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Profesorul
Mircea Vulcănescu

Dealul acesta, îmbrățișat de râul 
Târnava Mare și pârâul Șaeș, a fost o 
vatră numai bună pentru oameni, din 
timpuri străvechi. Zona a fost locuită 
permanent din timpurile paleolitice. 
Arheologii au descoperit urmele așe-

zărilor dacice, apoi romane. La venirea 
sașilor, la începutul secolului al XII-
lea, pe vârful dealului se găsea deja o 

fortificație ridicată de secui. La mijlocul 
secolului al XIV-lea, așezarea sașilor 

era numită Civitas, adică oraș. Un secol 
mai târziu şi Oraşul de Sus şi cel de jos 
erau fortificate, adică întărite cu ziduri, 
pregătite să înfrunte asedii. Stema de 

piatră a oraşului reprezenta o cetate cu 
trei turnuri şi cu următoarea inscrip-

ţie în latină: Nomen Domini Turris 
Fortissima, adică, Numele Domnului 

este turnul cel mai puternic. Care va să 
zică acești oameni se străduiau să-și 

înconjoare orașul cu ziduri puternice, 
dar prima lor nădejde era la Dumnezeu. 
Ține minte că, în viața sașilor, Biserica 

şi şcoala au fost stâlpii de sprijin ai 
comunităţii. 

Orașul de Sus sau Cetatea – este zona 
de oraș înconjurată de ziduri de apărare, 
aflată pe deal. Orașul de Jos se desfășoară la 
poatele dealului.

Călugării dominicani – ordin călugăresc 
al Bisericii Catolice, înființat de un cleric 
spaniol, Sfântul Dominic, la începutul 
secolului al XIII-lea. Dominicani înseamnă 
câinii lui Dumnezeu. Sunt călugări cărturari, 
care se ocupau îndeosebi cu predicarea 
publică a Evangheliei. Au întemeiat mai 
multe mănăstiri în Transilvania, majoritatea 
fiind însă desființate în secolul al XVI-lea, 
odată cu  Reforma lui Luther. 

Paleolitic – cea mai veche epocă din 
istoria omenirii, caracterizată prin folosirea 
uneltelor din piatră cioplită

Bine ai venit la Sighișoara! Acest 
oraş-cetate e locul meu natal, pe care 
îl cunosc cel mai bine! Strămoșii mei, 

sași, s-au stabilit în aceste locuri 
acum aproape 900 de ani. Aici sunt 
străduțele unde am învățat să merg, 
casele pe care le văd în fiecare zi în 

drumul meu spre școală. În zilele de 
sărbătoare o iau la pas, cu bunica, 
prin Oraşul de Sus și ea îmi poves-
tește despre case, despre biserici și 

piațete. Toate au istorii și unele chiar 
legende, vechi, vechi... Prin povesti-
rile bunicii, oamenii de demult par 

să prindă viață, parcă-i văd aievea! Și 
când mă gândesc că pe cei mai mulți 
nici bunica nu i-a cunoscut, ci doar 
a aflat poveștile lor de la bunica ei şi 

dânsa de la bunica ei şi tot aşa...

Caroline

Un oraș fortificat  
în perioada medievală, încă locuit

Centrul istoric al 
orașului Sighișoara/
Schaessburg
Bătând astăzi cu pasul străzile vechii Sighişoare, te simţi cufundat 
în istorie. Este un loc în care clădirile de demult 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 și zidurile cetăţii?

09

Există cetăţi medievale încă locuite, 
dar şi cetăţi din care locuitorii au 
fost mutaţi, pentru restaurarea şi 
conservarea sitului. Ce credeţi că este 
mai indicat şi de ce poate depinde o 
soluţie bună?

Vedere asupra Orașului de Jos. În această parte a așezării se afla 
zona comercială; tot aici locuiau și lucrau unii dintre meșteșugari. Par-
tea orașului mai protejată și mai râvnită pentru locuit a fost Cetatea.

 Vedere asupra zonei de intrare în 
Orașul de Sus. Locul este străjuit de 
Turnul cu Ceas, simbol al orașului. În 
stânga, încă impunătoare, biserica fostei 
mănăstiri dominicane. În partea dreaptă, 
clădirea actualei Primării, ridicată la 
sfârșitul secolului al XIX-lea. Observă zidul 
care înconjoară Orașul de Sus și diferența 
de nivel față de Orașul de Jos.

Vedere din Cetate (Orașul de Sus), către Biserica din Deal. Un fapt care face ca Cetatea 
Sighișoarei să fie un obiectiv ieșit din comun este acela că planul Orașului de Sus, cu parcelele, 
piațetele și străzile sale, se păstrează de la începuturile orașului, din secolul al XIV-lea. Desigur, 
casele s-au făcut și refăcut peste timp, căci așezarea a trecut prin lupte, incendii, cutremure,  
dar multe păstrează înfățișarea secolului al XVIII-lea. Pe cel mai înalt loc al colinei, a fost așezată 
biserica cea mai mare a comunității, numită Biserica din Deal. Alături de aceasta a funcționat și 
încă funcționează școala. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, cetatea a fost locuită exclusiv de 
saşi, urmașii întemeietorilor orașului. 

Târg în Orașul de Jos, începutul 
secolului al XX-lea. 
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Modelaţi din lut sau plastilină un 
turn de apărare, aşa cum se ridicau în 
perioada medievală. Inspiraţi-vă din 
modele sau lucraţi din imaginaţie. 

Până la jumătatea secolului al XIX-lea, 
meşteşugarii din oraşe şi sate 
produceau toate cele necesare traiului. 
Iată diferite meşteşuguri prezente în 
mare parte şi la Sighişoara.

Meşteşuguri:

• pentru hrană: măcelăritul, 
brutăritul, morăritul, berăritul şi 
altele.

• pentru îmbrăcămite şi împodobit: 
tăbăcitul, pielăritul, blănăritul, 
cojocăritul, cizmăritul, postăvăritul, 
ţesătoria, croitoritul, pălărieritul, 
aurăritul şi altele.

• pentru construit şi folosit în 
gospodărie: fierăritul, cositoritul, 
lemnăritul, olăritul, funăritul, 
zidăria, pietrăritul, lumânăritul, 
săpunăritul, sticlăritul şi altele. 

• pentru apărare: armurăritul

Statut – regulament, document întocmit 
de membrii breslei şi înnoit periodic, prin 
care se stabileşte modul de organizare şi 
interacţiune: meşterii între ei şi meşterii faţă 
de restul comunităţii şi alte bresle. 

Staroste – conducătorul unei bresle.

Armură din Transilvania, secolul 
al XVII-lea. 

Turnuri și bresle

Prinţul Ştefan

La casele noastre din Şcheii Braşovului, am întâlnit odată un aurar din Sighişoara; 
era frate cu unul dintre meşterii care lucra pentru taica acele vase bisericeşti nespus 
de frumoase. Ne-a povestit despre breasla lor şi despre cum mergeau lucrurile prin 

Cetatea Sighişoarei. Zicea că la ei, meşteşugarii au avut statute, de la sfârşitul secolu-
lui al XIV-lea, ca şi în alte oraşe din Transilvania. Organizarea împreună îi ajuta pe toţi 
să se descurce mai bine. Fiecare breaslă avea un staroste, ales anual. El era responsa-
bil cu bunul mers al lucrurilor, făcea dreptate atunci când apăreau neînțelegeri și re-
prezenta breasla în fața comunității. Starostele avea în grijă o ladă specială, în care se 

păstrau documente importante ale breslei: statutul, sigiliul, registrul cu contribuții 
și datorii și altele. Fiecare breaslă avea steag cu însemne proprii, care se găseau şi în 
biserici la strănile lor. Breslele erau adesea prospere şi obişnuiau să ctitorească. Să 
ajungi membru al unei bresle nu era lucru simplu. Întâi trebuia să intri ucenic la un 

meșter, apoi erai calfă, iar la urmă, după ani buni, dădeai un examen, deloc uşor, 
prin care se dovedea dacă învăţătura a dat roade sau nu. Odată intrat în breaslă ve-

nea şi respectul şi aprecierea comunității.

Duminică, 14 decembrie 1601, tocmai 
când era ținută predica, (...) ungurii 
(…) au atacat prin surprindere poarta 
și astfel secuii au năvălit cu putere 
mare în cetate, au început să omoare 
oameni, au năvălit în case, au spart 
bolțile, lăzile și pivnițele, au prădat 
totul în calea lor, i-a dezbrăcat în așa 
ger cumplit pe cei mici și pe cei mari, 
încât au trebuit să fugă dezbrăcați 
și goi în satele învecinate. Mulți 
cetățeni și-au pierdut viața, printre 
alții 2 preoți (…) care s-au fost aflat la 
predică. (…) După unguri și secui au 
venit cazacii și au pus mâna pe ce a 
fost mai bun deoarece au dobândit din 
marea Biserică din Deal bogăție mare 
de pocale din argint, hainele liturgice 
ale Sfântului Nicolae și ale celor 12 
apostoli (…).(Cronica din Turnul cu Ceas)

Turnul cu Ceas numit şi Turnul Orelor, secolul al XIV-lea. 
Este cel mai mare, impunător dar şi împodobit dintre turnurile 
fortificaţiei. Se desfăşoară pe 6 nivele legate de 110 scări. A fost 
ridicat pentru paza şi întărirea porţii oraşului, pentru găzduirea 
sfatului şi a arhivelor comunităţii. Multă vreme, cronica oraşului a 
fost tăinuită în globul care susține vârful turnului. Pereţii groşi şi 
abrupţi sunt încoronaţi de un acoperiş realizat la sfârşitul secolului 
al XVII, când turnul a fost reparat după un mare incendiu. Meşterii 
au fost chemaţi din Germania. Pe ambele faţade ale turnului – şi 
spre Oraşul de Sus şi spre Oraşul de Jos, au fost montate orologii 
cu statuete de lemn colorat, întruchipând zilele săptămânii şi alte 
personaje simbolice. Orele fixe sunt marcate şi de mişcarea acestor 
statuete. Cele 4 turnuri mici de pe coluţurile acoperişului sunt 
semnul că sighişorenii aveau drept de judecată. Oricine ar fi venit 
în cetatea lor era dator să se supună legilor comunităţii şi putea fi 
judecat şi pedepsit în acord cu acestea. De la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, Turnul cu Ceas găzduieşte muzeul oraşului.

Turnul Cositorarilor şi galeria arcaşilor. 
Proteaja zona sudică a cetăţii, alături de Turnul 
cu Ceas. Este legat de Turnul Tăbăcarilor prin 
galeria arcaşilor, de unde se puteau arunca 
săgeţi asupra atacatorilor. Fiercare breaslă 
avea în grijă un turn pe care îl ridica, îl îngrijea 
şi din care apăra cetatea în caz de asediu. Din 
cele 14 turnuri care apărau odinioară Cetatea, 
se mai păstrează doar 9. Unele dintre acestea 
sunt organizate azi ca spaţii culturale. 

Turnul Croitorilor este 
cel de-al doilea acces în 
interiorul cetăţii, diame-
tral opus porţii principale 
de la Turnul cu Ceas. 
Dimensiunea şi importaţa 
acestui turn oglindesc 
starea breslei croitorilor, 
prosperă şi puternică. 
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Privește cu atenție imaginile acestui 
capitol și imaginează-ți o plimbare prin 
Cetatea Sighișoarei. Cum ar fi într-o 
seară de vară? Dar într-o dimineață 
geroasă de iarnă? Cum ar fi în prezent, 
într-o zi de festival cultural? Cum va fi 
fost în urmă cu 2-300 de ani? Drumul 
tău trebuie neapărat să treacă prin 
pasajul Scării Școlarilor. 

La plimbare prin cetate  În fiecare zi urc dealul spre școală prin Scara Școlarilor 
și mă gândesc ce greu urcau pieptiș, prin noroaie, co-
piii înainte... Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, când 
era primar bunul domn Johanes Both, mai mulți sighi-

șoreni înstăriți au pus mână de la mână și construit 
această scară cu pasaj de lemn, care avea la început 
300 de trepte. După 200 de ani s-a refăcut cu trepte 

mai înalte și mai puține și platforme. Că e ploaie, ză-
padă sau vânt, suntem feriți pe drumul spre școală. 

Nenumărați elevi și profesori au pășit sute de ani pe pe 
aceste trepte. Între ei, Joseph Haltrich, a urcat întâi ca 
elev, apoi ca profesor. A fost un om învățat, preot, pro-
fesor, etnograf, filolog, pedagog. Ce frumos îmi citea 

bunica din cartea cu basmele sașilor din Transilvania, 
scrisă de Joseph Haltrich! Astăzi, liceul din vârful dea-

lului îi poartă numele. 

Caroline

Biserica Mănăstirii, ridicată în secolul al XIII-lea. 
Începând cu mijlocul secolului al XVI-lea, după trecerea 
sașilor la Reforma lui Luther, devine biserică parohială. 
Poți recunoaşte stilul pieselor de mobilier bisericesc – 
altarul, amvonul, stranele? În biserică se păstrează și 
o frumoasă colecţie de covoare orientale. Ce legătură 
au acestea cu biserica? Sunt obiecte de preţ, dăruite în 
special de negustorii care călătoreau în Orient, în semn 
de mulţumire pentru întoarcerea cu bine acasă. Astfel 
de colecţii împodobesc bisericile saşilor, mai ales cele 
din oraşe sau din satele mai bogate. Biserica păstrează 
şi o orgă ale cărei tuburi răsună de muzică şi astăzi, 
biserica găzduind numeroase concerte. 

Întâlnire sărbătorească într-o casă sighișoreană, prima 
parte a secolului al XX-lea. La Sighișoara s-au păstrat până 
nu demult, unele obiceiuri, modul de a împodobi interiorul 
caselor și un stil de viață conservator. În zilele noastre, sașii din 
Sighișoara s-au împuținat foarte mult, au rămas doar câteva 
sute. Orașul ridicat de strămoșii lor vorbește însă, în continu-
are, în numele generațiilor trecute, iar locuitorii de azi îi pun în 
valoare istoria. 

Scara Școlarilor, în Orașul de 
Sus. Din Piața Cetății, mergi pe 
Strada Școlii și urci prin acesst 
pasaj până pe vârful dealului, unde 
se află biserica și școala. 

Localnici sași, în zi de sărbătoare, pe Strada Cositorarilor, 
prima parte a secolului al XX-lea.  

Stradă din Cetate/Orașul de Sus. Observă înfățișarea 
caselor. La unele au fost păstrate lemnăria geamurilor și 
obloanele, la altele au fost înlocuite cu materiale și finisaje 
moderne. Atunci când oamenii aleg să trăiască într-un 
asemenea loc, este necesar să colaboreze la păstrarea 
peisajului istoric. Legislația este clară în această privință, 
dar, din păcate, nu este întotdeauna respectată. 

Vedere din Turnul cu Ceas, spre interiorul 
Cetății. Observă pe partea dreaptă, casa verde cu 
ferestre bifore. Se numește Casa Venețiană, fiind 
inspirată din arhitectura vestitului oraș din Lagună. În 
sus, străduța duce în Piața Cetății, cel mai import-
ant loc de adunare a comunității, în trecut. Aici își 
expuneau marfa la vânzare meșterii din cetate. Locul 
fiecărui meșter în piață era tras la sorți. Tot aici aveau 
loc judecățile și execuțiile publice. Astăzi, piața este 
unul dintre locurile de adunare cele mai iubite, în 
cadrul manifestărilor culturale sighișorene. 
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•  Zona de pe deal a Sighișoarei: Orașul de Sus sau 

 ________________________________________

• Mod de asociere între meșteșugari de același fel, care 

ușura organizarea și urmărirea intereselor comune  

________________________________________ 

• Parte a orașului, aflată în prezent în afara zidurilor 

fortificației, unde avea loc târgul în trecut  

________________________________________

• Conducătorul unei bresle ______________________

• Turnul care protejază intrarea în cetate, cel mai împodobit, 

devenit în timp simbolul Sighișoarei  

______________________________________

• Grup etnic stabilit în Transilvania la începutul secolului 

al XI-lea, care a întemeiat actuala așezare urbană a 

Sighișoarei_______________________

• Pasaj acoperit care leagă Strada Școlii de vârful dealului 

unde se află Biserica și Școala: Scara _______________

• Lăcașul de rugăciune cel mai mare și cel mai impunător 

din Cetatea Sighișoarei: Biserica__________________

• Preot, filolog, etnograf, profesor, fost elev și profesor al 

liceului din dealul Cetății, instituție care astăzi îi poartă 

numele: Joseph _____________________________

• Regulament de funcționare al unei bresle ___________
Imaginează-ți că ești un copil sas, ai 
cărui strămoși au fost sighișoreni.  
Te-ai născut în Canada, căci bunicii tăi 
au emigrat în a doua parte a secolului 
al XX-lea. Ești pentru prima dată la 
Sighișoara, cu ocazia întâlnirii sașilor. 
Cum te simți? Cum cercetezi orașul? 
Ce te fascinează? Ți-ar plăcea să revii 
să trăiești în orășelul strămoșesc?

Priveşte cu atenţie altarul Bisericii 
din Deal şi cel al Bisericii Mănăstirii. 
Compară-le cu cele prezentate la 
capitolul 8 şi încadrează-le în istoria 
stilurilor europene.

Un uriaș muzeu viu, în aer liber 

Găsește 10 cubvinte legate de 
Sighișoara, orașul istoric.

S H D U R T A G O N E D

O A S T A R O S T E A S

A L A S U O P A B C D T

R T S T R U N C R U E A

A R I C E T A T E A R T

S I A S T R E V A E T U

R C N I O R E B S S P T

O H D I N D E A L A E M

P S T O R N A C A E V B

E O R A S U L D E J O S

T U R N U L C U C E A S

U S C O L A R I L O R C

Sunteţi o echipă de profesionişti din 
administraţia oraşului: primarul, di-
rectorul muzeului din Turnul cu Ceas, 
directorul Liceului „Joseph Haltrih”. 
Plănuiţi împreună următoarea ediţie 
a Festivalului de Artă Medievală de la 
Sighişoara. Propuneţi diverse scenarii, 
activităţi şi invitaţi pentru cele 3 zile 
de festival. Formaţi mai multe astfel de 
echipe, apoi puneţi ideile laolaltă.  

Noapte de festival medieval; colţul Pieţei 
Cetăţii, la intersecţie cu Strada Şcolii. Se 
observă bine Casa cu Cerb; locuinţa de lemn 
din secolul al XIII-lea, a căpătat 4 secole mai 
târziu aspectul menţinut până azi. A fost, 
de-a lungul timpului, căminul unora dintre 
demnitarii oraşului. Păstrează încă scene 
pictate şi afară şi înauntru, cunoscută fiind 
prin cerbul reprezentat pe faţadă, încheiat 
pe colţ cu un trofeu vânătoresc. Casa a fost 
restaurată în anii 2000 de către o fundaţie din 
Germania, găzduind astăzi un centru cultural 
româno-german, o pensiune şi o terasă.

Altarul Bisericii din Deal. Este o lucrătură 
gotică din secolul al XV-lea. Astăzi, 
această biserică, cea mai mare din Cetate 
şi a patra ca mărime din toată Trasnilvania, 
adăposteşte o colecţie de altare poliptice, 
recuperate din diferite biserici fortificate din 
zonă şi restaurate. 

Întâlnirea sașilor la Sighișoara, 2013, dans 
tradițional în Piața Cetății. Dansurile săsești 
sunt însoțite de muzică de fanfară. Dansul este 
gândit să fie practicat în grup, uneori chiar grup 
foarte mare. Este o exprimare a bucuriei de a fi 
împreună.

Cimitirul Bisericii din Deal. Este locul în care au fost înmormân-
tați, de-a lungul sutelor de ani, membri comunității săsești. Cei 
mai importanți dintre ei și-au avut locul de veci chiar în biserică. 
La lucrările de restaurare au fost descoperite sub pardoseală multe 
morminte simple, dar și cripte. Observă micile obeliscuri de piatră 
care marchează locul mormintelor. Odată cu dezlipirea de Biserica 
Catolică, mormintele n-au mai fost însoțite de cruci. 

Aici poți vedea câteva 
dansuri săsești, dansate 
în anul 2016 la Întâlnirea 
sașilor de la Dinkelsbühl.
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Notițele mele Desenele mele
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