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ISTORIA UNEI BISERICI DE MANASTIRE DIN SIB·I U
PETRE

Aplicarea planului de sistematizare a
oraşului Sibiu a dus în mai 1987 la demolarea clădirii de pe Str. 9 Mai (Elisabethgasse) nr. 75. Clădirea cuprindea un
corp central, mai înalt (fostul cor al
unei biserici modificate), înconjurat de
camere mai joase, adosate 1 •
Istoricul

cercetării

arheologice

După dărîmarea

zidurilor s-a iniţiat un
prim sondaj în interiorul clădirii. Cercetarea a fost limitată la două secţiuni, în
condiţiile în care s-a bazat, în principal,

pe voluntariat şi ajutor bisericesc 2• Interesul stîrnit în presa locală de primele
rezultate ale cercetării, necesitatea de a
cla1·ifica problemele tipologiei, apartenenţei şi d ată rii monumentului ne-au îndem2

îmi exprim recunoştinţa faţă de Parohia

Romano-Catolică din Sibiu pentru sprijinul moral
şi contribuţia materială. Gînduri de recunoş
tinţă pentru profesorii K. Schmidt ş i A. Georgescu de la liceele Brukentha l şi Indu strial 6
din Sibiu , prin amabilitatea c ăro ra am obţinut
forţa de munc ă .

nat să întreprindem deme rs uri supl imentare pentru continuarea săpătur ii arheologice 3 •
În iulie - august 1988 s-a reluat săpă
tura printr-o secţiune lungă de 23 m la
vest de blocul de locuinţe ridicat între
timp, aco pe rind sau distrugînd fundaţiile
bisericii. Cercetarea a ridicat noi semne
de întrebare. În iarna 1988-1989 şanţu
rile săpate mecanic la vest de zona cercetată au distrus fundatii de zid uri asemă
nătoare ce lor deja de~v elite în cercetarea

------'

În fapt, se păstra corul unei biserici ti"ansformate într-o clădire laică. Biserica a fost exc lu să
din lista monumentelor istorice iar prin hotărîrea
fostulu i C.C.E.S., nr. 86/1984 se aviza demolarea
datorită «pie rderii unor atribuţii» şi «stării de
conservare ». În perioada de 10 zile cît a durat
«ultimatumul» întreprinderii însărcinate cu demolarea, dl. arhitect H. Fabini a întocmit releveul monumentului. În acelaş i timp au fost
făcute mai multe son daj e sub tencuiala modern ă
fără a se înregistra urme de pictură sau de supo 1·t
pregătit pentru pictur ă. ( Info rmaţiile le deţin
de la domnul Andrei Ke rtesz, muzeograf la
Muzeu I Bru kentha I) . Atunci s-a epuizat şansa
salvării monumentului prin preluarea şi valorificarea lui de către Mitropolia Ortodoxă a Ardealului.
În ultima vreme clădirea, compartim entată şi
etajată, fusese tran sformată în locuinţe. În perioada interbelică, acolo exista un depozit de
băuturi alcoolice iar în ultimele decen ii ale secolului trecut casa era în proprietat ea famili ei
G. SerfOzo (Adre ssbuch der k. freien Stadt Hermannstadt, Sibiu, 1892, p. 43; idem, Sibiu, 1895,
p. 51; idem, Sibiu, 1898, p. 57).
1

Pl anşa /, Biserica minor iţ ilor di n
săpăturilo r arheologice (W. Dus ii).

Sibiu, planul
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Plan şo a // ·o. Biserica minorit:ilor din Sibiu , etapele
constru cţie ş i reface re (Plan ş ele li -XI de
Crişan).

de
E.

anter ioară . În 1989, beneficiind de cad rul

juridic legal şi fonduri puse la dispoziţie
de C.P.J. Sibiu pentru «e liberarea terenului de sarci n ă istorică» s-a finalizat
cercetarea întregii constr u cţii.
Structură,

dimensiune

tehnică

de con-

strucţie

Zidul bisericii este alcătuit, într-o primă
categorie, din piatră de rîu şi blocuri
fasonate. Apariţia cărămi zi lor Iate de
0,030 m în structura zidăriei acestei prime
categorii este extrem de rară . O a doua
categorie de zid uri conţine numai pietre
de rîu. În ambele categorii pietrele au
fo st legate cu mortar hid1·aulic. Nisipul
3 A se vedea articolele: H. Weber, Oberreste
ei nes a/ten Bauwerks, în «Die Woche », nr. 1020
din 3 iulie 1987; M. Wittstock, Erste Ma nufaktur
in der Landes ?, în « Neue1· Weg l>, n1·. 11854
din 11 iuli e 1987; H. Fabini, Und dennoch .. ,
in « Di e Woche » nr. 1087 din 14 octombrie
1988 ; T. Suciu, Repere pentru activita tea arheologi/or sibieni, în «Tri bu na Sibiul ui », nr. 9758
din 17 decemb rie 1988.

76

http://patrimoniu.gov.ro

Pava jul este alcăt ui t din cărămiz i de
forme ş i dimensiuni dif~r ite, cele mai
multe de 0,30 m x 0,15 m x 0,035 m sau
0,24 m x 0,12 m x 0,035 m. Unele sînt
pătrate, cu latura de 0,17 m ş i grosimea
de 0,030 m. Există ş i po rţi uni de pavaj
unde cărămiz i le sînt mai groase: 0,042 m 0,045 m în caseta 7, sau 0,050 m în S. I.
şi S. li . Faţa s uperi oară, exp u să că lcă r ii,
este u zată în mod diferit, în aşa m ăs ură
încît la un e le se ob servă cu greu deni vel ă ri le sa u crăpătur i le ap ăr ute în procesu I
de ardere. Este însă evi d entă, în toate
caz urile, diferenţa di ntre faţa e x pusă frecăr ii ş i cea prinsă în mo rtar. Stratul pe
care au fo st aşezate are în componenţă
nisip şi granule de va r. C ără mi z ile au fost
di spuse în formă de parchet, în unghi
a sc uţit sa u drept. Pavajele din cărămizi
cu dim ensiunile m enţ ionate au fost găsite
în nava bisericii şi în altar. Un pavaj
format din două rîndu ri de cărămidă,
apa rţinînd fazei tîrzii a clădirii, a apărut
în interiorul corului în S.I. şi S. li. În
S. I. la nord de zidul corului; în exteriorul
biseri cii s-a aflat un pavaj din cărămidă
aş ezat pe un pat din bolovani de rîu;
urme de ardere secundară (incediu ?),
înregistrate pe acest din urmă pavaj, sînt
mai pronunţate decît în restul spaţiului
cercetat.
În ceea de pri veşte pavajele din piatră,
o porţiune dintr~un ul cu lat ura de 1 m
a apărut în caseta 7, fiind rezultatul unei

folosit pentr u prad ucerea morta ru I ui avea
culoa rea galbe n-deschis în cazul primei
categorii de zid uri , cen u ş iu, la a do ua.
Piet re ciop lite de dimensiuni mari
(0.30 m x 0,50 m x 0,30 m; 0,20 m x 0,20 m
x 0,30m; 0,40 m x 0,30 m x 0.20 m) au
fost folos ite în str uctura unor st îlpi .'
L ăt i mea fund at ii lor este diferit ă : 1,60 m
ar~ fund aţ i a 'z idului de sud al nave i,
1,20- 1,30 m fund atia ziduri lor corului,
2- 3 m aceea a în~ăperi i de pe latu ra
sud i că a navei, ce pare , deci, a fi fost parterul unu i turn. Elevatia zidurilor se
îngu stează pri n ret rage ~ i succes ive. În
S I sa u în şanţ u rile făcute de excavator
au fost observate astfel de ret rageri ,
z.idul aj ungînd în e levaţie la o l ăţ ime de
0,90 m. Elevaţ i a zidului de nord al cor ului
prezintă în exterior încă o retragere, ce-l
îngu stează ş i mai mult.
Ad încimea de fundaţie di feră de la
1 m, cît are şa n ţu I pr ime i categorii de
z. id uri, la 0,50 m, la cea de-a doua categorie. În locu l unde presiunea lateral ă
a bolţilor a fo st mai ma re (cazul incintei
exteri oa1·e de la sud, a stîl pilor de reziste n ţă ) fundaţia este sp rijinită de bolovani
uria ş i.

În mod deo sebit a fost construit zidu l
de sud al navei. Stîlpii ce urmau iniţi a l
să de s p artă nava centrală de cea colaterală au deve nit stîlpi angajaţi în structura
zidul ui exte rior al unei biserici cu dou ă
nave (Planşa a IV-a). Din cei 5 stîlpi dezve liţi integral sa u parţial, doar unul are
o l atu ră rotunjit ă . În general, stîlpii au
baza dreptunghiula ră şi dimensiunile de
1,50-2 m. Între ei e xist ă o distanţă
de 2 m.
CA SE.TA.
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reparaţii.

Vorb ind de alte a menaj ăr i, în S. III,
sub dou ă morminte suprapuse, dar fără
a avea l egăt ură cu ele, precizăm că a fost
găs i tă o îngrămădire din pietre de rîu

între ca1·e s-a u afl at oase de an imale şi
bucăţi de lemn ars. În S.I. o boltă din
piatră s ugerează faptul că aco lo s-a ridicat, într-o fază ulterioară, un zi d de cără
mid ă. În S. li au apărut dou ă fundaţii
din că ră mid ă, de formă circulară, constr uite odat ă cu podeaua for mată din două
rînduri de cărămizi.
Planimetria
E x istenţa celor dou ă categorii de ziduri,
cea îngrijit lucrată cu piatră de rîu şi
bloc:uri de carieră şi cea cu aspect mai
puţin îngrijit, sugerează existenţa mai
multor etape de construcţie.
B. 1. Biserica
iniţi a l
proiectată şi
parţial rea lizată a fo st o bas ilică cu trei
nave avînd lugimea totală de 51 m. Elementele caracteristice planului bas iIici isînt:
a. laturile absidei corului au unghiurile
atît de deschise încît lasă impresia unei
linii curbe; b. zidul corului şi al absidei
a fost sprijinit de cinci contraforturi păs
trate în elevaţ ie sau fundaţie. Săpătura
arheologică nu a surprins contraforturi
la zidurile navei; c. uşoara deviere de
orientare a zidului de vest, care nu se
înscrie în planul dreptunghiul ar al navei.
Se observă, în general, devie ri ale direcţ iei elevaţ iei zidurilor faţă de direcţia
fundaţiilor, ceea ce face ca lăţimea soclului
să nu fie aceeaşi; d. închiderea corului.
Din colţu ri le de nord-vest şi de sud-vest
ale corului pleacă spre interior segmente
de fundaţii. Cel plecat din colţul de sudvest se terminădupă2,35m. Pandantul lui
nordic a fost rupt de o groapă modernă.
Primul zid se continuă după o întrerupere
de 0,55 m cu un nou segment. Fundamen-
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Pl anşo o IV .-o Structuro zidului de
funda ţ ie o novei , dezvelit in S X I ş i
CB (proi e cţia orizonta l ă ; desen de

C. Nicu).

Pl anşo o li l-o. Structuro
de fundaţie o turnului ş i

zidului
cele trei
morminte descope ri te ocolo (p roiecţi e orizont a lă).
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tul astfel reali zat a constituit baza une
elevaţii din cărămidă. Zidul din cărămidă
îşi reduce grosi mea prin două retrageri
succesive; e. fund aţi i le claustrului au fost
surprinse doar pe fundul unei gropi s ăpate
meca nic. Au fost observate două ziduri
paralele ce pleacă spre nord din dreptul
altarului, avînd distanţa de 6,50 m între
ele. Urmele zidurilor au putut fi urmărite
pe o lungime de 24,20 m şi respectiv
19 m. S-a putut identifica o singură încă
pere, al ăt urat ă corului, avînd dimensiunile
de 8 m x 6,50 m (vezi plan şa a V-a).
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B.2. Biserica cu două nave. Zidul sudic
al bisericii cu două nave s-a construit
pe traseul stîlpilor ce delimitau nava
centrală de colaterala initială. Latura nou
apărută avea în partea s~d-estică o încă
pere rectangulară, probabi I un turn cu
fundaţii puternice.
Cimitirul bisericii
Morţii

au fost depuşi în gropi orientate
paralel cu zidurile lungi ale navei şi corului,
în interiorul şi exteriorul bisericii. Nu
s-au găsit schelete în imediata apropiere
a fundaţiilor. Probabil, în spaţiile de lîngă
ziduri ca şi în regiunea centrală a navei
existau culoare de trecere sau locuri
pentru bănci. Între aceste spaţii, mormintele erau dispuse pe patru-cinci rînduri. Am descoperit un singur mormînt
deranjat de o suprapunere. În partea de
vest a turnului s-au înregistrat trei morminte diferenţiate prin poziţia faţă de
fundaţii: primul (cel mai vechi) a fost
tăiat de fundaţie, al doilea s-a adosat
fundaţiei, groapa fiind mărginită de pietre
de rîu, iar al treilea a fo st dispus în funcţie
de ce l precedent (Planşa a III-a). La vest
de biser·ică nu am întîlnit morminte, ia r
terenu I de la est de absidă nu a fost
cercetat.
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stratigrafice

Informaţii

utile pentru identificarea şi
deo sebi rea ~tapelor de construcţie oferă
stratigrafia. ln unele locuri săpătura arheologică a atins, laadîncime mai mare de 2 m,
un strat de nisip de rîu . La limita lui
s uperioară se află un strat de pămînt
negru avînd în componenţă bucăţi de
lemn carbonizat, fragmente ceramice şi
fragmente din lutuiala incendiată a unor
construcţii uşo a re. In secţ iuni le practicate în interio rul navei a u fo st surprinse
trei ni veluri de călcare. Două dintre ele
corespund soclului fundaţiei: cel mai vechi
este un strat subţire de nisip suprapus
de un strat superficial de pămînt ars la
rosu. Peste un strat de ni velare for·mat
di~ pămînt negru se află un pavaj alcătuit
din căr·ămizi groase de 0,05 m. Al treilea
ni vel de călcare este reprezentat de un
pavaj format din două rînduri de cără
midă, nivel corespunzător intrării de la
nord (Planşa a V-a) .
În profilul esti c al secţiunii III este
vizibil un singur ni vel de călcare, ilustrat
de pavajul din cărămidă. Urme de pavaj
sau alte indicii ale unor ni veluri de călcare
medieva le nu au fost surprinse în terenul
aflat în exteriorul zidului de sud al navei.
Ni velul de construcţie al bisericii a
fost sesizat în caseta 3. El era suprapus
de un strat de pămînt negru şi urmele
a două pavaje.
Pentru a ilustra refacerea pavajului datorită unei reparaţii prezentăm profilul nordic al casetei 9 (Planşa a VII-a).
Sectiunile IX si XI demon strează exi stenta ~antului d~ fundatie al colateralei
sudice' iniţial proiectată. În umplutur·a
gropii au apă rut cîteva pietre sfărîmate
( Planşa a VI-a) .
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Materialul arheologic
Din ceramica prei s toric ă s-au găsitcîte v a
fragmente atipice de vase lucrate cu mîna,
cu peretele gro s, arse ox idant. Între ele
se află o apucătoare ce aparţine Hallstattului (Planşa a VIII-a).
În stratul de pămînt negru în care a
fost de sco perită ceramica preistor·ică , fără
a a parţine unui ni vel de locuire deosebit,
a apăr ut ceramică din secolul al XIII-iea;
fragmente din oale şi ulcioare lucrate la
ro ată, cu peretele gros, au mi că în compoziţia pastei. Ceramica a fos't a rsă oxidant. superficial. Vasele au gît ul scurt,
buza răs frîntă spre exterior, marginea
ascuţită sa u rotund ă . Două fragmente ceramice · provin, probabil, de la cast roane
cu buza lată, puternic profilate. Tubul
ulciorului este lung de 0,030 m, cu diametru l interior de 0,017 m. Un singur
fragment este ornamentat cu adîncituri
fă cute cu unghia (Planşa a VIII-a, b-1;
IX-c).
Dacă pentru fragmentele de oală cu buza
lăţită (Kragenrand) se admite, în general, datarea în secolul al XIV-iea, pentru
datarea acestei categorii de fragmente ceramice (sec. XIV-XVI) este semnificativă
poziţia de scoperirii . Capace le de oală au
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Planşo
(a) şi

o VIII-o. Fror;mente ceramice hollstottiene
medievale (b -1) .

Planşo

o IX-o. Fra gmente cera mice medievale:
vase ulcior (o, c) suport pentru lum inare (b ),
capace de oală (d, e) , pl acă din teracotă (f) ,
oală-ca h lă (g) .

Planşa o X-o. Ciubuce de pipă (o-f), obiecte
din metol (g - j ).

Pt'onşo o X I-o . Ancadrament de fereastră cu christogramă.

apărut

pe fu n daţia turnulu i dinspre sud ,
iar fragmentu l de teracotă reprezentînd-o
pe Mar ia cu Pruncul într- un strat de dărî
măt ur i. Unei per ioade de la sfîrşitu l interval ului îi a par ţin frag mentele de suporturi
pentru lumînare (P lan şa a IX-a - a, b,
d, e, f, g).
De şi aparţin unei per ioade tîrzii ş i
legătură cu comunitatea l a i că, prez entăm cele şase ciubuce de pipă descoperite în săpătură pentru elega n ţa formelor şi orn amentelor, deosebite de la
un exemplar la altu l (Planşa a X-a-a , b).

sînt în

În ceea ce pri v eşte obiectele di n meta l,
reţine atenţia un fragment dintr-un iatagan cu lăţ im ea maximă de 0,03 m şi grosimea de 0,005 m, cu şa nţ latera l ş i incrustaţii de argint. Fragmentul de iatagan se
poate data în seco lele XVI I- XVIII, judecînd după exemplarele aţl ate în colecţiile
Muze ulu i Brukenthal (iataganul cu nr. de
in ventar 3295). Iatagan ul a fost descope1·it

într-un strat de dărîmături. Inventarul
arheo logic mai cuprinde fragmentele unei
ferecături de coşciug, o furculiţă de fier,
o Iinguriţă de argint şi o cataramă
(Planşa X-g, j).
Pe toată suprafaţa cer cetată arheologic
sau afectată de săpături mecanice au fost
descoperite ghiulele din piatră. Din cele
24 de ghiulele înregistrate, numai şase
sînt întregi . Cele mai multe au diametrul
de 0,30 m, fi ind sferice. Cîteva nu au fost
prelucrate pînă la capăt. Cele mai multe
ghiulele prezi ntă urme de ardere secundară. Prezentă m un tabel cu principalel e
ca racteristici ale ghiulelelor desco perite 4•
Di ntre ancadramentele din piatră, unul,
refo losit pentru m ărginirea unui pavaj
din cărămidă, amenajat deasupra fundaţie i
' Date le de natura geologică le datorez d omn ul u i
Viore l Ciuntu de la Muzeul Br u ke nth a l, c ă rui a
î i m u lţumesc şi cu această ocazie.

'""

turnului, are muchia teşită. Pe una din
feţe se observă un chenar iar pe alta se
distinge cu greu un însemn scris cu căr
bune, reprezentînd, se pare, o chri stogramă (Planşa a XI-a).
Apariţia, evoluţia şi apartenenţa monu-

mentului

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

·10.
11 .
12.

Diametru Greuta te
m
kg
0, 170
0,330
0,330
0,330
0,320
0,280
0,31 0
0,300
0,330
0,300
0,300
0,160

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.

24.

0,330

0,300
0,300
0,180

35
39
34,5
30,5

36

Naturo
geologică

cal car organogen
a ndezit hidrotermal izat
gresie cu ciment ca r bonatic
andez it hidrotermal izat
andezit hidrote1·malizat
'g resie cu ciment carbo natic ,
a ndezit hidrotermalizat
idem
id em
id em
idem
mic roco nglomerat
andezit hidrotermal izat
idem
gresie micacee
idem
andezit hidrotermalizat
calcar organoge n
gresie slab micacee
idem
id em
idem
calcar organogen
,
andezit hidrotermal i~aţ

Formo,
Stare de
prelucrare
sferică
sferică
sferică
sferică
sferi că
sferică
sferică

sferică
sferică
sfer ică
sferică
sferică
sferică
s ferică
sferică
sferică
s ferică
ovoidală
sem ipre lucrată

Stare -de
conservare
fragment.
între agă
într~ag ă

fra gm ent.
întreagă
întreagă

fragment.
î ntreagă
întreagă

idem

fragment.
fragment.
fragment.
fragment.
fragment.
fragm ent.
fragment.
fragment.
fragment.
frag ment .
fragment.

sferică
semi prelucrată
sferică
sferică
sferică

fragment.
fragment.
fragment.
fra grl) ent.

fragmen,t~

Cercetarea arheologică p rezentată, diflci lă prin condiţiile nefireşti de desfăşu
rare, se dovedeşte greu de finalizat datorită lipsei unor elemente de datare sigură
ş i atribuire neechi vocă. Pe de altă parte.
importanţa monumentului în istoria începuturilor oraşului Sibiu ne obligă la efortul luării în considerare a tuturor elementelor ce vor putea conduce la concluzii
juste şi limita interpretările subiective.
După opini a expr imată cu 130 de ani
în urmă de Gustav Sei vert, în zona porţii
Elisabeta ar f1 e"xistat două biserici de
mănăstire. Autorul nu se poate pro11unţa
d acă construcţia aflată atunci în picioare
şi dărîmată . nu mult timp după aceea, sau
«ruinele-unei alte bisericii aflate în casa
brutarului Samael Schneider» au aparţi
nut călugărilor minoriţi. În acea ultimă
cl ădi re ·ar fi fost o fabrică de mMase 6,
6
G. Seivert, Dle Stadt Hermannstadt, Sibiu
1859, p. 8.
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1. Deral 1u di n planu l
oraş u lui Sib iu- în
1699, (după M.

an ul '.
Vi s.:
conti, · Mappa de lia
Tr·ansi Ivan ia „ .)

Aşa cum pen tru veni rea dominicanilor
la Sibiu se admite anul 1242 - ca terminus
quem.' stabi li rea minor· ităţilor era un
fapt consemnat deja în anul 1300, cînd
vădu va comitel ul ui Herbord din Vinţu de
Jos le d ă ruieşte di n moştenirea so ţului
răpo sa t 5 măr c i i 2 .

'ante

, Analiza s ep a rată a materjalului arheologi c, a documente/or de arhivă sau caracteristici le pl anului nu pot duce la concluzii J.impezi .. Coroborate însă, aceste surse
de informaţii se pot dovedi capabi le, dacă
nu pentru o datare precisă, cel p uţin de
~ determina în timp biserica.
Propunerile de datare · a monumentului
pe baza da telor cercetării arheologice
pleacă de la următoarele fapte :

1 Harta Sibiului din anul 1699, atr ibuită
lu i -V is cont i, i n dic ă exi s tenţa ·a două biserici l î r:igă poarta Eli sabeta : bi·serica Sf. Elisabeta , demo l ată în a do ua jumătate a
seco lului al XIX-iea, nu înainte de a fi
con sem n ată de Th allgott 0 şi o altă biserică,
peste drum 7 (Foto 1).
Ap ă r·tenenţa biseri cii prezentată la o
co munitate de că lug ări cerşet0.ri se poate
lesne demo nstra p/ecînd de la ur·mătoare/e
premjse:
1. aşeza~ea biseric ii în periferia comuni tăţ ii civi le, într-o zonă strategică, pe un
drum princ ipal de acces în loca litate. Este
greu de imaginat că - o bi s erică parobială
~ r fi fos~ pozi ţion ată în zonă periferi că
aşezării . ln perioad-i r·id.i cării bi sericii, terenul era mlăştino s ş i, ca urma r·e, impropriu
a şezării lai ce;
2. si mplitatea planului bazili ca/, fără
tran sept, şi transfo r·marea ulterio ară a bazi1 ic i i în tr-o bi se ric ă cu dou ă nave. Se respectau astfe l regulile unit ăţ ii spaţi ului inte:
rior al nave i, implicit al comunităţii ş i
egali t ă ţii cred in cioşilor. Sublinierea elemente/or specifice pl anu Iu i pledează pentr-u
a l ăturarea monumentului în discutie bisericilor ridicate de călugării cerş~tori în
l egătură şi cu spr ijinul autorităţilor, al
meş teril or locali 8 ;

3. sără cia inventar ului arheologic prove nit din straturile de depunere corespunzătoare rid i că rii şi funcţionării bisericii .
Afirmaţia este valabilă pentru morminte le
lipsite, cu o singură excepţie (o cata'ramă
din fier), de in ventar;
4. cele 39 de sche lete identificate şi
studiate de domnul Alexandru Dobrescu,
biolog la Muzeul Brukenthal, au aparţi nut
unor bărbaţi cu tal ia înaltă, în general
de 1,80 m, cu exemplare depăşind 2 m.
Dacă apartenenţa bisericii prezentat ă
la un ordin de călugări cerşetori nu
ridică semne de întrebare este dificil a
preci za căruia anume îi aparţine. În acest
efort relevarea planului bisericii nu este
de un real folos, dat fiind faptul că d eosebirile dintre bisericile minorităti/ or si
ce le ale dominicani/or sînt neînse'mnat~,
evidenţiate mai ales în faza iniţială de
dezvoltare a acestui gen de ar hitectur ă 9 .
Dominicanii s-au aşezat la Sibiu înainte
de 1241, an cînd mănăstirea lor a fost
distrusă de tătari 10 . În a doua jumătate
a secolului, prezenţa lor în cadrele societăţii sibie ne este mai des ate stată documentar; dar localizarea mănăstirii devine
po s ibilă numai cercetînd documentele seco lului al XV-iea n,
referitoare la arhitectura spec ifi că
călugărilor cerşetori ne-au fo st puse la d i s poziţie,
în copii, de către doamna dr. jutta Meischner,
de la Institutul de arheologie din Berlin: R. K. Don in, Die Bettelordenskirchen in Osterreich, Baden,
1935, p. 7 şi urm . ; E. BUrgler, Die Franziskaner
Orden in der Schweiz, Laussane, p. 15 1932, şi
urm .; F. Sessevalle, Histoire Generale de l'Ordre
de Saint Fran~ois, Pari s, 1935, p. 21-40; F. R. Bennett, The Early Dominicans, New York, 1971 ,
passim; Informaţii asupra arhitecturii realizate
de călugării cerşetori în ţara noastră se pot
regăsi la V. Drăguţ, Arta gotic ă în Rom6n ia,
Bucureşti, 1976, p. 62-69.
.
8 R. K. Donin, op. cit„ p. 316. Este greu de
acceptat ipoteza · e x istenţ e i unei a t re ia biserici
de mănăstire, necunoscută din documente,
într-o aşezare ce nu are posibilit ăţile material e
necesare. În Austria, numai ma rile oraşe pot
întreţine la sfîrşitul secolului al XIII-iea mai
multe comunităţi de călugări .
lo Annales Sancti Petri Erphesfurdenses, în „Monumente Gem1aniae Historica » seria Scri ptorum,
voi. XVI, Hanovra, 1859, p. 34.
11 Vicarul case i predicatorilor întăreşte cu
sigiliul său · un privilegiu din 1264, fapt consemnat
într-un document din 1282 (Documente privind
istoria Rom6niei, C, ~eac. Xiii, voi. li, Bucureşti,
8

8 E. Tha lgott , Her'mannstadt. Die baugeschichliche Entwicklung ein der siebenbiirgischen Stadt,
Sibiu, 1934, p. 76. Pentru evo luţia arhitecturii
med ievale din Sibiu sînt utile lucră r il e de s intez ă
H. Fabini, Gotik in Hermannstadt, Bucureşti,
1989·, p. 157 - 160 şi 251 - 253, note le 54 - 56;
P. Niede rmayer, Siebenblirgische Stădte, Bucureşti, 1979, p. 21. În ambele cazuri Biserica
minori ţ i lo r Sf. Eli sabeta este identificat ă cu
capela aflat ă în int erse cţi a străz ilor Constituţie i
şi 9 Mai. Aceeaşi inte rpreta re în Schematismus
almae provincial S. Stephani Regis Appostolici
Ordinis Frateum Minorum in Transylvan Romanie
ad Annum Christi MCMXLVI. Cluj, 1947, p. 38.
7
M. Vi sconti, Mappa de/la Transilvania, Hermannstadt Citta, Bibli oteca Bruke nthal, H . 912;
G. Sote r ius pleacă în stab ilirea celor mai vechi
biser ici din Sibiu de la însemnărfle din anul
1571 ale lui Joh annes Paulinus, Potrivit celor doi
autori, a tre ia bis er ică din Sibiu, în ordinea
vech imi i, este biserica Sf. Eli sabeta « Terţia
Ecclesia (ui t Sf. Elisabet apund Fratres Franciscanos ». În şirul biserici lor din Sibiu, după
biserica mai sus pomenită, este trecută « Aliud
non procul inde ex opposita » (G. Sote rius, Cibinium, f.a„ ms. 26, Biblioteca Brukenthal Sibiu,
p. 45).

Lucrările
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a. pînă la desco perirea altor probe
putem afirma că nu există urmele unei
constr-ucţi i anterioare monumentului, de şi
perimetr ul bi sericii şi împrejurimea au
fo st studiate arheologic. Constatarea este
necesa ră întrucît în alte caz uri biserica
de pi atr ă a fo st preced ată de o constru cţie din lemn ;
b. materialul ceramic descoperit în stratul de pămînt negru din S./„ lîngă fundaţi a
bise ricii, se deose beşte prin unele caracteri stici ale formei vaselor, prin compoz iţia pastei şi modalitatea prelucrării lutului de ceramica Kragerrand (ceramică speci fi că secolului al XIV-iea, produsă în 1telie re specializate, destinată pieţei, răspîn
dite în întreaga Transilvanie, în Moldova
şi cunoscută în Ţara Românească) cît şi
de cea atribuită seco lului al Xii-lea (aşa
numita «ceram ica Ciugud », răspîndită pe
o zonă largă ce depăşeşte teritoriul ţării
noastre, caracterizată prin forme va riate,
cu o intensă folosire a cazanu lui de lut) .
Deşi, dat fiind stadi ul incipient al cercetărilor· de arheologie mediev ală, necunoaş
terii în suficientă măsură a aşa - numi tei
«ce ra mică de colonişti», co n siderăm că
fragmentele ceram ice-descoperi te în stratul de p ăm înt negru fac parte din aceas t ă
categorie, ca raC:terizînd seco lului al
XIIl-lea13 .
Surse documentare referitoare la istoria
călugărilor cerşetori din Sibiu
Documentele referitoare la o rdinele de
cerşetori confirmă ideea că în
Tra nsil va ni a ele au fost folosite de papa lic ălugăr i

1952, p. 242 - 243); În anu 11445 o ce rere de ajutor
a sibieni lor pentru reface rea şi strămu tarea mă
năstirii aflat e «extra eande m civitatem immediate tamen cir·ca civitatem » este adresată
papal i taţii
(Ur kundenbuc h zur Geschichte der
Deutschen in Siebenbiirgen, V, Bucureşti, 1975,
p. 160 ) ş i scrisoarea pape i din 1447; ibidem,
p. 202.
12 D.l.R., C„ Veac XIII, vo i. li , p. 479 cu întă ri
rea t estam ent ului după un scurt răgaz; ibidem
p. 481.
13 Pen tru analogii cu fragmentele ceramice
din secolul al XIII-i ea ; P. Beşliu şi Th. Năgler.
Die Archăolo g isc e n Grobungen in Hermannstădter
A/ten Rathaus, în „Forschungen zu r Volks - und
landesckunde" 32,2, 1989, p. 35, planşa a IV-a,
e, f, g. Materi al arheologic din aceeaşi perioadă
a fo st descoperit în substrucţiile din lemn ale
unor clăd i ri din vatra de formare a oraşului
medieval Sibiu . C ercetările sînt în curs de des făşurare ş i de publicare.

Fun daţia navei
minoriţi/or· afectată

3.

bisericii
de săpă

turi mecanice.

2. Vedere · dins pre nord a
edi(tciuJui dem olat în· anul
1987.

....
4. Stîlp al colateralei no cdice
dezvelit. în · SX.

tate pentru a propovădui « cuvî nt ul
cru cii». Pericolul real sa u potenţial al
unei in vaz ii de « ne c redincioşi» v en i ţ i de
pest e mun ţ i, conso li darea formaţi u n il o1·
polit ice româneşti o rtodoxe, necesitatea
creşt in ăr ii cumanilor, încercările de a- i
atrage pe rom ân ii din T ransil van ia în
structur i le ideologi ce ale soc iet ăţ ii cato1 ice de tip apu sea n determină iniţi ati ve
papale cum este cea din 1278 cîn d Papa
Nicol ae al II - iea scrie provinci alului mi nor iţilor din U ngaria să t r imită la cumani
pe_ acei fraţi ce-i soco teşte potri v i ţ i 14.
ln 1287 papa Honoriu al IV- iea îndeamn ă
pe epi scopul de Strigoniu să p1·edi ce cruciada «contra Tartaros, Sarracenos, Neugh erinos et Paganos )>. Mai explicit Papa Bo nifaciu al Vlll -lea sfătu i eşte fo losirea minoriţil or ş i predicatori lor «contra hereticos
schismaticos et pagenos » 15 • În ace l aş i an
se con firm ă a tri buţ i ile că lu gă1- ilor cer şe
to1·i ca anchetatori şi exec utori ai pedepse lor16.
Cu toate că nu aduc inform aţii Ie necesare stab ili 1·i i unei an umite date pentru
aşezarea m i nor iţil o1· , documente le menţio n ate ilu s t rează ex i stenţ a unei st ăr i de
spirit favorabile venirii că lug ări l o r ce 1·şe
to1· i în Sibiul afl at pe d r umul de a deven i
unul dintre mar il e oraşe ale T1·ansil van iei
ş i Eu rope i răsă ritene. Nu mai în ultime le
decen i i ale seco lulu i al X III-iea localitatea
are pos i bilităţile materiale necesare înt reţinerii unei noi co mun ităţ i de că lugări .

Elemente ale planului
Planul baz il ica l si mplu , fă ră transept,
dimen siunil e ş i forma co i-ulu i pl e dea ză
pentru o dat are înainte de an ul 1300 17 .
Săpătura ar heol og i că a relevat ex i stenţ a
Or·dinul m i nor iţi lor er·a cond us de un ministru general cu r e ş ed i n ţa la Ro ma. Or·gan izarea admin i st r·ati vă a ordinul ui cu pri nde: provincii, custodii ş i conve nt e. Pr ime le e rau con dus e de prov inciali, iar ultim ele de guardieni:
Lexikon fur Th eologii und Kirch e, voi Vil, Fre ibu rg 1935, p. 204. Pentru documentul din 1278;
D.l.R. C. XII I, li , p. 407. În ace l aş i an se înr·eg istr e ază mari tulburăl"i datorită răscoa l e i saş i lor
şi dist ru gerii biser icii e piscopa le din Alba Iul ia
(D .1.R, Veac C. XIII , vo i. li, p. 189 - 190,
190 - 191, 193 - 194). Nu est e exclus ca în h otărî
rea de a-i ad uce pe m i nor· i ţi la Sibiu să se fi ţ i nut
seama de aceste eve nim ent e .
15 Monum enta Ecclesiae Strigoniensis, li , Str·i go14

unei prim e pe1·ioade de co n str ucţie cî nd
s-a 1·eal izat din proiectul iniţial, d in moti ve
pe care le bănuim de ordin materi al,
num ai co i-ul. Consi de1·e nte dogmati ce , necesitatea atragerii populaţiei locale spre
id eal u1·ile ueştini s mului origin al, domin ate
de spiritu I ega lităţ ii şi fra ternit ăţ ii, au
determinat modificarea programu lui de
cons trucţi e iniţial. A stfe l prin r e nunţare a
la co lat erala s udi că s-a rea lizat un spaţ iu
unitar al nave i . De regulă, bi se ri cil e că lu 
g ări lor cerşetori nu au av ut turn-clopotniţă separat de restul bisericii. Mas ivitatea turnului bisericii din Sibiu şi aşeza
rea mănăst irii î ntr-o zo nă strateg i că ridică prob lema funcţiilor turnului în cadr ul
bisericii şi a bi se ricii în sistem ul de apărare
a oraş ului. În Europa c entrală mănăstirile
c ă lug ăr il or cerş etori au fost folo site în
sistem ul d e fo rtifi care a oraşe lor 18 . Nu
vom putea c uno aşte cu precizie ş i în
deta lii care au fost sarc inile minoriţilor
d in Sibiu în această dir ecţ ie. Rezerva
est e cu atît mai mare cu cît ne lipsesc
datele săpăturilor arheolog ice făc ute la
zidur ile de in c in tă . Este în să se mnificati v
de amint it că turnul de a părare ce marca
int rarea în oraş. afl at în imediata apropiere
a mănăst irii , s-a numit tot El isa beta 10 .
Revenind la istoria com unit ăţii călugă
ri lo r , est e de relevat documentul di n
1302 ca re adu ce dovada ex i stenţei un or
conflicte de interese cu anumite grupuri
ale populaţiei loca le. În acel an com itele
de Sighişoara , Vasmund, a j efuit «în chip
mişe l esc» mănăstiri le fran cisca ni lor ş i dominicani lo r din Sibiu 2o.
Pentr u o lung ă pe1· i oadă de timp as upra com unităţii că lug ăr ilor minori ţi se
niu. 1882, p. 219.
16 D. l.R., C, Veac XIII, voi. li, p, 460.
17 Lu ăm în cons id e rare r·aportul din tre fazele
de dezvol t are ale ar hitectu rii din Eurn pa occid e ntal ă ş i răsăr it eană. Arhitectu r·a ord ine lor de
călugăr· i ce rş eto r · i a făcut t recerea de la romani c
la goti c. Pentr·u aceste pr·obl eme a se co nsulta
ar· t icolul compleme ntar raportul ui de săp ătură
semnat de do mn u I ar hitect . H. Fabin i. în problema care ne i nteresează amintim doar· co nstatai-ea făcută de K. Don in că bise ricile cu cor ul
lung pe distanţa a tre i sau mai multe careur i
nu se pot data mai în ain te de ultim e le dece nii
a le seco lul ui al XI II-i ea (R. K. Don in , op. cit.,
p. 40) .
LS R. K. Don in op . cit„ p. 201.
19
Con turul inci ntei claust rul ui nu s-a putut

aşte rn e t ăcerea docum en t elo1-. Gradul de
u z u ră al că 1·ă mi zi l or sa u unele refaceri
ale pavajului sesi zate în săpătura arheologic ă nu pot i I ustra decît parţia l seco lele
de ex i stentă ulter ioare ale m ănăstiri i 21 •
Din seco lul' al X IV-iea, intere sul faţă de
cruciadă a scăz ut avînd ca urmare scăderea
import a nţ ei mănăstirii. Sfîrşit ul biserici i
a fost dram at ic. O s in g ură bucată de
ghiulea a fo st de sco perit ă într-o porţi un e
din zi dul de sud al corul ui . D escoper irea
ce lor lalte 23 de ghiulel e în r egiunea învec in ată biseri ci i sa u în peri met ru I nave i,
frag mentele de cărbu ne de pe pava j suge-

identifica decît par· ţial, astfel că l e g ăt ura mănăs
tirii cu in cinta de apărare a oraş ului medieval
r ămîne
i poteti că .
20 Nu mi -am propus să scot în evid e nţă decît
acele documente ce completează sa u ilustrează

cercetăr ii de teren. Ar fi interesant a
cunoaşt e , între a ltele , dacă există în Trans ilva ni a ş i Ungaria mai multe biser ici ale mi nor iţilor ded icate Sfinte i Elisabeta , fii ca regelui
Vngar ie i And re i al II -iea, căsătorită cu un margraf al Imperiu lui Romano-Ger·man, canonizată
pentru pi oşe nia e i: Lexikon . .. IV, Freiburg,

date le

1935, p. 208. Pentru documentu l din 1302 O.I. R„C., VeacXIV, voi. 1, B u cureşti, 1953 , p. 22.
21 În anu l 1506 minoriţii pr imesc din partea
prim ăr i e i oraş ului Sibiu 10 florini «pro structu ra». În acelaş i an sînt pom enite călugăr i ţel e
Sfînt ul ui Fran cisc: Quel/en zur Geschichote Siebenbiirgen aus, Siichsischen Archiven, Rechnungen
aus dem Archiv der Stadt Nermann stadt un der
Siichsisch en Nation Sibi u, 1880, p. 483. În 1509
alte sume pl ătit e pro subsidio expensarum de
comisione dominorum ş i pro subsidio comparandi
vini, Ib idem, p. 510 - 513, 543.
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mat în tencuială anul 1688. Da că data a
copiat o altă inscripţie mai veche sau se
datorează pre Iuări i unei tradiţii necontro1abile, nu putem şti cu siguranţă . Amenajăr i le fostului cor al bisericii (pract icarea
intrării pe latura s udică, construcţia din
exteriorul ace lei aşi laturi, pavajele şi fun daţiile din cărămidă aflate în interior,
mansardarea clădirii, închide rea Iaturi i de
vest printr-un zid de că rămidă) au avut
inten ţia tran sform ări i c lădirii şi schimbării

destinaţiei 22 • Cu aceasta însă ia sfîrşit lumea
medievală ce a cuprins într-un segment
nu destul de desluşit luminat istoria con ventului şi a bi sericii minoriţilor din Sibiu .

.

Fundaţiile

biser icii

şi

pavajele corului.

rează distrugerea violentă a zidurilor.
După acel eveniment, posibi Iatacul turci lor
din 1442, comunitatea de călugări nu a
putut ridica întreaga biserică. Că i ug ări i
se limitează la refacerea co rului cu ajutorul financiar al comunităţii. Despre contribuţia prim ă riei oraşului la susţinerea
călugărilor aflăm din documente de la

începutul secolului al XVI-iea.
Viaţa comunităţ ii de călugări şi destinaţia religioasă a clădirii s-au stins odată
cu aplicarea reformei luterane şi izgonirea călugărilor catolici: Nu cunoaştem
data precisă cînd corul bisericii rămas în
paragină a fost man sa rdat ş i refolosit. Pe
clădirea demolată în 1987 a existat impri-

6. Zid din
corului.

piatră

adosat

colţulu i

de sud-est al

7. Zidărie din cărămidă aparţin ind etapei de
refacere din secole le XVI-XVII.

Consideraţii

finale

Biserica cercetată arheologic la Sibiu ,
pe str. 9 Mai,a aparţinut unei comunit ăţ i
de călugări cerşetori, după datele deja
prezentate, minoriţilor. Ea a fo st construită în mai multe etape 23 :
1. În ultimele decenii ale seco lului
al XIII -iea s-au con struit fund atiile unei
bazi Iici cu trei nave, fără transept.
De pe această fund aţie s-au ridicat doar
zidurile corului (R.1 ). Conclu zia se bazea ză
pe datele stratigraQce obţinute prin săpă
tură arheologică. ln corul bisericii s-a u
evident iat două ni ve luri de călcare ce
pleacă de la soclul fundaţiei, pe cînd în
corpul navei a fo st surprins un singur
pavaj. Lipsa ni ve lului de călcare în cola0

22
Să fl e fost aici, aşa cum se î n tre abă M. Wittstock în art ico lu \ deja citat, prima manufactur ă
de m ătase din Tran silvania î n fiinţată de Callaratti 1 A se vedea în aceast ă dir·ecţ i e art ico lu l:
Th. Năg\er, Contribuţia saşilo r la dezvoltarea
economică a Transilvaniei fn o doua jumătate o
secolului ol X VIII-iea ş i primo jumătate a secolului ol XIX-iea, în «Studii de istorie a naţio
nal i tăţilor con locuitoare din Ro mânia ş i a înfră
ţiri i lo r cu naţiunea româ n ă» , Bucureşt i , 1981 ,
p. 107 ş i urm.
23
Afirmaţiile din stud iu referitoare la apar-tenenţă, planimetria ş i evoluţia monumentului
pleacă de la informa ţ ii ar·heo \ogice, cartogr·afice
sa u do cum e ntare ; surse le docum entare au con dus la ipote zele deja menţionate fără a avea
însă pretenţiile unor co ncluzii definitive .
In ed itul descoperirii a creat şi , în mod sigur,
va mai incita discuţii. De exemp lu, ipoteza
ex i ste n ţe i ş i a funcţio n ă r ii la un moment dat
a înt regii bazilici ar fl în mod formal mai u şor
de acceptat decît cea pro pu să în acest artico I
care po rneşte de la date le arh eo logice surprinse în te ren , arg um entele fiind pu ţ in vu lnerabile. Evident, oricît s-ar fl străduit constructorii medievali, ei nu ar fl putu t şt erge urmele
presu pusului pavaj din bănuita co laterală su di că.
Un argumen t indirect dar sugestiv este d iferit
de săpătura , li mi t ată ca în ti ndere , din coru I
bisericii, acolo unde am sesizat urmele unui
pavaj după amprenta cărămizilor l ăsate pe ni sip
(planşa a V- a). La fel de bine puteau apăr ea
ur·me \e că utat e int e nţ io n at în secţiunile IX, XIII,
X I, casetele 7, 10 sa u şa nţurile săp ate mecani c.
Stratul de nisip, core s punzător fundaţ iil or celor
n:a i vechi, ilustrat în plan şa a VI-a , mar· chează
nr ve lul de construcţie şi nu st ratu l suport al
pavajului. Diferenţa dintre cefe dou ă straturi
de nisip este e v iden ţiată de consistenţa ş i cu loarea lor deoseb ite.
.u n al doil ea argum e nt greu de atacat, cu
atrt mar mult cu cît este cone xat cu cel stratigrafi.~, e ~te le.g at de existenţa a două categori i
de zrâuri. ~ dc:u~ categorie de fundaţii marcheaz~ etapa .b1serrc11 cu dou ă nave. Planul propu s
ş r evoluţia sugerată se pot lesne încadra unei
anu.r:nite ca~egorii de monumen te, spiritului cul turii tran s1lvănene medievale.
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te1·ala su di că proiectată excl ude e x istenţa
unei bazi Iici funcţionale. Date fiind problemele rid icate de existenţa sa u in existenţa colatei-alei sudi ce, teren ul destinat
acesteia a fost ce rcetat prin două secţ iu n i
ar heo logi ce, iar datei e confirmate de obse rvaţ ii le făc ute în dou ă şanţur i săpate mecanic. Coltul de sud-vest al colate rale i în
di sc uţie' a fost afectat de pi v niţa unei
construcţii moderne, ceea ce a epuizat
pos ibilit ăţile de in vestigare ar heologi că;
2. La începutul secol ului al XIV-iea,
probabi I, a fost modifi cat plan ul iniţial,
ridicîndu-se o biseri că cu două nave şi
turn pe fl anc ul sudic.
Ipoteza ex istenţei unei a doua etape
de refacere a corului, dup ă di str ugerea
navei prin incendiere, este s usţinut ă de
poz iţia celor două zid uri care î l închid
la vest. Cercetarea a rheologi că nu a putut
dezve li substruct iile zidului dărî m at în
1987. Astfel nu' există decît o relaţie
ipoteti că între zidul R.3 ş i pavajul format
di n două rîndur i de că 1·ă midă din interiorul coru lui. Poziti a ce lor două zidu1·i
ce rtifi că reduce1·ea 'spaţi ului corulu i ş i
succesi unea lor în timp. Dacă partea superioară a z id ăr i e i din cără mid ă cu aspect
neîngrijit, ridicată peste fundaţia din piat ră, marca ni velul de călcar e , este evident
că zidul nu poate apa 1·ţ ine decît unei
perioade de funcţ i o n are ul terioa ră a m ăn ăs
t i1·i i. Putem lua în cons iderare posibili tatea ca zidul din p i atră adosat la sudvestu l interiorului cor ului bisericii şi folosit ca soclu pentru zi dul din cărămidă,
să marcheze eta pa de refacere a corului
din secol ul al XV-iea (foto 6) .
Aceste as pecte, ca re nu au putut fi
l ămurite în timpul dificile i campani i arheolog ice din anu l 1987, se referă la perioada
declinului com un ităţ ii de c ă lug ăr i ş i la
secolele ce au urmat de zafectă rii biseric ii,
depăşind interesul principal al ar-tico lu lui .

SUMMARY
The archeof ogica l resear·ches pr·ese nted in
the art icle were ca used by the demolition of
a buildi ng in th e 9-th Ma y Street in Sibiu. Th e
building compr·i sed the r· emnants of a chu r·ch 's
choi r. As a resuit of so me investigat ions
performed bet ween 1987- 1989, the plan of a
basi Iica with th rec naves ap peared. The basi\ica was partiall y ra ised in the second half of
the 13-th century and tr'amformed in to a
church with two naves in the fo/lowing century . Co rralat ing the archeol ogical data, the
documents in the archi ves and th e anthropo log ica l data , th e author reached the conc \usio n that the church had been t he prnpert y of
the minorities' orde r. Ţhe nave of the church
was destroyed as a resu lt of a Turki sh attack
arid the cornmunity of the monks was banished
i n the 16-th centu1·y. Between the 17-th 18-th centuries the churc h's choir, left in
n1in s, was used aga in in a new arch itec lur·af
e nse mbfe.

