-iea, au fost ame~ajate
cele două pridvoare de intrare dinspre sud şi dinspre nord, iar
transeptul nordic a fost lungit. Clopotniţa, pînă atunci modestă,
a fost înălţată cu încă două etaje.
În ultima fază i s-a adăugat turnuleţul cu scările <'ie acces
spre clopotniţă şi spre galerie, la al cărui uşcior se fac prezente
influenţele Renaşterii.
Deşi nu este bogat împodobită, reţin atenţia linia zveltă a
ferestrelor, nervurile bolţilor şi cheile de boltă frumos sculptate,
printre care se remarcă cea din prima travee a navei nordice,
de lîngă transept, care reprezintă madona şi pruncul ţinînd în
mînă o pasăre.
Demnă de menţionat este, apoi, fresca de pe peretele nordic
al corului, reprezentînd răstignirea, pictată în 1445 de Johannes
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II . P lanul biseric ii
evan ghe lice
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de Rosenau, în maniera căruia se resimte influenţa şcolii
austriace în care s-a format, dar şi unele ecouri mai îndepăr
tate ale artei italiene şi clin Tările de jos. Fresca a fost repictată în 1650 de sibianul Georg I-Iermann. In compoziţie apar
şi personaje laice, scuturi şi stemele Austriei, Boemiei, Ungariei
şi Sileziei.
O altă lucrare ce reţine interesul este uşa din fier forjat şi
puternic ghintuită a sacristiei (1471), dotată cu o încuietoare
masiYă.

Pe peretele opus atrage atenţia nişa clestinal:'i obiectelor de
executată ele mina unui artist evoluat, dallnd din a doua
jumătate a secolului al XV-iea.
În aceeaşi perioadă de timp se încadrează şi placa încastrată
in exteriorul corului, deasupra uşii logiei episcopale, reprezentînd pe Isus pe muntele }Hislinelor, însoţit de trei apostoli (în
dreapta jos).
:\Iai sînt de menţionat portalul Yestic, de o elegantă formă
gotică, dar ros de intemperii, şi bolta pridYorului sudic decorat
cu un moti\· în formă de scoică, iar în exterior, pe suprafaţa estică
cu motiYe sculptate în piatră. Pragul superior al uşii exterioare
nordice a sacristiei prezintă o inscripţie legată de persoana fostului jude regal Albert I-Iuet şi blazonul acestuia. Ea datează din
1595 şi a fost încastrată aici mulţi ani după terminarea construcţiei bisericii (1520).
Cristelniţa din interior este o lucrare din bronz, turnată de
meşterul Leonhardus în 1438, după cum reiese din inscripţia de
pe suprafaţă. Pentru ornamentele exterioare au fost folosite o
serie de plachete, decorate cu scene biblice şi laice.
ln 1585, oraşul achiziţionează prima orgă, care rămîne în
biserică pînă în 1672, cînd constructorul de orgi Johann West
din ~eusol montează un nou instrument, bogat decorat în stil
baroc, care se mai poate Yedea şi azi. Tot stilului baroc îi aparţin şi unele epitafuri încastrate în ferula sau în peretele nordic
al naYei centrale. CîteYa dintre acestea au fost realizate de arhitectul şi sculptorul Johann Eberhardt Blaumann, originar din
Wi.irtenberg, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi aparţin lui Daniel Glockner ( + 1754), Samue I Yon Dobosi
( + 1759),
Binder Yon Sachsenfels ( + 1768) şi Czekeli Yon Hosenfeld ( + 1770),
personalităţi din Yiaţa oraşului.
Şantierul acestei biserici a constituit cu timpul o şcoală care
şi-a repercutat influenţele şi asupra altor construcţii bisericeşti
gotice din Transilvania.
cult,
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La început, biserica era folosită şi pentru înmormîntarea unora
din personalităţile administrativ-politice şi ecleziastice ale oraşu
lui. În anul 1796 aceste înmormîntări s-au sistat. O singură excepţie s-a mai făcut, în 1803, pentru Samuel Brukenthal. Cu
ocazia restaurărilor întreprinse între anii 1853--1855, criptele
din interiorul bisericii au fost astupate, iar o serie dintre pietrele funerare au fost încastrate în ferula bisericii.
Astfel de pietre de mormînt încep să fie folosite spre fine Ic
secolului al XV-iea, iar în următoarele două secole, ele inlră
în tradipe pentru familiile avute ale oraşului şi pentru prelaţi. La început, aceste lespezi reprezentau doar blazonul celui
dispărut. Cu timpul însă au fost completate şi cu figura celui
înmormîntat, căreia i se rezerva cea mai mare suprafaţă a
pietrei.
Ferulll bisericii sibiene cuprinde o adevărată galerie (67 de
piese) de asemenea pietre funerare, dintre care unele sînt adevărate opere de artă. Printre cele mai vechi se numără cea a lui
Georg Hecht (+ 1496), a lui Nicolaus Proll (+1499) şi a lui Johann
Lulai ( + 1521). Piatra funerară a lui Georg Hecht, din marmură
roşie, poartă blazonul defunctului şi o inscripţie în care se menţionează calitatea de primar al Sibiului pe care a deţinut-o; ea
aparţine stilului gotic. In schimb, lespedea lui Nikolaus Proll
( + 1499), fost ele asemenea primar al Sibiului, deşi prezintă unele
trăsături tipice nou lui curent al Renaşterii, păstrează încă multe
elemente caracteristice goticului dezvoltat, sesizabile în primul
rînd în bogăţia decorului. Interesantă este şi placa funerară, din
bronz turnat, a lui Pctrus Hallcr ( + 1569), în figuraţia căreia
apar blazonul defunctului şi al celor două soţii ale mic. Tipul
acestei plăci manifestă influenţe vestice (Niirnberg), de unde era
originară şi familia defunctului. De o valoare incontcsta!Jilă sînt
pietrele de mormînt ale lui Christian Hirscher, Michael \Yeiss
(+1650) şi Valentin Frank (+1648), executate în stilul Renaşterii
ele vestitul sculptor în piatră Elias Nicolai. In mod special se
remarcă lespedea lui Valentin Frank.
In cursul secolului al XVII-iea, lespezile funerare încep ~ă
fie pictate.
Intr-o formă aparte se prezintă piatra de mormînt a lui :\lihnea Vodă cel rău, fost domn al Ţării Româneşti (+1510 la
Sibiu). Bordura pietrei cuprinde o inscripţie în limba latină. Centrul este ocupat de o cruce mare, cu braţele treflate, împodobite
cu cîte o rozetă. Partea de jos a crucii se termină în forma unei
seceri lunare, acoperind mormîntul simbolic al lui Adam, motiv
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atît de des intîlnit în practica vremii pe monumente similare
ce aparţineau domnilor şi domniţelor din Tara Homânească.
21, C a s a p a r o h i a l ă c v a n g h e I i c ă (Piaţa Griviţa
nr. 1) este construită, după toate probabilităţile, pe o Yeche
fundaţie romanică. In dosul acestei case se mai pot vedea unele
porţiuni clin prima centură de apărare clin jurul Pieţei Griviţa,
construite din piatră, consolidate şi restaurate în timpurile mai
recente, cinci s-a folosit mai mult cărămida.
Demn de a fi reţinut este portalul de la intrare, executat la
începutul secolului al XVI-iea, într-o manieră gotică tîrzie.
Deasupra portalului, încastrată in zid, se găseşte o placă
sculptată purtînd blazonul plebanului (preotului)
Johann ele
..\lţina (+1511), căruia papa Alexandru al VI-Iea i-a acordat unele
distincţii ecleziastice, fapt ce rezultă clin inscripţia fixală în
acelaşi Ioc şi datînd clin anul 1502. Placa prezinlă elemente specifice Henaşterii italiene.
22. Tu r n u I s c ă r i I o r situat în nord-vestul actualei pie~e
Griviţa, Iîngă casa parohială evanghelică, eslc una din cele mai
vechi construcţii din Sibiu. A fost ridicat in secolul al XIII-iea,
in stil romanic. EI se inseră organic în prima cenlură de apărare
şi reprezenta una clin intrările în vechea incintă. nenovat în anii
1542 şi 1862, turnul scărilor a suferit o serie ele transformări.
Deschiderea turnului este susţinută ele clou[t arcuri puternice unile
printr-o boltă. De sub el, printr-un tunel datind din aceeaşi epocă,
se poate ajunge, pe Iîngă zidul ele incintft, Ia azilul ele bătrîni.
2:3. A z i I u I ci e bă t r în i (str. Azilului, nr. 4) reprczinlă
de asemenea una clin cele mai vechi clădiri din oraş, conslruilă
pe două nivele, probabil la sfîrşitul secolului al XIII-iea sau
poale Ia începutul veacului următor. A fost de mai multe ori restaurat. Încăperile scunde de la parter sint boltite. Înspre curtea
interioară, coridoarele de Ia parter prezintă deschideri semicirculare care se repetă Ia etaj, însă în dimensiuni mai mici şi suprapunîndu-sc peste cele inferioare.
24. B i seric a a z i I u I u i, clin curtea Azilului de bătrîni,
esle ele asemenea o clădire foarte veche, construită în prima ci
formă incă în cursul secolului al XIII-iea. Cea mai wche parte o
reprezintă corul. O dată cu renovarea clin anul 1760, ferestrele
acestuia au fost transformate. Lucrările au afeclat si restul construcţiei, căreia i s-a adăugat şi un turn.
,
25. Turnu I d c I în g ă Primări a V e c h c, clatînd
de pe Ia sfirşilul secolului al XIV-iea, aparţine uncia din porţile
centurii clin jurul Oraşului ele sus. Pe cele două margini ale des51
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chiderii acestui turn se mai văd canalurile pe care se înălţa şi se
cobora grătarul porţii ce închidea intrarea în cetate.
Alături de Pasajul Scărilor, amenajat în timpurile din urmă,
zidul celui de-al treilea cordon de apărare se prelungeşte spre nord,
sprijinit de puternice arcuri butante.
26. P r i m ă r i a V e c h e (str. 1 :.\Iai, nr. 2). Este o clădire
veche construită în ultimul pătrar al secolului al XV-iea de Thomas
Altenberger şi reconsolidată de graful Johann Lulai în anul 1545.
Latura exterioară, dinspre Oraşul de jos, este puternic consolidată
şi se înscrie în centura de api'trare a Oraşului de sus. La parter,
pe această latură, au fost folosite bolţi în ogivă. Tot clin prima
fază a construcţiei datează şi turnul din colţul clădirii, a cărui
uşă de acces este prevăzută cu un cadru de piatră în stil gotic, pe
care se observă blazonul lui T. Altenberger (un urs) şi al soţiei
sale (un braţ lovind cu sabia). Lingă intrarea în turn, printr-o
altă uşă cu cadru de piatră executat în aceeaşi manieră, se intră
într-o sală mare ale cărei bolţi, împreunate la mijloc, se sprijină
pe un stîlp octogona I.
Înspre grădină, clădirea prezenta două loggii ale căror bolţi
se uneau deasupra unor stîlpi de asemenea octogonali. Capitelurile
unuia din stîlpi şi al unuia dintre pilaştri sînt ornamentate în
gustul epocii, prezentîncl şi două busturi (în costum german şi
polonez). Datarea monumentului este confirmată şi de cheia de
boltrt a uneia clin loggii, decorată cu un coif.
În secolul al XVI-iea i-a fost construit tractul dinspre nordest, care urmează pe plan orizontal o linie curbă. Etajul clădirii
se retrage în afară şi se sprijină pe nişte console în formă de guri
de tun cu ghiulele.
În timp ce ferestrele de la parter sînt executate în manieră
gotică, cele de la etaj prezintă caracterele Henaşterii.
Latura de est a clădirii datează clin secolul al XVII-lea, iar
ferestrele ei reprezintă contrafacte executate în secolul trecut clupă
unele modele din faza gotică a construcţiei.
Pe una din uşile vechi ale clădirii se află inscripţia:
llluslrissima omnium virlulum esl Juslitia.
Inexpugnabile munimenlum unilas Civiwn
Recie iudicale filios lwminwn. ,ludi
alteram pariem.
(Cea mai strălucită dintre toate virtuţile este Justiţia, întă
ritură de neînvins, buna înţelegere a cetăţenilor. Judecaţi cu
dreptate pe fiii oamenilor.
Ascultă (şi) partea cealaltă!)
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Inscripţia de pe poarta de intrare în curtea clădirii este de dată
mai recentă (1783) şi a fost prilejuită de venirea la Sibiu a lui
Iosif al Ii-lea.
27. B i s e r i c a r e f o r m a t ă d i n s t r . 1 :.\I a i, concepută sub forma unei mononave cu absidă circulară, prezintă o faţadă
simplă, dar caracteristică epocii şi stilului baroc. Pe frontonul
portalului se află gravată inscripţia ce datează edificiul (178G).
Interiorul este foarte modest, impus de altfel şi de austeritatea cultului reformat.
28. Casa cu cari a Li de (str. 1 :.\fai nr. 13) reprezintă o
lucrare tîrzie, care aminteşte barocul, fără să se ridice însă la nivelul atins de celelalte lucrări arhitectonice ale epocii. Cele două
cariatide sînt realizate într-o manieră care dovedeşte că arta cioplirii pietrei ajunsese într-o fază de decaden~ă. Iniţial, aceste cariatide susţineau o construcţie ieşită în afară, distrusă în timpul revoluţiei din 1848-1849.
29. B a s t i o n u I S o I d i s c h (str. Alba Iulia) reprezintă
una din cele mai impunătoare construcţii de fortificaţie din jurul
Orasului de sus. A fost ridicat în anul 1627.
'In acelaşi loc se află şi ruinele fostului turn al aurarilor, care
-- după cum reiese din schiţele păstrate - avea o formă asemănătoare
cu cele situate pe strada Cetăţii. Turnul era înzestrat cu 10 archebuze, zece puşti de mînă, cinci chintale de praf de puşcă, cinci
arbalete, 2000 de săgeţi pentru arbalete şi două armuri. A fost
demolat în cursul secolului al XIX-iea.
30. T u r n u I a r c h e b u z i e r i I o r (str. Cetăţii), devenit mai
tîrziu turnul pînzarilor, a fost construit în a doua jumătate a secolului al XV-iea, pe o fundaţie octogonală. În interior, turnul dispunea
de două drumuri de rond, ca loc de mane\Tă şi de amplasare a apă
rătorilor în timpul luptelor.
31. T u r n u I o I a r i I o r (str. Cetăţii), situat în continuarea
centurii de apărare, spre vest de turnul dulgherilor, reprezintă
o construcţie mai nouă, introdusă în sistemul de apărare pe la jumă
tatea secolului al XVI-iea, cinci numărul turnurilor a fost sporit.
Are o masivă bază dreptunghiulară. Ca şi alte turnuri de apărare,
este prevăzut şi el cu o serie de metereze.
32. Turnu I du I g he r i I or (str. Cetăţii) este primul din
cele trei turnuri ce se mai păstrează pe latura de sud a fostelor fortificaţii. Jumătatea inferioară datează din epoca de construire a
cordonului care apăra Oraşul de sus (începutul secolului al XV-iea).
La bază (de piatră) construcţia prezintă o formă rotundă şi face legă
tură organică cu zidul de curtină care continuă spre vest. Mai tîr-
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ziu, pe la jumătatea secolului al XVI-lea, o dală cu construirea
drumului de rond sprijinit pe arcurile de de~cărcare dinspre stradă,
turnul a fost înălţat din cărămidă, dîndu-i-se, în jumătatea superioară, contur octogonal. Este prevăzut de asemenea cu metereze
si deschideri.
33. B a s t i o n u l H a l l e r (b-dul 23 August - în faţa Spitalului de adulţi nr. 1) face parte din ultimele fortificaţii ele anvergură. A fost construit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea,
din cărămidă. La colţuri, pentru a-i spori rezistenţa, au fost folosite
blocuri de piatră fasonate.
34. B i s e r i c a F r a n c i s c a n i l o r (str. Şelarilor) este o
biserică-sală din secolul al XV-lea, cu cor poligonal şi fără clopotniţă. Pe latura nordică, zidurile sînt susţinute <le puternice contraforturi. lnainte de Reformă, biserica a aparţinut ordinului catolic
al călugăriţelor clarisine. Abia în secolul al XVIII-lea (1714) a
ajuns în posesia franciscanilor.
ln anul 1776, corul bisericii s-a prăbuşit, clar seuri timp clupă
aceea a fost reconstruit. În acelaşi timp clădirea a fost transformată,
construinclu-i-se faţada vestică şi amenajîndu-i-se în interior două
altare. Sculptura reprezentîncl Madona şi pruncul aparţine însă epocii
construcţiei iniţiale (sec. XV).
Într-un timp, această biserică a servit şi ca loc ele refugiu
pentru delicvenţi şi răufăcători, drept ce i-a fost mai tîrziu anulat.
35. C a s a ci i n s t r. K a r I M a r x, n r. 3 este o construcţie
<le la inceputul secolului al XVI-iea. Parterul, sprijinit pe arcuri
puternice şi pe bolţi în cruce, se pare că a fost folosit la început
ca spaţiu ele prăvălie. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
este atestat aici restaurantul „La i\lielul Alb".
Din curte, spre nivelul etajului I, duc nişte scări boltite care
dau înlr-o terasă acoperită, ale cărei bolţi se sprijină pe două colonete. Capitelul acestora, împodobit cu Yolute, prezintă pe două
dinlre feţele opuse capete înaripate (îngeri), pe celelalte, fructe.
Cupola joasă a terasei este formată clin trei juguri cu bolţi în cruce.
Unele încăperi ale etajului prezintă stucaturi simple la plafon,
claLabilc dintr-o epocă ulterioară, cîncl --- probabil - au fost înăl
ţate şi zidurile aripilor laterale.
36. C a s a ci i n s t r. K a r l ;.\I a r x, n r. 22 arc planul
orizontal şi linia ele\·aţiei tipice arhitecturii franco ne; datează, clupă
toate probabilităţile, incă clin secolul al XV-lca. Frontonul nordic,
prcYăzul cu trei deschideri mici dispuse în triunghi, închide între
ele o nişă. Într-o epocă ulterioară a ajuns să facă corp comun cu
casa ele lingă ea, ele care o leagă acum un coridor lung, boltit.
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37. C a sa d i n str. V o p s i tor i I o r, nr. 13. Clădire
ridicată în cursul secolului al XV Ii-lea; prezintă interes prin conformaţia barocă a acoperişului şi a porţii de lemn de la intrare, interesant ornamentată cu simbolul solar şi preyăzută cu o broască de fier
ce aparţine epocii construirii.
38. T u r n u l d e p u l b e r e, din curtea Grupului Şcolar al
Uzinei „Independenţa" (piaţa F. Engels), de formă rotundă şi cu
resturi de construcţie care indică mai multe etaje, a fost ridicat la
începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-iea şi era destinat - după cum arată şi denumirea - pentru depozitarea şi
păstrarea prafului de puşcă. El aparţinea complexului de apărare
al Porţii Ocnei, ce se afla în imediata Yecinătate.
39. T u r n u l p i e I a r i l o r (str. Pulberăriei) datează în forma
actuală clin anul 1638 şi se înscrie în cea ele a IV-a centură de apă
rare, care înconjura Oraşul de jos. Are baza octogonală şi ca lărgime
prezintă proporţii mai mari decît celelalte. În partea superioară este
preYăzut cu numeroase deschideri.
40. B i s e r i c a o r t o d o x ă ci i n ş o s e a u a 11 I u n i e,
construită în anul 1787, este de asemenea o biserică-sală, cu absidă
semicirculară, fără construcţie specială pentru pantocrator. Intrarea se face prin latura de sud, deschiderea fiind flancată ele cîte o
coloană simplă şi joasă.

lntre naos şi pronaos se ridică un rîncl ele coloane care susţin
tribuna. Catapeteasma este construită dintr-un perete masiY;
pictura veche, foarte înnegrită, fără Yaloare artistică deosebită,
se găseşte în prezent în fază ele repictare.
41. B i s e r i c a o r t o d o x ă , f o s t g r e c o - c a t o l i c ă,
din str. Rec o ns truc ţie i, nr. 15, aparţinîncl ele asemenea populaţiei româneşti din cartierul transcibinian, a fost construită la anul 1778.
Intrarea se află pe faţada vestică a bisericii şi este flancată ele
cite două coloane înalte şi simple. Pe cele două laturi ale clopotniţei
a fost construit cîtc un turn cu scări în spirală. Aceste scări asigură
accesul la tribuna clin interior şi la clopotniţă.
ln exterior, în dreptul limitei dintre pronaos şi naos, se află
cîte un contrafort lat, cel de pe peretele nordic fiind terminat
în două coloane. Contraforturile au rostul de a susţine baza clopotniţei ce se înalţă deasupra pronaosului.
lntre pronaos şi naos, lîngă pereţii laterali, se află cîte două
coloane împerecheate care corespund contraforturilor clin exterior
şi susţin concomitent şi tribuna. În centru, bolta înălţată a pantocratorului se sprijină pe patru pilaştri.
şi
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Ca elemente de decor, deasupra capitelurilor coloanelor şi
sînt executate metope şi triglife, iar în partea superioară
a ferestrelor, ornamente de stucatură în stil baroc.
În jurul bisericii reţin atenţia morminte!,!, unor personalităţi
române din secolul trecut, printre care: Gheorghe Bariţ, Ioan Raţiu,
Al. Papiu-Ilarian, Iosif Şterca-Suluţiu şi David lJrs de Margine.
42. C a s a ci i n s t r. H e c o n s t r u c ţ i e i, n r. 35, ridicată
înspre sfîrşitul secolului al X\'III-lea, a devenit importantă prin
instalarea aici a şcolii româneşti în care a activat, între anii 1811-1815, vestitul pedagog român şi autor de manuale în limba română,
Gheorghe Lazăr.
Clădirea prezintă o faţadă al cărei centru se retrage în afară,
avind deasupra porţii de intrare un balcon la balustrada căruia sînt
folosite elemente ornamentale în stil neogotic. Elemente de decor,
aparţinîncl aceleiaşi maniere, sînt folosite şi deasupra ferestrelor
cenlrale ale faţadei, ca şi în partea superioară a acesteia, unde crestele coamei, sub formă de pilaşlri, se sprijină pe console false împodobite cu motive derivate clin foi de viţă.
43. B i s e r i c a o r t o ci o x ă „ ci i n g r o a p ă" (str. Justiţiei) a fost construită în prima jumătate a secolului trecut. Este
o biserică-sală cu absidă largă, semicirculară. Naosul, sprijinit pe
trei arcuri puternice, este depăşit de pronaos prin nişte coloane cu
capitele înflorate, care susţin tribuna. Biserica nu are o cupolă
supraînălţată pentru pantocrator.
Pe balustrada tribunei sînt expuse trei portrete ale ctitorilor
(1-Iaggi Constantin Popp, Stana Petru Luca şi Pagona Haggi Constantin Popp) pentru care au fost fixate şi nişte plăci în exteriorul
absidei, cu prilejul reînmormîntării lor.
ln interior, încastrată în paviment, se mai păstrează o lespede
funerară a cărei inscripţie nu se mai poate descifra.
În cimitirul bisericii se află cîieva monumente funerale, unele
ornamentate în gustul epocii (jumătatea secolului trecut).
44. C a s a 1 u i S a m u e 1 B r u k e n t h a 1,
di n s t r.
:\I o s co va nr. 48, construitfl în aceeaşi manieră a barocului
tîrziu, prezintă un portal simplu cu două coloane, pe care se sprijină un balcon la nivelul etajului. Demnă de reţinut este balustrada
clin fier forjat a acestui balcon. Ca majoritatea clădirilor clin această
epocă se întîlnesc şi aici la plafoane cîteva profiluri simple în stucatură. Atrag însă atenţia frescele de pe plafonul a trei încăperi.
Pictura, astăzi puternic înnegrită, reprezintă o serie de scene circumscrise de elemente ele arhitectură barocă. Cîteva din uşile vechi,
cu profiluri de epocă, se mai păstrează pînă astăzi.
pilaştrilor
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Arnold PankraLz, JJie Gassennamen Hermannstadls, Sibiu, 1935

*

*

10. L. Hcisscnhcrgcr, Uberresle der Gothik und Renaissance an Pro{anbauten
in Hermannsladt, în „Archiv des Yereins filr sichcnhiirgischc
Lamleskuncic·', voi. XXI/3, Sibiu, 1887
11. Emil Sigcrus, Vom allen Hermannsladt, voi.
1-111, Sibiu,
1922-1928
12. E 111i1 S i g c rus, Chronik der Stw/l Hermwwstadt, Sibiu, 1930
13. Erich :\Iichael ThalgotL, Hermannsladl, Sibiu, 193-i

Istoria artei {ewla/e in Ţllrile Române, Editura Academiei, Bucureşti, 1959
15. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii in România, voi. I, II, Editura
Academiei, Bucurcşt i, 1963, 1965

1-l. Yirgil

Yăli\şianu,
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13 . Biserica ursulinelor

https://biblioteca-digitala.ro

14 . Capela crucii: „ Răstignirea ".
Lucrare în piatr ă de
P etrus L antregen (1 417)

15 . Curtea festivii a case i clin
str. Avram Ian cu, nr. 8

https://biblioteca-digitala.ro

J 6.

Palalu l
B ru kPn lh a I

l 7. Sa la fe stivă

a p a latu lu i
Brukentha l

https://biblioteca-digitala.ro

18. i\Iuzeul Brukenthal.
Cadru ele piatră în
st ilnl Re n aşter ii

19.

https://biblioteca-digitala.ro

20. însemnele
breslei
aurarilor din Sibiu.
Stucatură din 1745,
pe plafonul Casei
aurarilor, din Piaţa
6 Mart ie, nr. 25

21 . Casa din Piaţa Rep u blicii, nr. 10. Portal
ele piatră în st ilu I
Renaşterii

https://biblioteca-digitala.ro
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23. Casa din Piaţa Republicii, nr. 16. Portal
de piatră in stilul Re naşterii

22.

Faţada

casei în stil
baroc, din str . General
Magheru, nr. 4
.j,

https://biblioteca-digitala.ro

24. Detalii de

fr es că

de la parterul ca se i din

Piaţa

6 Martie , nr. 22
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25.

Casă în s til b aroc , din
6 Martie, nr. 16

27.

Piaţa

6 iVIartie

26. Halele m ăce larilor din
6 Martie

https://biblioteca-digitala.ro

Piaţa

Piaţa

--+
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28 . Biserica eva nghelic<\. Ved ere dinspre sud

30. Biserica

29. Chei el e

e vanghe li că:

bo lt ă

https://biblioteca-digitala.ro

vedere sp re

orgă

~
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31.

C ri ste lniţa

biserica

de bronz din

evan g h e li că

32. încuietoa rea de fi er
a uşii sacristie i
(biseri ca evan g h e lică)
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3 3. Biserica

evanghelică:

„R ăs tignir ea" pictată

de J. de Rosenau

https://biblioteca-digitala.ro

34. Peretele nordic a l navei centrale a bisericii evanghelice, cu epit a furile lui
Simon ele Baussnern (st .) şi foan Haupt (dr.)

https://biblioteca-digitala.ro

35. F erula biseric ii eva n gh elice. Stela
fu nerar ă a lui P etru s H a ll er

36 . Ferula biseri c ii evanghelice. Lesp edea
mormîntului lui Mihn ea V o dă ce l R ă u

https://biblioteca-digitala.ro

38. Turnul
dinspre

37. Cadrul de u şă
în st il gotic, blazonul şi inscripţia
casei parohiale
evanghelice din
Piaţa

Griviţa ,

nr . 1

https://biblioteca-digitala.ro

scărilor,
Piaţa

văzut

Griviţa

39. Turnul s cărilor, văzut
dinspre st r. Turnului

https://biblioteca-digitala.ro

40.

Primăria

veche . Vedere dinspre nord-est

41 . Curtea

inte rioar ă

https://biblioteca-digitala.ro

a

Prim ă ri e i

vechi

-1 3 . Pasajul

s că rilor.

Contraforturi cu arcuri butante

42. Portalul baroc al Case i cu cariatide din str. 1 1\Ia i

https://biblioteca-digitala.ro
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45 . Bastionul So ldi sch

..._ H. Turnuri ele a părar e p e str. C e lă pi. În prim plan: t urnul dul gherilor; ln planul
a l do il ea : turnul olari lor ; !n planul a l tre il ea : t urnul archebuzi erilor

46 . Bastion ul Haller

https://biblioteca-digitala.ro

4 7. Turnul ele pulbere

48. Turnul pielarilor
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49 . Biserica franciscanilor . Altar
repreze n tind „:VIaclona cu pruncu I"

(sec. XV)

50. Biseri ca ortodo xă „clin groapă":
ba lustrada tribunei cu portrete le
ctitorilor

https://biblioteca-digitala.ro

51. Biserica de pe

Şoseaua

11 Iunie. Vedere sp re

catap e leasmă

https://biblioteca-digitala.ro

52 . B iseri ca din s tr.
( 1778)

R econ strncţ i e i

53. CI:tclirea şco lii rom â n eşti în care
a predat Gheo rghe L azăr
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III. FAZELE DE FORTIFICARE A

A doua jumătate a secolului al
XIII-iea.
II -- Prima jumrttate a secolului al
XIV-iea.
:III
A doua ,jumiitale a secolului al
XIV-iea şi începutul secolului al
XV-iea.
.IV - Ultimul pftlrar al secolului al
XV-iea.
Baslioanele, rondelele şi o parte
din lurnuri au fost construite sau
refăcute în secolul al XVI-iea şi
al XVII-iea.
A. Biserica evanghelică
B. Prepozitura
C. :\lănftstirea minoriţilor
D. i\lănftstirea dominicanilor (transformatft în spital în J!i75)
E. Turnul preoţilor
P. Casa lui Thomas Gulden
G. Turnul Sfatului
H. Bolta măcelarilor
J. Capela Sf. Ştefan
K. Bolta croitorilor
L. Bolta panlofarilor
M. A doua boltă a pantofarilor
N. Prinulria cea inai veche
O. Prim[tria veche

P. Şcoala
R. Stilpul infamiei
S. Noua 1nli:n;:istire a do1ninicanilor
T. Bolta croitorilor
U. Mănăstirea ursulinelor
1. Poarta Turnului
2. Turn de cornunicare
3. Turnul Porţii Guşteriţei

~: ru·.::::.n:,i,~S):;: p~::,;:::rmilor

7.

f

8.
9. Turnul Porţii Ocnei
1 o. Turnul bftrbierilor
11. Turn al oraşului
12. Turnul sftbierilor
1 ~ - Turn ni ornşului

ORAŞULUI

SIBIU

l'l. Turnul funarilor
Io. Turnul zincarilor

1 G.
17.
18.
19.

20 .
2 I.
22.
23.
2L
25.
:.!6.
2î.

~·"·

Turnul clulgherilor
Turnul olarilor
Turnul archebuzierilor
Turnul lăciituşilor
Turnul tîmplarilor
Turnul 1nftcclarilor
} Turnuri ale oraşului
Turnul poslăYarilor
Turnul ţesătorilor de in

l

J

Turnuri ale

oraşului

2!1.

:10. Turnul aurarilor
31. Turnul eu s1noah""t
32. Turnul fierarilor
:1:i.

} TurnuL·i ale oraşului
ţesătorilor de lină
:rn _ Turnu I dogarilor
:l7. Turn de con1unirnre
:18. Turnul croitorilor
:rn. Turnul brutarilor
40. Turnul cu pulbere
!d. Turnul sitarilor
'12. Turnul zidarilor
't3. Turnul pantofarilor
1• .1••
) Turnm·i ale ornşului
4 5.
4G. Turnul 1nănuşarilor
47. '19. Turnuri ale oraşului
118. Turnul pielarilor
50. Turnul săpunarilor
51. Turnul birmarilor
52.
53. } Turnut·i dC" con1unicare
5L Turn al oraşului
55. Bastionul I-Ialler
56. Rondela teatrului Ycchi (Turnul
:~4.

'.1:>. Turnul

µ;ros)

5'7. Bastionul

Porţii

Cisni"tdiei

5k. Hondela „Spinarea cîinelui"

Bastionul Porţii Turnului
Gil. Bastionul Porţii Ocnei
GI. naslionnl 'fcsitlorilor
~)9.

87
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CU CELE

~IAI

I\'. CE:\TRUL
DIPORTA:-iTE

1. Capela Crncii (Piaţa Gării)
2. Biserica ursulinelor (str. General
)lagheru)
;J. Casa din str. Avram Iancu, nr. IG
!1. Casa din str . ..\\Tan1 Iancu, nr. 8
5. Casa din str . ..\\Tam Iancu, nr. 9
6. Turnul Sfatului
'i. Biserica catolică din Piaţa Hepublicii, nr. ;J
8. Palatul şi :\Iuzcul Brukenthal
(Piaţa Republicii, nr. '1)
9. Casa Albastră (Pia\a Hepublicii,
nr. 5)
JO. Casa din Piaţa Hepublicii, nr. 'i
11. Casa din Piaţa Hepublicii, nr. 8
12. Casa din Piaţa Hepublicii, nr. 1 O
13. Casa din Piaţa Hepublicii, nr. 12
14. Palatul episcopal evanghelie (sir.
General :\Iagheru, nr.11)
15. Casa din Piaţa Hepublkii, nr. 16
16. Casa din Piaţa 6 :\lartic, HI', 25
17. Casa din Piaţa 6 Martie, nr. 22
18. Halele măcelarilor (Piaţa G Martie)
19. Casa din Piaţa 6 Martie, nr. 16
20. Biserica evanghelică (Piaţa
Griviţa)

21. Casa parohialii cvanghelieă <Piaţa
(;riviţa, nr. l)
22. Turnul scftrilor (Piaţa Griviţa,
nr. 2)

ORA~ULUI
~10::\U~IENTE

ISTORICE

2:J. Azilul de bftlrini (sir. ,\zilului, nr. 11)
2-L Capela azilului (str. Azilului, nr. 11)

25. Turnul de lingă Primftria veche
2G. Primăria veche (str. I :\!ai, nr. 2)
'li. Biserica reformată (str. 1 :\!ai, HI'. 9)
28. Casa cu l'ariatide (str. 1 lllai, nr. I :J)
29. Bastionul Soldisch (şoseaua Alba
Iulia)
:io. Turnul archebuzierilor şi pinzarilor
(str. Cetăţii)
:11. Turnul olarilor (str. Cetăţii)
:12. Turnul dulgherilor (str. Cetăţii)
:t~. Bastionul Haller (bdul 23 August)
:Jl1. Biserica Iranl'iscanilor
(sir. Şelarilor)
:\5. Casa din str. Karl :\larx, nr. :l
;J6. Casa din str. J'(arl :\larx, nr. 22
:n. Casa din sir. \'opsitorilor. nr. l:J
38. Turnul cu pulbere (la (;rnpul Şco
lar al Uzinei „lndepcnd<"nţa" din
Piaţa Engcls)
Turnul pielarilor (str. Pulberăriei)
Biserica ortodoxă din str. 11 Iunie
Biserica ortodoxă, fost ~reco-ca
tolică, din str. Hcconstrucţici, nr. ·J 5
Casa din str. l\econstrucţiei, nr.:15
Biserica ortodox[\ „din Aroap[1" (str.
.Justiţiei, nr. l J )
-'i'i. Casa din slr . .'.\loscova, nr. !18
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ln text
1. Vedere generală a Sibiului in 1808 (reproducere după tabloul ln ulei al lui
Fr. '.'lcullauscr - :\Iuzeul BrukPnthal)
2. Polir din Săcăclatc (argint aurit, sec. XIV)
3. Semnul breslei tîmplarilor sibieni, din anul 1450
4. Cană cu capac clin 1682, executată de Sebastian Hann (argint parţial aurit)
5. Tîrg anual la Sibiu (clupă litografia lui Fr. Neuhauser, 1789)
6. Denar bătut în Sibiu în anu 1 1575
7. Poarta Cisnădiei
8. Poarta Turnului
9. Poarta Ocnei
10. Poarta Guşteriţei
11. Foaia de litiu a Gazetei .wipl<lmi11a/e de lealm pe anul 1778
12. Foaia de litiu a Telegra{11/11i Romrîn

în
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1!I.
20.
21.
22.
23.
2·1.

25.
26.
27.
28.
2\l.

:rn.
:H.
32.

afara textului

Biserica ursulinelor
Capela crucii: „Răslignirea". Lucrare in piatnl de Pclrus Lanlrcgen (1H7)
Curtea fcstiv:l a casei din slr. Avram Iancu, nr. 8
Palatul Brukenthal
Sala fcslivă a palatului Brukenthal
Muzeul Brukcnthal. Cadru de piatnl în slilul Renaşterii
Palatul Brukenlhal. Portalul cu a lianţi
însemnele breslei aurarilor din Sibiu. Slucatură clin 1745, pc plafonul Casri
aurarilor, din Piaţa 6 :\'lartie, nr. 25
Casa din Piaţa Republicii, nr. 10. Portal ele piatră în stilul Renaşterii
Casa din Piaţa Republicii, nr. 16. Portal de piatră în stilul Renaşterii
Faţada casei în stil baroc, din slr. General :\laghcru, nr. 4
Detalii de frcsc:l de la parterul casei din Piaţa 6 :\larlie, nr. 22
Casă în slil baroc, din Piaţa 6 :\Iarlie, nr. 16
Halele măcelarilor clin Pia la 6 :\!ari ic
Piaţa 6 :\Iartic
,
Biserica evanghelică. Vedere dinspre sud
Chei ele boltă
Biserica evanghelică: vedere spre orgă
Cristelniţa de bronz din biserica evanghelică
Încuietoarea de fier a uşii sacristiei (biserica evanghelicii)
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:i:J. Bisl'rica evanghelidl: „H<hlignirea" piclal{1 de .J. de Rosenau
34. Perdele nordic al navei cenlrale a bisericii enrnghelice, cu epilafurilc lui
Simon de Baussnern (sl.) şi Ioan HaupL (dr.)
35. Ferula bisericii evanghelice. Sleia funerani a lui Pelrus Haller
:rn. Ferula bisericii enrnghelicc. Lespedea mormîntului lui :\lihnea Yoclă cel
H<iu
:n. Cadrul de uşă în sLil goLic, blazonul şi inscrip[ia casl'i parohiale evanghelice
din Pia\a Grivita, nr. 1
:rn. Turnul scftrilor, văzut dinspn· Pia\a Grivi\a
39. Turnul sc<irilor, văzul dinspre sLr. Turnului
40. Primăria veche. \"edere clinspn· nonl-esL
41. Curlea inlerioarft a Primi'triei vechi
·12. Portalul baroc al Casei cu carialicle clin sLr. 1 :\!ai
·l:l. Pasajul scărilor. Conlraforluri cu arcuri lrntante
44. Baslionul Solclisch
45. Turnuri de apărare pc sir. Celfllii. În prim plan: turnul dulgherilor; în planul
al doilea: lurnul olarilor; în planul al treilea: lurnul archebuzierilor
46. Baslionul Haller
47. Turnul de pulbere
-18. Turnul pielarilor
49. Biserica franciscanilor. Allar rcprezenlînd „:\ladona cu pruncul" (sec. X\")
50. Biserica orlodoxft ,,din groapf1··: balustrada tribunei cu porlrelele ctitorilor
51. Biserica ele pc Şoseaua 11 Iunie. \"edcre spre caLapclcasmă
52. Biserica clin slr. Recunslruc\iei (1778)
53. Clădirea şcolii româncşli în can• a prcdal Gheorghe Lazăr
planuri

şi

h<ir[i

ln text
I. Salcie clepl'IHlcnll' ele oraşul Sibiu în sec. XI\"
II. Planul bisl'ricii evanghelice

ln afara textutui
III. Fazele de forlificarc a oraşului Sibiu
I\". Cenlrul oraşului cu cele mai imporlanle monumenll' islorice
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CCPHIJ\'S

Pe urmele primelor documcnle.
de altădată ....
i\Ieşleşugari şi mcşlcşuguri ..
Negustori şi mărfuri
„Oraşul roşu" ....... .
Pagini ele istorie
Yiaţa cotidiană ............. .
Sibiul cultural ................... .
Dezvoltarea arh itccton ic{t
i\lonumenlc istorice imporlante.
Scurtă biblicgrafic
Aşezarea

12
15
18
24

30
31
39
41

57
58
91
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5
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în

colecţia

:\! O N li l\I E NT ELE

au
Acad . C. D a icoviciu

PATRIE I

N O A STR E

apărut

H. Daicoviciu

şi

SARi\IIZEGET USA
în versiuni le: roinâ n ă , rusă, ·[ran c cză, ger 1nană

Radu H<'itel
l\ION U l\IENT E MEDIEVALE
DIN SE BEŞ-ALBA

•
•

•
•

:\I. Dav iclescu

I. Barnca

i\'IONU?IIENTE ISTOR ICE DIN OLTEN IA

GA R VĂN -DIN OGE TIA

O. Y elesc u

V. Canarach<'

CETĂŢI ŢĂ RĂNE ŞTI DIN

Tff\fIS

TH.ANSILVANIA

•
•
•
•
•

•

D . Tudor

CASTELUL DE LA HUNEDOARA

DRO BET A

O. Vclcsc u

•

R. Florescu

R. Popa

C.-\PIDAVA

llfO<;oşO.\IA

Al. Po pa

•

şi

Y. Barbu
I. Berciu

.ADAMCLISI

CETATEA AL13.-\-I UL I A

•

Acacl. C. Daicovic iu

Oct. Floca
şi

ULPIA TRAIAKA,

H. Daicoviciu
ediţia

II-a

•

Acad. E. Condura chi
if

ron u.\ n ă, rusă, fran ceză, e ngleză,
gcrn1ană

Ben . Bassa

N. Constantinescu şi Cristian
Moisescu
CURTEA DOMNEASCA DIN
TlRGOV IŞTE

HISTRIA
în versiunilie :

şi

CETATEA DEVA

l\I. Malei

şi

•

A . Andronic

CETATEA DE SCAUN A SUCEVE I

•

R . Popa

•
•

Acacl. C. Daicoviciu

CET.-\TEA NEA:\l'f ULU I

•

C. l'l'eda
C. \LL .-\TIS
în ,·crs iun i Ic : ronuirn1, rusi't , frnncez<l , ge nnnnă

şi

U LPIA TRAIANA ,

H. Daicoviciu
a II-a

ediţia

l\l. Ma crea, Oct. FI oca,
N. Lupu ş i I. Bcrciu
CETĂ'fl DACI CE DIN SL'D uL

TH.ANSIL VAN IEI

•

A na l\laria HcnC'gariu

:\!. Pop esc u

CFlT.\TE A Bl1 .\?\

•
şi

C. II icscu

GOLEŞTI
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