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MONUMENT MEDIEVAL DIN SIB,U , ASTAZI DISPARUT 

În t impul D i 1·ecţ iei Monumentelor Isto
ri ce (ce a fi i nţat pîn ă în 1977), legea pr i
vind monu mentele de cul t u 1·ă (H.C.M. 
661 /1955) a fost apl icată corect , s paţiul 

interio1· zidu rilor de apăra re medi evală 

co nsi de1·în du-se ca fii nd . rezervaţ ie de 
ar hitectură , ceea ce a dus la intervenţii 

destul de puţine în aceste zone. Lu crurile 
s-au schimbat în să după des fiinţ a rea DMI. 
La Sib iu s-a trecut, înce pînd de la mijlocul 
deceniului trecut, la demol area unor sup ra
feţe în semnate din partea de est a oraşu l u i 

istori c, argume ntîndu-se că su bstanţa con
struită în aceas tă zonă este fă ră va loare 
economi că, funcţiona l ă şi istorică . În cadrul 
acestor acţiuni a fost demol ată o capelă 
a mpl asată la intersecţia străzi lor Elisabeta 
(9 Mai) şi Nasturelui (Amper). 

Prezentu l articol îşi prnpune rememora
rea a ceea ce a existat pe teren pînă în 
ma i 1987, să adu că refe rir i la documente 
legate de acest monument şi să încerce 
o în cad rare tipologi că a biseri cii mănăsti

re şti pe baza elementelor surprinse de 
arheolog în restul capelei amintite, care 
era de fa pt corul acelei biserici . 

Se impune în primul rînd să se fi xeze 
în memoria p u blică ex i stenţa acest ui monu
ment, deo.arece este suficient să amint im 

· a pa riţia cu un an şi cîteva Juni după 

demolare a unui art icol de zi ar1 în care 
a fost pusă sub semn u I întrebăr ii însăşi 

funcţiunea de edifi1=iu de cult a capelei. 
Arti colu l vrea să fie şi un «memento » 

pentrn cei care cu multă uşurinţă au decla
rat în trec ut zone întregi din centrele · 
istorice urbane ale ţă1· ii noastre ca fiind 
lips ite _de va loare . l ată deci unul din 

1 Artico I de Manfred Vi ttstock apăl"U t · în 
ziarul <<' Neue r Weg » din 13 August 1988 sub 
titlul Einst vor den .Tciren der Stadt . 

«aperturile» unora dintre co legii noştri 

arhi tecţi la conceptu l de sistematizare 
ap li cat în t impul dictat urii ş i impli citl a 
pierde1·ea masivă de substanţă i storică 

medievală din ţara noastră. Detaliul de 
sistemat izare a fost întocmit de către 
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Fig. 1. Colţul de nord-es t a) oraşului istoric Sib iu. 
Plan din 1875 completat dejohann Bobe/ cu zidurile 
oraşului şi monumente dispărute ln sec. al X IX-iea. 

1. Biserica Sf. Elisabeta, demola tă ln 1868. 

2. Corul bisericii Mănăstir ii călugăr iţ e lor francis
cane . 

3. Poarta El isabeta, demo l a tă 1855- 1865. 
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arhitect şef la vremea aceea era Consta n
tin Voiculesc u. 

În primele lu ni ale an ului 1987, fiind 
atunci angajat a I Întreprinderii Judeţene 
de Gospodărie Comunală şi Locat i vă Sibiu, 
am aflat, din documentaţii le de expropr ie re 
şi demolare, că dărîm a rea capele i este 
iminentă. Văzînd că se demolează con
stru cţ ii le din jur, la începutul lunii mai, 
împreună cu tehni cianul Eugen Langstein, 
am făcut un releveu al cape lei, com pletat 
de fotografii (fig. 2, 4 ş i 5). Ducînd trata
ti ve cu muncitorii im p licaţi în demolare 
am putut obţine o demol are în etape, 
astfel că a fost pos i b il ă înregi strarea unor 
goluri zidite şi îndepărtarea unor strat uri 
mai tîrzii 'de ten c uială. 
Con strucţi a se prezenta pînă în mai 

1987 ca o casă cu demisol, parter, etaj 
şi mansardă, situată în curtea imobilului 
de la nr. 75 din str. Eli sabeta (9 Mai). 
Int rarea în casă se făcea sub un arc de 
cărămidă pe un paliei· de scară. Pe faţada 
de sud se putea citi data 1688 gravată 

în tencui a lă. Transformarea acope ri ş ului 

în mansardă , luînd în con s ideraţie deta
liile teh nice, a fost făc ută în per ioada 
interbel ică , aspectu l anterior acestei trans
form ări fiind păstrat pe o fotog1·afie din 
secolul trecut care arată un acoper i ş cu 
pantă pronunţată ş i înve litoare de olane 
(fig. 3). 
Zidăria pereţ ilo r exte1· iori a fost din 

piatră de rîu şi p i at ră de carie t·ă, grosi
mea lor var iind între 1,16 ş i 1,26m· 
În chide rea spre est era form ată din cinci 
laturi ale decagonului. În cele cinci seg
mente de zi d, s u sţ inute din exterior de 
contraforturi în două t1·epte, au fost 
ferestre cu închide1·e s u perioară în arc 
ogival. 

La nive lul parterului s-au păstrat con
solele de piatră de forma unui trunc hi 
de piramidă răsturnat pe care se rezema u 
nervur ile bolţii. Din acestea nu am găsit 
urme. La întocmirea re leveului s-a 1·emar-

n 
i O 

c 

cat li psa unor contra.fort uri pe faţada de 
nord. Pe această faţad ă se putea u desluş i 

trei pilaştri alip i ţi zidului ş i urmele unei 
fer-estre gotice în extremitatea de vest 
a faţadei. Prezenţa aceste i ferest1·e a con
dus la ipoteza că edificiul iniţial a co ntinuat 
înspre vest ş i, implicit, la necesitatea de a 
st udi a arheologic terenu l în restul co n
strucţiei goti ce păst rate pînă în 1987. 
Lipsa contrafo1·tur il or pe faţad a de no1-d 
indică, d upă părerea noastră , faptu l că 

pe această latură se afl au co nstrncţiile 

m ănăstiri i. 

O altă sursă de info1· maţii o co nstituie 
documentele. Din ce le care ne-a u fost 
accesibile rezultă că în pe1· ioada premer
gătoare reforme i luterane, care a av ut 
loc la Sib iu în 1544, au existat în restu1 
oraş u I u i, în capătu l străz ii Eli sabeta (9 Mai), 
t1·ei mănăstiri ş i anume: Măn ăst irea Domi
nicanilor, a minti tă ca fiind di~trusă în 
t im pul invaz iei tătare din 1241. Această 

m ănăstire s-a aflat în faţa porţii Elisabeta , 
în apropierea actua lei gă1· i de călători . 
O a doua mănăst ire a fost cea a francisca
nilo r, a min t i tă prima dată în 1300, cînd 
văduva unui g1·eav din Vin ţ u de Jos 
d ă rni eşte cinc i mărci de argi nt pentru 
« fratribus minoribus » ad opus ecc!esiae 
sancte Efysabeth 2. Cea de-a treia mănăs

t ire, tot în strada Elisabeta , a fost aceea 
a că i ugăriţelor franciscane (fig . 1) sau a 
căl ugă 1·iţelo1· cenuşi i, cum au mai fost 
numite. În privinţa ampl asamente lor pr i
me lor două m ănăst i1· i nu sînt du bii , domi
nicanii fi ind, cum s-a mai ami nt it, în faţa 

2 Urkund~nbuch zur Geschichte der Deutschen 
in.Sie~e.nbOrge1.1 , vo i. I, nr. 287 (î n continua re Ub). 
B1se ric1l e ord in elo r de cerşeto r· i au fost ridicate 
mai ales din a doua j umătate a secolului a l XI 11 -lea 
pînă la mijl oc ul seco lului următor de către 
ordin~le de călugări ale Dominicanilor (predi
catorrl or) şi Francisca nil o r (Minor-iţ i sau desculţi). 
Ele formează o gr·up ă de monumente aparte , 
care nu au transe pt, turnur i - cel mul t un 
turnuleţ pentru clopot pe acoperişu l co rul u i 
- ş i nici trifori u. Plastica sculptur·ală este redusă 
la min im (kolpf: Bild worte rbuch dcr Architek
tur, Stuttgar-t , 1968, p . 63). 

Fi g. L. Releveul co1 ufu1 b1sc11rn Mănăs li11i că fu 
gări (c or franciscane. Situa( ia moi 1987 . A. - Pion. 
Io nivelul porteru lui cu indicarea elemente/or ori
ginare gocice , hoşu 1 ote Io 45° ; B - Sec(iune trans
versală spre est, C - Faţado nord cu indicarea 
pil aştrilor şi o golului de fereas tră gotică spre vest . 

porţ ii Elisabeta, de la această mănăstire 
păstrînd u-se numai un monumental cruci
fix de piat ră , astăz i în capela din faţa gări i. 

exec utat de Petrus Landregen din Austria 
în 1417. 
Mănăst irea Fra ncisca nilo r s-a aflat la 

colţ ul st răzilor Elisabeta (9 Mai) ş i S ări i 

(Con stit uţ i e i ) pe locul unde astăzi este 
o şcoa l ă construită în st i I neogotic . Mănăs

tirea a av ut de suferit în urma i ncen
d i u I u i di n 1556, nefiind reconstruită după 

incend iu. Bi ser ica mănăstir ii, sau o parte 
din ea , s-a păstrat pînă în 1868 ca bi ser ica 
Eli sabeta (fig. 1 ), cînd s-a demolat 3, 

Din documentele care se referă la a 
trei a mănăstire ş i la călugăr i ţele franc iscane 
(cenuşii) menţionăm cîteva in formaţii : 

- În 1497, pri marul Sibiului donează 
pentru că lugări ţele cenuş ii - monia /i bus 
griseis - 10 guldeni 4; 

- În 1507, căi ugăriţele franciscane p1· i
mesc din vistieria oraşului un cado u de 

3 E. M. Thalgott , Hermannstadt . Die bouge
schicht/iche Entwickung einer siebenbOrgischcn 
Stadt, Sib iu, 1934, p. 76. 

4 Que//en zur Geschichte Siebenburgens ous 
săchsischen Archiven. Rechnungen aus dem Archiv 
der Stodt Hermonnstodt, Sibiu , 1880. p. 241 
(în continuare Q elle n). 

Fig. 3. Corul Mănăst i ri i cum a răta Io începutu/ 
secolului nostru. Fotografie din colecţia Secţie i 
de istorie o Mu zeulu i Brukenthol. 
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5 guldeni. Sanctinomialibus sancti Francisci 

Cibini 5; 

- În anul 1536 mai existau la Sibiu 
călugăriţe franciscane 6; 

- Cu ocazia incendiului din 31 martie 
1556 mănăstirea este distrusă. O parte 

din mănăstirea de călugăriţe «din spaţ iu/ 

porţii» este vîndută pentru 95 guldeni 

(circa portam ad qucdam fors in monasterio 
monalium) 7; 

- În 1560, în Mănăstirea că i ugăriţelor 
cenuşii sînt depozitate grîne s; 

- În 1567 mănăstirea este folosită pen

tru scopuri gospodă1·eşti ( « in dem grauen 

Nonnenkloster in der Elisabethgasse ist 
ein Kochhaus»)9; 

- În anul 1578 este amintită din nou 

depozitarea cereale lor în mănăstire ( «grn 
Non nen kloster i n der El isabethgassen » )10. 

După Sigerus, la sfîrşitul secolului al 
XVIII - iea, în această clădire a funcţionat 

o manufactură de mătase a italianului 
Gallerattin. 

La mijlocul seco lului al X IX-iea, imobi 

lu/ era în proprietatea brutarului Sam
mue/ Schneider. 

Din releveul edifici lui demolat în 1987, 
din săpăturile arheologice din 1987- 1989 
(fig. 6) ca şi din interpretarea documente
lor se pot trage impo rta nte conc luzii. 

Analiza părţi lor păstrate pînă în 1987 
poate oferi informaţii în două direcţii: 

3 Qell en, p. 483. 
e Heinr ich Herberth . Oie Re(ormation in Her

mannstadt, Sibiu, 1883, p . 16. 
1 Herman n Fabini, Gotik in Hermannstadt, · 

Bucu reşti, 1989 p. 253. 
8 Ludwig Rei ssenberger, Ober die ehemaligen 

Be(estigungen von Hermannstadt, im Archiv des 
Verei ns (iir siebenbiirgische Landeskunde , vo I. 29, 
Sibiu, 1900, p. 363. 

9 Ibidem. 
10 He rberth , Re(ormation (vezi nota 6), p. 45. 
1l Emil Sigerus, Vom a/ten Hermannstadt, vol.1 

Sibiu, 1922, p. 9. ' 
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Fig. 4. Vedere dinspre sud-est în timpul demolării 
(mo i 1987 ). 

Fig. 5. Faţada de nord. Situaria din moi 1987. 

1. Forma de închidere a corului spre 
est prin cinci laturi ale decagonului nu 

este frecventă la construcţii monastice. 

Poate este vorba de o formă de tranziţie 

de la absida sem i circ ul ară romanică la 
închide1·ea obişn uită de cinci laturi ale 

octogonului; 

2. Structura şi grosimea zidurilor de 

piatră amintesc de constr ucţii romanice 
din zonă. Faţă de edificii de cult construite 

din cărămidă în Sibiu, în secolele XIV şi 

XV (biserica Sf. Maria, mănăstirile domi
nicană şi franciscană, biserica Azilului), 
zidăria de piatră ar putea fi datată la 
sfîrşitul seco lului al XIII - iea sa u începutu/ 
ce lui următo1·. O a ltă posibilitate de 

Fig. 6. Părri originare gotice idcnli {;co te prin releveu 
fÎ săpături. Pion . 

dotare, tot atît de relativă, ne este oferită 

de formatul cărămizilor găsit în timpul 
săpături lor la pardosea /a inferioară a bise

ricii. Formatul 240x 120x35 mm, com-
parat cu altele găsite la case cu pinion în 

t.repte şi la constru cţi i de la în~eputul 

secolului al XIV-iea, analizate de Kimako

wicz, conduce, de asemenea, la datarea 

propusă mai sus. 
Comparaţia planimetrică cu unele monu

mente ale ordinului franci sca n minorit 

din Austria şi Transil va nia. şi cu un exem
plar al 01-dinului dominican din Sighi

şoara (fig. 7) arată că monumentul sibian 
se în sc rie în acest context, prin relaţia 

dintre cor şi n avă precum şi în ceea 

ce pri veşte di mensi uni le. Pentru turnu I 

amplasat în sud ul edificiului se găsesc ana

logii la Mediaş, dar ş i la Stein, Austria 

De asemenea, se remarcă frecventa ampla

sare a claustru lui mănăstirii în nordul 

bisericii (fig. 7: 1, 2, 4, 5 şi 6). ÎnchiderPa 
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corului spre est şi cele cinc i latu ri ale de_ 
cagonului singularizează exemplul sibian12• 

Desigur, condiţiil e întru totul nefavo
rabile în care au fo st făc ute cercetări le 
atît de arhitectură cît şi cele arheologi ce 
au. dus la un 1Ţ1aterial primar .cl! multe 
lac une. Totuş i, consid.~ răm că dacă se va 
scrie odată o lu crare de specialitate 
despr"e a·rhitectura mo'n ast i că din· Transfl
vcin ia, mănă.sti rţa că i ug ă riţe lo r fra ~c is

0

cane ' 
d(n Sibiu îş i va ' g ăs i locul ce' i se c uv i ~ e . 

I • .,. - j ' • ' 

în. acest studiu, cu toate că s ubstanţa o i- · 
ginară păs:trată astăz i este nul ă. Cele 'două 1' 

articole publi cate' în acest numă r se consi- "' 
deră un studiu . p relir:i. i ~a. r în a_ce.a_s~Ji : 

di_recţie. 

12 Herm ann Fabini , Sibiu l gotic, Bucureşt i, 
1983, p. 77. ş i M. vo n Kim akowicz, A/t Her
mannstadt, Eine entwichlungsgeschicht/iche Studie 
în Archi v des Ve re in s fi.i r si ebenburgi sc he Lan
desk und e, vo i 37 2, Si biu, 1912, p. 242 ş i u1·m. 

., 

Fig. 7. Încadrarea bisericii Mănăs tir ii căl ugă riţe/or franciscane din Sibiu în contextu/ altor 
exemple de mănăsti ri ale unor ordine de că lug ări cerşetori din Transilvan ia ş i Austria. 

1. Bi serica Manăstiri i minorite • d in Stein, Aust r ia. 
2 . Biserica Manăstir i i franci scane din Langenloi s, Aust ri a. 
3. Bi serica minor i tă din Bi s triţa . 

4. Biserica fran c i scană din Mediaş. 

5. Biserica dominicană din Sighişoara. 

6. Bi serica călugă r i ţelor franciscane din Sibiu. 

SUMMARY 

The auth or describes the inter ior of t he chapel de mo lished in 1987 
unde1-lining the origi na l arc hitectu ra l e lements that have bee n preserved. 

The character istics of the design of the basilica raised in th e last deca
des ofthe 13-t h ce nt ury are poi nted out . ln the a1-ti cle there are referen ces 
t o the hi st orica l docume nts that speak about the nuns' order be longing 
t o Sa int Fran cisc. Th ere are a Iso stylisti c analogi es with chu rc hes of the 
Francisca n mo naste ri es known in Transy lvan ia or in the ce nt re of Eu rnpe. 
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