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Centrul istoric

Cine l-a ridicat: comunitatea săsească a Sighişoarei

Când: sec. XIII-XIX

Bătând astăzi cu pasul străzile vechii Sighişoare te simţi cufundat în istorie. Este un loc în care 
clădirile istorice s-au păstrat aproape în totalitate şi în care intervenţiile de arhitectură nouă lipsesc. 
Este unul dintre cele mai bine conservate situri de acest fel din Europa. Clădit în pantă, pe trupul 
unui deal, până în vârf, acest oraş-cetate a dus o viaţă prosperă şi foarte bine articulată vreme de 
câteva secole. Dacă bisericile fortificate depun mărturie pentru viaţa rurală a saşilor transilvăneni, 
iată la Sighişoara putem descoase o comunitate săsească urbană, aşa cum a fost. Ce ne povestesc 
casele, bisericile, pieţele publice, turnurile, zidurile cetăţii? 

Oraşul medieval era înconjurat cu ziduri din care se 
păstrează până astăzi o parte. Perimetrul acesta este 
întărit cu turnuri cu înfăţişări diverse. Fiecare turn a fost 
ridicat de câte o breaslă căreia îi poartă numele. Membrii 
grupului de meşteşugari erau datori să îngrijască turnul 
şi să îl folosească în apărarea oraşului, în caz de asediu. 
Breslele sighişorene au fost numeroase, având fiecare 
regulament scris, steag, ladă pictată şi ferecată în care 
erau păstrate actele şi însemnul, în grija unui staroste. 
Breslaşii îşi aveau locurile lor precise în biserică, strane 
plătite tot de ei, cu inscripţii şi semne distinctive. 

Turnul cu ceas este cel mai impunător dintre turnurile 
păstrate, fiind menit să păzească intrarea principală în 
cetate. Solid şi fortificat în partea de jos, este încheiat cu un 
acoperiş din solzi de ţiglă colorată. Poartă mari cadrane de 
ceas pe două dintre fețe, din timpurile când ceasul personal 
era o raritate. Bate până astăzi orele în dansul unor figurine 
de lemn, întruchipând prin zeităţi antice zilele săptămânii. 
Astăzi, Turnul cu ceas adăposteşte Muzeul de Istorie al 
oraşului.

Cele 9 turnuri  
rămase în picioare: 

•  Turnul Cositorarilor 
•  Turnul Frângherilor 
•  Turnul Măcelarilor 
•  Turnul Cojocarilor 
•  Turnul Croitorilor 
•  Turnul Cizmarilor 
•  Turnul Fierarilor 
•  Turnul cu Ceas 
•  Turnul Tăbăcarilor 

Criteriul III. Să reprezinte o mărturie unică sau cel puţin ieşită din comun a unei 
culturi tradiţionale, a unei civilizaţii în viaţă sau dispărută. 

Criteriul V. Să fie un exemplu ieşit din comun de aşezare umană, pe uscat 
sau pe mare, care este reprezentativă pentru una sau mai multe culturi, sau 
interacţiune a omului cu mediul înconjurător în special când acesta din urmă a 
devenit vulnerabil, sub impactul unei schimbări ireversibile.

Află mai mult aici

Într-o piaţetă din apropierea Turnului cu ceas se află 
biserica fostei mănăstiri dominicane, un ordin călugăresc 
venit din Apusul Europei. Clădirile mănăstirii au fost 
demolate la sfârşitul secolului al XIX-lea. Aici se păstrează 
o frumoasă colecţie de covoare orientale. Din orga de 
secol XVII, răsună până azi numeroase concerte.
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Locuinţele vechilor sighişoreni sunt pestriţe şi cu influenţe de 
arhitectură diverse. Se păstrează deopotrivă case maiestoase pe 
trei nivele, case simple, prăvălii. 
Iată Casa veneţiană, care a aparţinut într-o vreme primarului 
oraşului. Forma ferestrelor aminteşte de oraşul din lagună.

Sus, în vârful dealului, sighişorenii şi-au ridicat biserica. Au 
închinat-o Sfântului Nicolae şi i-au zis simplu, Biserica din 
Deal. Au fost mai multe etape de construcţie succesive. Biserica 
ajunsă până la noi a fost construită în secolele XIV-XV în stilul 
gotic. Monumentul este astăzi proaspăt restaurat, făcându-se 
în prealabil şi cercetări arheologice. Pictura – frescă şi panouri 
de lemn – piesele de mobilier, lespezile funerare sunt toate 
curăţate. În apropierea bisericii se află cimitirul, şi acesta 
monument istoric.

În ultimele decenii viaţa 
culturală a Sighişoarei a 
înflorit, oraşul adunând 
an de an multe mii de 
vizitatori. Festivaluri de 
artă medievală, concerte, 
expoziţii, toate pun în 
valoare oraşul vechi ca pe 
o mare scenă în care sunt 
cuprinşi laolaltă actori 
şi spectatori. Vizitează 
Sighişoara, ascultă-i 
muzica, locuieşte câteva 
zile în cetate!

Tot sus pe culme, în vecinătatea Bisericii din Deal s-a aflat din 
vechime şcoala, astăzi liceul Joseph Haltrich. În secolul al XVII-lea 
un primar sighişorean s-a gândit să uşureze eforul elevilor de a 
urca pieptiş dealul până la şcoală. Aşa s-a construit Scara şcolarilor, 
un pasaj acoperit, cu trepte din lemn.

A.S.
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