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În cadrul orașului, de-a lungul evului mediu, biserica și 
mănăstirile au reprezentat elemente importante, nu doar 
spațial (fizic) ci și instituțional. Cu o poziție superioară 
în ierarhia așezărilor urbane medievale atât din 
Transilvania cât și din Bazinul Carpatic, Sibiul este unul 
dintre orașele istorice care a moștenit un patrimoniu 
arheologic și arhitectural religios medieval bogat, în 
ciuda faptului că majoritatea edificiilor ecleziastice 

medievale au fost demolate în decursul secolelor, după 
cum o să vedem în rândurile de mai jos. Chiar dacă 
patrimoniul arhitectural ecleziastic medieval (exceptând 
biserica gotică Sf. Maria din Piața Huet) și spațiile din 
jurul lor sunt departe de a fi autentic medievale, Sibiul 
rămâne un oraș foarte complex, ale cărui principale 
particularități îi definesc compoziția, țesutul și spațiul 
urban, dar și expresia arhitecturală. Sibiul este un 
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oraș istoric unic datorită modului în care nucleul său 
medieval urban reprezentat de biserică parohială (Piața 
Huet) înconjurată de un sistem defensiv împreună cu 
cele două piețe din orașul de Sus (Piața Mică și Piața 
Mare) comunică cu celelalte părți ale orașului.1 Imaginea 
topografică și studiile realizate pe baza parcelărilor 
indică și în cazul Sibiului o așezare urbană planificată de 
colonizare germană2, dar care nu face totuși parte din 
grupul orașelor care s-au dezvoltat pe baza unui plan 
ideal3.

Atestat documentar pentru prima data în 1191 ca un 
centru ecleziastic al germanilor din Transilvania, în 
evul mediu, în Sibiu au existat numeroase edificii de 
cult și spații sacre (biserică parohială, mănăstiri, capele, 
cimitire, spitale). Monumentele ecleziastice medievale 
păstrate alături de elemente arhitecturale, izvoare 
documentare, cronici, cercetări arheologice și hărți 
istorice atestă funcționarea într-un Sibiu medieval, cu o 
suprafață de 72 ha, unei impozante biserici parohiale, a 
5-6 mănăstiri, unele dintre ele cu un destin efemer, și 
șase-șapte capele, dintre care cel puțin patru gravitau 
în jurul bisericii gotice Sf. Maria din Piața Huet. O 
parte dintre aceste edificii ecleziastice și spațiul din 
jurul lor, cimitirele, care au reprezentat repere de 
orientare importante în topografia orașelor dar și repere 
optice vizuale de mare impact, au dispărut din peisajul 
urban actual. Acestea au fost puternic transformate și 
modificate atât structural cât și funcțional începând 
cu instalarea Reformei religioase în Transilvania 
(jumătatea secolului al XVI-lea) și continuând cu marile 
refaceri de modernizare din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea respectiv 
cu demolările din perioada comunistă4. În perioadele 
amintite se demolează mult și se construiește mult. 
Fiecare perioadă menționată este una nefastă pentru 
spațiul sacru medieval, ultimele transformări majore 
sunt intervențiile din perioada comunistă (1947-1989) 
care au înlăturat o parte din zestrea arhitecturală 
medievală și din cea a patrimoniul funerar urban: în 1974 
autoritățile comuniste au decis să construiască noua 
clădire a Spitalului Județean Sibiu pe amplasamentul 
vechiului cimitir de perioadă medievală târzie și 
modernă, dezafectându-l, iar în 1987 a fost demolată 
clădirea fostei biserici franciscane aflată în zona fostelor 
străzi Elisabeta (azi str. 9 Mai) și Nasturelui (azi o zonă 
de blocuri).

 Din cauza acestor acțiuni de demolare în epoci în 
care interesul pentru prezervarea și conservarea unor 
clădiri istorice era scăzut sau înregistrarea informațiilor 
era realizată deficitar, perpetuarea memoriei a fost 
întreruptă iar mesajul memorial, proiecția trecutului 
în viitor, au fost puternic distorsionate. Astfel, în 
istoriografie se întâlnesc o serie de confuzii și dezbateri 
privind nu doar cronologia ci și identitatea și identificare 
în teren a anumitor edificii ecleziastice medievale. 
De-a lungul timpului, diferiți erudiți au făcut diverse 

relatări, descrieri și documentări contemporane care 
astăzi reprezintă informații valoroase în reconstituirea 
spațiului sacru al Sibiului, motiv pentru care considerăm 
binevenită o incursiune prin memoria istoriografiei care 
a atins sau a abordat topografia ecleziastică și a bisericilor 
medievale, cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu și 
o mai bună înțelegere a ceea ce au reprezentat spațiile 
sacre în Sibiul Evului Mediu, cu referire specială la 
aspectele lor topografice.

 Astfel, dorim să oferim o imagine de ansamblu a 
istoriografiei problemei și să evaluăm, fără a intra în 
detalii, preocupările predecesorilor noștri și rezultatele 
lor privind tema propusă, care în ciuda unei tradiții vechi, 
ale cărei rădăcini coboară până în perioada umanistă, 
au cunoscut o evoluție neunitară dar interesantă, cu 
puține răsturnări spectaculoase de teorii și concluzii, 
dar deseori cu confirmări demonstrate ale supozițiilor 
și legendelor existente fie în literatura de specialitate, fie 
în literatura de popularizare sau istoria orală. Evoluția 
istoriografică este caracterizată, în general, de predilecția 
pentru anumite subiecte și de discrepanțe tematice și 
cronologice sau limite conceptuale și teoretice, care vor 
fi exemplificate în paginile următoare prin studii de caz. 
În final vom putea observa pe de o parte, contribuția 
fiecărei generații de istorici și metodele aplicate, care 
frecvent au asigurat o precizie ridicată, și care în timp au 
creat eșafodajul pentru cercetările viitoare, iar pe de altă 
parte, deficiențele studiilor dedicate temei și golurile 
rămase se pot constitui la rândul lor în direcții potențiale 
de cercetare. Necesitatea unor astfel de studii crește mai 
ales în contextul în care evoluția urbană și sistematizările 
moderne deseori aflate într-o conjunctură politică 
defavorizată au „agresat” patrimoniul arheologic urban 
și au viciat integrarea acestuia în peisajul cultural al 
orașului. 

Cu toate că studiul „spațiului sacru” din cadrul orașelor 
medievale este o temă relativ recentă în istoriografia 
urbană și arheologică din România, fiind abordată în 
cadrul unor teme mai largi, precum organizarea spațiului 
urban5, în gândirea filozofică acest concept are o vechime 
biblică, celebră și mult citată fiind definiția lui Mircea 
Eliade: pentru omul religios există un „spațiu sacru” care 
este „puternic, semnificativ și alte spații, neconsacrate, 
lipsite prin urmare de structură și de consistență, cu 
alte cuvinte amorfe”, iar „lipsa de omogenitate spațială 
se reflectă în experiența unei opoziții între spațiul sacru, 
singurul care este real, care există cu adevărat, și restul 
spațiului, adică întinderea informă care-l înconjoară (...). 
În întinderea omogenă și nemărginită, unde nu există 
nici un punct de reper și nici o posibilitate de orientare, 
hierofania dezvăluie un «punct fix» absolut, un «Centru»” 
(...). revelația spațiului sacru, are pentru omul religios o 
valoare existențială ; nimic nu poate începe nimic nu se 
poate face fără o orientare prealabilă, și orice orientare 
presupune dobândirea unui punct fix”6. Reîntorcând-ne 
la analiza spațiului sacru din cadrul orașelor medievale, 
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acesta poate fi interpretat în multe feluri7, fie spiritual, 
vizual, auditiv, olfactiv, arhitectural, fie din perspectiva 
siluetei orașului (principiul liniarității, verticalității, 
concavității), a relației dintre sacru și profan în spațiul 
public, a mentalității și percepției omului medieval 
asupra spațiului sacru, fie din perspectiva evlaviei 
personale din interiorul casei (capele sau altare private), 
fie din cea a acțiunilor religioase publice ale bisericii, 
sau din cea a concepției și evoluției interioare a unei 
bisericii, a iluminării spațiului interior, a organizării, 
a evoluției, delimitării locurilor sacre și distribuției lor 
în cadrul topografiei urbane. După cum o să vedem mai 
jos, istoriografia din România a pus accentul mai mult 
pe topografie ecleziastică urbană și doar tangențial pe 
spațiul sacru, și în acest ultim caz pe analize parțiale ale 
organizării spațiului interior al unei biserici. Definirea 
și demarcarea spațiului sacru este un concept foarte 
complex și greu de detaliat în lipsa unor studii tematice 
specifice în istoriografia din România. În general, 
lăcașurile de cult și spațiile din imediata lor apropiere 
erau în Evul Mediu cele mai vizibile locuri în cadrul 
cărora funcționau un set de valori și ritualuri liturgice și 
de pietate creștină.

În literatura de specialitate este întâlnit frecvent 
conceptul de topografie ecleziastică (urbană) și mai 
rar de topografie sacră, însă la o analiza atentă se va 
constata că rareori există o concordanță între concept și 
conținutul textului propriu-zis. În principiu topografia 
ecleziastică8 înseamnă culegerea informațiilor din 
diferite tipuri de izvoare (arheologice, arhitecturale, 
documentare, cartografice, toponimice, reprezentări 
grafice sau fotografice) referitoare la biserici și 
analizarea gradului de răspândire în timp și spațiu a 
instituțiilor și edificiilor ecleziastice din cadrul unui 
oraș sau a unui teritoriu, a localizării lor în cadrul 
așezării și a relațiilor dintre ele. Topografia ecleziastică 
este o ramură a topografiei arheologice dar care se 
distinge de cercetarea arheologică a siturilor / edificiilor 
ecleziastice, însă cercetarea primeia nu poate fi separată 
de cea din urmă. Înainte ca arheologia urbană să aibă 
o contribuție substanțială9, aspecte ale topografiei 
ecleziastice sunt analizate în cadrul evoluției urbane 
medievale sau în cea a arhitecturii medievale a orașului; 
aceste ample studii sunt fundamentale și sunt semnate 
de arhitecți, cercetările lor fiind foarte bine receptate de 
istoriografie (Paul Niedermaier, Hermann Fabini, Sanda 
M. Salontai). În ceea ce privește topografia sacră, aceasta 
este un concept mai recent în România și se referă mai 
degrabă la organizarea, concepția și evoluția interiorului 
unei biserici de-a lungul timpului.

Nașterea istoriografiei: secolele XVI și XVII. Primele 
preocupări privind subiectul studiului nostru coboară 
până în secolul al XVI-lea, ele aparținând autorilor 
umaniști care au realizat în scrierile narative și cronicile 
lor descrieri de epocă, care alături de hărțile istorice de 

la sfârșitul secolului al XVII-lea și din secolul al XVIII-
lea se constituie astăzi în adevărate surse documentare 
pentru reconstituirea topografiei ecleziastice din diferite 
perioade de timp. Istoriografia transilvană din secolele 
XVI-XVIII este dominată de teme axate în special pe 
istoria contemporană și istoria antică, problema originii 
diferitelor populații, geografia și obiceiurile oamenilor 
sau cartografierea locurilor, deseori schematizate și 
inexacte. În operele lor unii dintre autorii umaniști 
au dedicat pagini întregi descrierii orașelor, în cazul 
Sibiului fiind impresionați în special de fortificațiile 
puternice, lacurile și șanțurile ce înconjoară cetatea, 
apele curgătoare care străbat străzile sau de morile din 
localitate, și arareori fac trimiteri la biserica parohială 
din oraș, informațiile despre ea fiind lacunare (1-2 
rânduri) și preluate/copiate de la un autor la altul. Astfel, 
dintre autorii umaniști din secolul al XVI-lea la care 
găsim referiri tangențiale despre bisericile Sibiului sunt 
sibianul Georg Reicherstorffer („biserica sa parohială 
[...] înzestrată cu douăzeci și patru de altare și preoți, 
atrage <toate> privirile”10), italianul Giovan Andrea 
Gromo („În biserica sa catedrală slujba e săvârșită de 
peste 30 de preoți, dar după ritul luteran”11), parizianul 
Pierre Lescalopier („Ne-am plimbat toată ziua prin tot 
orașul [...], pe la biserici, care sunt tot atât de frumoase 
ca ale noastre, dar sunt ale luteranilor12”), diplomatul 
italian Antonio Possevino („Și în catedrala parohială, mai 
înainte ca ereticii să fi îndepărtat sufletele de la slujba 
dumnezeiască și să fi uzurpat pentru ei bunurile bisericii 
catolice, oficia un prepozit care purta mitra întocmai ca 
un episcop și 24 de preoți slujeau la tot atâtea altare”13).

Urmând tendințele istoriografiei secolului al XVI-
lea, respectiv tradiția descrierilor istorico-geografice 
și a relatărilor contemporane despre orașe sau târguri 
transilvănene, erudiții din a doua jumătate a secolului 
al XVII-lea preiau preocupările generației anterioare 
de cărturari și o serie de informații de la ei, acestea 
regăsindu-se în cronici, cronici murale, adnotări zilnice, 
memorialistică sau jurnale de călătorii; acest gen de 
scrieri, care cunoaște o evoluție constantă în secolul 
XVII-lea14, este încadrat de cercetătoarea clujeană Edith 
Sezegedi în genul istoriografic urban, care reprezintă 
o „caracteristică prin excelență a istoriografiei săsești 
premoderne [...], rodul culturii urbane medievale și a 
umanismului orășenesc”15. Din această generație face 
parte Johannes Tröster (1640-1670), care „a reușit să 
impună Transilvania ca subiect de cercetare”16 încă din 
epoca sa, și care este citat în istoriografia secolului 
XX pentru lucrarea Das Alt- und Neu-Teusche Dacia 
(Nuernberg, 1666) în special datorită teoriei geto-daco-
gotice a originii sașilor și prezentarea românilor din 
Transilvania ca descendenți ai romanilor17, și mai puțin 
cunoscut pentru descrierile sale pitorești, deseori cu 
caracter turistic dedicate orașelor și târgurilor din 
Transilvania și care se întind pe zeci de pagini. În ceea 
ce privește Sibiul, Johannes Tröster îi dedică 26 pagini18, 
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punând accent pe originea localității, regimul politic, 
descrierea fortificațiilor orașului, a lacurilor și grădinilor 
ce îl înconjoară și o trecere în revistă a instituțiilor; în 
privința bisericii parohiale preia informațiile de la 
predecesorii săi, făcând referire la cele 24 de altare 
înlăturate, adăugând în plus, într-un stil telegrafic, 
mențiunea realizării oficierii slujbei luterane în trei 
biserici: biserica parohială, biserica mănăstirii și biserica 
spitalului („Die Religion ist / gleich wie in den meisten 
Teutschen Städten des Landes / der Augspurgischen 
ersten Confession gemäß / welche in drey Kirchen / 
als der Haupt Kirchen / Kloster / und Spital geprediget 
wird”19).

 Fără a epuiza subiectul, pentru secolul al XVII-lea 
scurte referiri despre Sibiu întâlnim în jurnalele de 
călătorie ale călătorilor străini, care au trecut prin 
Transilvania, precum David Fröhlich („Biserica și unele 
porți poartă inscripții romane”20) sau turcul Evlia Celebi 
(„Are 70 de biserici, dintre care șapte sunt mănăstirile 
ce se aseamănă cu cetățile [...]. Are clopotnițe înalte 
cu câte șapte-opt etaje, de unde vocea se aude de la o 
depărtare de o zi. [...] Lângă Poarta Demonilor [Poarta 
dinspre miazănoapte, pe care Celebi a denumit-o așa 
după anumite figuri care se aflau deasupra porții] se află, 
deosebit, o poartă mică de cetate și, în afara acestei porți, 
sub mica cupolă, având lățimea și înălțimea cam de un 
pas, se găsește o statuie de mare preț, foarte frumoasă, 
lucrată din marmură roșie, care înfățișează pe sfântul 
Isus răstignit pe cruce. Sfântul Mesia parcă cere ajutor, 
plângând, iar sculptorul a făcut-o cu multă artă, arătând 
până și lacrimile curgând picătură cu picătură din ochi. 
(...) Se află 40 de case bisericești folosite ca medrese; în 
ele preoții îi învață pe tineri religia și artele.”21); desigur 
descrierile celebrului călătorul turc sunt inexacte 
și exagerate, dar reducând la minimum numărul 
instituțiilor ecleziastice din Sibiu, după cum știm sunt 
confirmate din alte surse funcționarea unor biserici, 
mănăstiri, școli confesionale și existența celebrului 
Crucifix, probabil cel realizat de Petrus Landregen 
în 1417, care l-a impresionat atât de mult pe Celebi și 
care azi se află amplasat, aproximativ în același loc, 
Capela Crucii din Piața Gării / Piața 1 Decembrie 1918.22 
Aceluiași secol poate fi încadrat și jurnalul de călătorie al 
reverendului englez Edmund Chishull23, care în călătoria 
sa din Adrianopol spre Anglia, trecând prin Transilvania, 
nota expeditiv în 1702, că în Sibiu funcționau patru 
biserici: trei biserici luterane și o capelă catolică „Ei 
[sașii sibieni] au aici trei biserici, dintre care catedrala 
este mare și frumos împodobită. Generalul și garnizoana 
germană […] sunt nevoiți să se mulțumească cu o capelă 
particulară”24.

Istoriografia secolului al XVIII-lea: între tradiție 
și inovație. Debutul primelor preocupări sistematice 
pentru istoria orașului Sibiu se pot plasa cu ușurință 
la începutul secolului al XVIII-lea, când, istoriografia 

săsească chiar dacă continuă tradiția descrierilor 
istorico-geografice25 și a relatărilor contemporane, 
produce teze mai documentate, elaborate și uneori cu 
tente critice, care se desprind de clișeele istoriografiei 
secolului al XVII-lea; de asemenea, concepția de 
abordare și metodele de prezentare sunt schimbate. Din 
secolul al XVIII-le ne parvin trei lucrări importante care 
ne oferă multe informații suplimentare, contemporane 
epocii, despre un Sibiu care la acea vreme mai păstra 
o pregnantă substanță arhitecturală și urbanistică 
medievală, și anume monografia lui Georg Soterius 
despre descrierea Sibiului la începutul secolului al 
XVIII-lea, un studiu de asemenea monografic despre 
Sibiu semnat de Johannes Seivert și lucrarea editată de 
Martin Hochmeister și intitulată „Sibiu 1790”.

Eruditul Georg Soterius (1673-1728) este una dintre cele 
mai importante personalități ale istoriografiei săsești 
din secolul al XVIII-lea, care se rupe oarecum de tradiția 
istoriografică din secolul al XVII-lea. El este cunoscut 
pentru monografiile scrise despre Sibiu26, Sighișoara și 
Sebeș, în care îmbină elemente ale descrierii geografico-
topografice cu informații istorice (ce oferă o reconstituire 
a trecutului pe baza izvoarelor dar și elemente de istorie 
contemporană) și etnografice, inclusiv cu redarea de 
hărți schematice, planșe și imagini ale unor clădiri sau 
blazoane. Lucrările semnate de Soterius se încadrează 
curentului din epocă (secolul al XVIII-lea) și care 
va înflori în secolul al XIX-lea27. Prin modul în care 
Soterius își prezintă studiul și se apleacă asupra istoriei 
Sibiului, compoziției arhitecturale și urbane a orașului, 
se inaugurează pentru Sibiu și nu numai o scriere de 
istorie locală ce exprimă realitățile urbanistice din acea 
epocă, ce le vom regăsi ulterior preluate, colportate și 
interpretate în multe studii referitoare la istoria Sibiului 
și a evoluției sale urbanistice. Pentru Sibiu cartea lui 
Seivert este, așa cum pe bună dreptate afirmă și K. 
Gündisch „prima descriere cuprinzătoare care prezintă 
orașul ca o entitate evoluată istoric în toată diversitatea 
sa”28. Scrisă în limba latină, rămasă în manuscris timp 
de secole, cunoaște lumina tiparului pentru prima dată 
în anul 2006, cu o traducere a ei în limba germană; 
manuscrisul a fost cunoscut și citat de un cerc restrâns 
de istorici, și doar de cei au abordat teme de istoriografie 
săsească (K. K. Klein, A. Armbruster, E. Szegedi, etc.)29. 
Îl putem considera pe Soterius primul autor care a 
scris o monografie a orașului Sibiu și în care realizează 
o descriere topografică a orașului și a zonei imediat 
înconjurătoarea, schițând principalele particularități 
care conturează și definesc compoziția și spațiul urban 
al Sibiu, chiar dacă ele sunt generale; în premieră, 
realizează un plan schițat al bisericii ev. Sf. Maria, o 
repertoriere a bisericilor luterane și catolice din Sibiu, 13 
la număr, și pentru o parte din ele o descriere și o indicare 
a amplasării lor în cadrul orașului30, amintește de 2 
crucifixe și 4 cimitire31. Fără a-l defini, Soterius a conturat 
spațiul sacru al Sibiului, adunând și sistematizând 
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un material, care azi este foarte valoros și cu caracter 
de memorie, deoarece majoritatea dintre clădirile 
ecleziastice nu s-au mai păstrat (v. tabelul de mai jos) 
sau au fost puternic transformate (Biserica Ursulinelor). 
Soterius include între clădirile sfinte (Sakral Gebäude) 
și cele două crucifixe, despre care ne sunt oferite date 
istorice și indicii despre localizarea lor, unul în fața 
porții Elisabeta și al doilea peste râul Cibin, pe drumul 
înspre Ocna Sibiului. De asemenea dezbate problematica 
primei biserici parohiale a Sibiului, discutând, fără a 
fi convins, de cronologia și identificare primelor trei 
biserici ale Sibiului, teoretizând posibilitatea existenței 
primei biserici parohiale care s-ar fi aflat lângă capela Sf. 
Ladislau, a doua ar fi o capelă mică și foarte veche situată 
la nord de biserica Azilului, iar biserica Sf. Elisabeta a 

fraților franciscani ar fi fost a treia ca vechime. În final, 
Soterius amintește de cimitirele Sibiului, respectiv de 
cimitirul din jurul bisericii parohiale evanghelice, care 
din cauza ciumei din 1554 a fost mutat în afara orașului 
de ambele părți, fiind menționate astfel două cimitire, 
unul în estul orașului „lângă iazul croitorului” (azi, în 
zona Spitalului Clinic Județean - Maternitate) și unul 
în vest, între Bastionul Porții Ocnei și Bastionul Porții 
Turnului („zwischen dem Burgertor und dem Sagtor”); 
mai amintește de al patrulea cimitir, mai nou care s-ar fi 
aflat nu departe de cel de lângă Bastionul Porții Ocnei32. 
Temele dezbătute de Soterius în lucrarea sa și amintite 
aici și-au păstrat actualitatea, reprezentând preocupări 
pe care le vom regăsi la toate generațiile de istorici, 
arhitecți sau arheologi.

Nr. 
crt.

Denumirea edificiilor eclezias-
tice medievale și premoderne și 
adresa actuală

Edificii ecleziastice din Sibiu amintite de 
Soterius în manuscrisul său (1726)

Edificii eclezi-
astice marcate 
pe harta lui 
Visconti

Situația actuală

1. Biserica ev. Sf. Maria din Piața 
Huet

„Die große Kirche der heiligen Jungfrau 
Maria von der heiligen Dreifaltigkeit”

da Construită în stil 
gotic

2. Biserica celei de a doua mănăstiri 
a dominicanilor, azi cunoscută 
ca Biserica Ursulinelor (Strada 
General Magheru 36)

Die Kirche der Gemeinschaft [ecclesia] 
der heiligen Jungfrau beim Kloster des 
Ordens der Predigerbrüder

da Construită în stil 
gotic și refăcută în 
stil baroc

3. Biserica Azilului (Strada Azilului 
4)

Die Kirche der heiligen Jungfrau Maria 
im Armenspital

da Construită în stil 
gotic, puternic 
transformată de-a 
lungul timpului.

4. Capela Sf. Ladislau (Piața Huet) Die Kirche des heiligen Ladislaus, die 
heute zur Schule gehört

da Demolată în 1898

5. Capela Sf. Iacob (Piața Huet) Die Kapelle [capella] des heiligen Jakobus, 
die auf dem Platz der Kirche der heiligen 
Maria liegt

da Transformată în 
casă privată

6. Biserica Sf. Elisabeta Die Elisabethkirche da Demolată în 1868

7. Biserica călugărițelor franciscane Eine andere Kirche, nicht weit davon, 
gegenüberliegenden

da Demolată în 1987

8. Biserica călugărițelor dominicane 
din str. Șelarilor

Die Kirche der Nonnen beim Dominika-
nerkloster, kürzlich den Franziskanern 
überlassen

da Construită în stil 
gotic și refăcută în 
stil baroc

9. Biserica romano-catolică din 
Piața Mare

Die Jesuitenkirche da Construită între 
1726-1733

10. Capelă în casa familiei Lutsch Im Hause der Familie Lutsch da Demolată după 
1699 (?)

11. Biserica de lângă Crucea de sus

(Seivert menționează că i se spu-
nea la Crucea cea mare).

die Kirche beim oberen Kreuz da



48

   
  T

RA
N

SI
LV

AN
IA

   
1/

20
21

12. Biserica de lângă Crucea 33de jos die Kirche beim oberen Kreuz nu Demolată

13. Biserica Leproșilor Die Kirche im Siechenhaus nu Demolată în 1659

14 Rotonda din Piața Huet - nu Demolată în Evul 
Mediu (?)

15 Prima mânăstire a dominicanilor - nu Demolată în Evul 
Mediu

Sfârșitului secolului al XVII-lea și începutului secolului 
al XVIII-lea trebuie încadrate și realizările inovative ale 
cartografilor, în special cea a lui Giovanni Morando 
Visconti din 1699, care poziționează pentru prima dată 
pe hartă edificiile ecleziastice și cimitirele din Sibiu.34 
Aceste planuri ale orașului Sibiu devin mai interesante 
dacă se face relaționarea cu sursele scrise din aceeași 
epocă, respectiv Visconti versus Soterius.

Un alt istoric și scriitor al secolului al XVIII-lea, 
care a deschis drumul spre o nouă abordare a istoriei 
locale, chiar dacă rămâne tributar metodei inaugurate 
de predecesorii săi, este sibianul Johann Seivert 
(1735-1785)35, admirator al lui Albert Huet36, diacon al 
bisericii mănăstirii Sf. Elisabeta din Sibiu, arhidiacon și 
predicator la biserica parohială evanghelică din Sibiu și 
apoi preot la biserica din Gușterița. Pasionat de istoria 
literaturii săsești și de trecutul și prezentul Sibiului, scrie 
un articol de popularizare, bine documentat, intitulat 
„Hermannstadt”37, o scurtă monografie turistică, în care 
pe lângă o descriere sumară a orașului, a turnurilor 
cetății, a piețelor, străzilor principale și secundare, a 
morilor, noilor cartiere, a instituțiilor care funcționau în 
oraș, a târgurilor anuale, ne oferă câteva detalii prețioase 
despre unele dintre instituțiile bisericești din Sibiu și 
localizarea lor în cadrul orașului, informații care uneori 
sunt complementare celor scrise de Georg Soterius:

• Biserica catedrală Sf. Maria, descriind turnul 
clopotniță, clopotele și programul cântecelor de 
clopote. Modul în care acestea sunt descrise arată 
însemnătatea lor ca repere vizuale dar și auditive 
atât pentru autor cât și pentru locuitorii orașului.

• Biserica Azilului a Sf. Spirit; 
• Biserica mănăstirii Sf. Elisabeta, menționând 

că se află în strada omonimă și că a aparținut 
călugărilor franciscani; 

• Biserica Sf. Ladislau a fostei prepozituri; 
• Biserica și mănăstirea Ursulinelor amintind că a 

aparținut înainte de Reformă dominicanilor, ea 
fiind construită la scurt timp după anul 1474 când 
au primit un teren în interiorul cetății pentru 
construirea ei, înainte biserica și mănăstirea 
aflându-se în fața porții Elisabeta, 

• Biserica călugărițelor dominicane ce aparține de 
scurt timp franciscanilor. 

• Biserica leproșilor (Seuchenkirche) care stătea în 
fața porții Elisabeta și care a fost demolată în 1659 
de oficialii orașului din cauza asediului orașului 

de către principelui  Gheorghe Rákóczi al II-lea 
(Seivert nu face nicio conexiune între Biserica 
leproșilor, mânăstirea dominicană demolată din 
fața porții Elisabeta și capela Sf. Cruce, ceea ce 
arată că ar fi vorba despre trei entități diferite).

• Capela Sf. Cruce din fața porții Elisabeta.
•  „în curtea bisericii (Piața Huet) se află două mici 

capele, a Sf. Nicolae și a Sf. Iacob” (un detaliu 
nesemnalat de niciunul dintre predecesorii lui 
Seivert).

• o fostă capelă în curtea casei Lutsch38.
Pentru reconstituirea istoriografiei istoriei Sibiului 

nu trebuie omis calendarul Sibiului din anul 1790 
(„Hermannstadt im Jahre 1790”)39 editat și tipărit 
de Martin Hochmeister la Sibiu în 1790 o raritate 
bibliografică care a cunoscut o traducere și o publicare 
cu grave erori în limba română în 200640, și o reeditare 
critică în anul 2015, cu o traducere în limba română41, 
și pe care Liliana Popa o consideră „prima sinteză 
monografică a unui oraș din România și primul «ghid 
turistic» alcătuit pe actualul teritoriu al țării noastre”42. 
Conținutul calendarului editat de Hochmeister junior, și 
ai cărui autori nu sunt cunoscuți, nu oferă date în plus 
pentru bisericile și cimitirele medievale față de scrierile 
anterioare, în schimb găsim informații adiționale 
pentru biserici, case de rugăciune și cinci cimitire care 
funcționau la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Sibiu.

Inovațiile istoriografiei secolului al XIX-lea, în special 
începând cu a doua jumătate a secolului, constau într-o 
schimbare radicală a abordării din punct de vedere 
metodologic dar și conceptual. Noua istoriografie s-a 
manifestat în două direcții, prima constând în editarea 
izvoarelor documentare și narative și cea de-a doua în 
elaborarea de studii critice, riguroase bazate pe surse 
primare, uneori îmbinate cu tradiția orală și pe descrieri 
contemporane, care se caracterizează printr-o ruptură 
totală față de istoriografia iluministă. Istoricul acestei 
perioade investighează istoria punctual, cu prudență și 
operează cu limite tematice, spațiale și cronologice mai 
restrânse. 

Debutul editării de izvoare narative în limba germană 
i de datorează lui G. Jóseph Kemény (1795-1855), care 
publică lucrarea Deuscthe Fundgruben zur Geschichte 
Siebenbürgens43. Un promotor al editării de documente 
medievale a fost Franz Zimmermann (1852-1935), care în 
urma activității sale intense în cadrul arhivei din Sibiu, 



49

pe care a organizat-o și inaugurat-o în 1876 ca arhivă 
publică, a inițiat editarea a două serii de documente, 
prima cuprinzând registrele de socoteli ale orașului 
Sibiu, primul volum fiind publicat în 1880,44 și cea de 
a doua editată împreună cu Karl Werner, cuprinzând 
documente medievale privind istoria germanilor din 
Transilvania, care a apărut în 7 volume, începând cu anul 
189245 și cu un impact profund asupra cercetării istoriei 
medievale a Transilvaniei, a istoriei sașilor transilvăneni 
și a Sibiului. 

În privința studiilor științifice ele s-au coagulat 
începând cu anul 1840 o dată cu înființarea asociației 
cultural științifice Vereins für Siebenürgische Landeskunde; 
ea a editat începând cu anul 1843 revista Archiv des Vereins 
für Siebenbürgische Landeskunde și din 1878 revista 
Korrerspondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische 
Landeskunde46 (1878-1930) în cadrul cărora apar o serie de 
articole dedicate problematicii noastre. În acest secol se 
evidențiază o pleiadă de erudiți care semnează o serie de 
studii critice fundamentale cu foarte multă informație, 
care din punct de vedere metodologic sunt îndrăznețe și 
cu un impact deosebit asupra cercetării acestui domeniu, 
ele regăsindu-se ulterior citate de către generații întregi 
de cercetători. Astfel se remarcă studiile semnate de 
Samuel Möckesch47, Johann Ludwig Neugeboren48, 
Friedrich Müller49, Gustav Seivert50, Ferdinand von 
Zieglauer51, Ludwig Reissenberger52, care cuprind 
informații bine documentate, descrieri topografice și 
teme care problematizează cronologia, identitatea sau 
identificarea în teren a mănăstirilor și capelelor sau 
evoluția constructivă și istorică a principalelor edificii 
ecleziastice din Sibiu, teme care sunt de actualitate și 
astăzi și intens dezbătute și de istoriografia actuală. Se 
evidențiază temele referitoare la biserica evanghelică Sf. 
Maria care sunt cele mai ample și numeroase, cu planuri 
și desene reproducând detalii, astăzi dispărute. O altă 
caracteristică a acestor studii este aceea că au valoare 
de document fiind scrise în perioada de dinaintea 
marilor demolări (biserica arcadelor, capela Sf. Ladislau 
demolată în 1898, biserica Sf. Elisabeta demolată în 1868) 
și restaurări radicale (restaurările bisericii parohiale 
evanghelice din 1853-1855) sau imediat după aceste acțiuni 
când încă memoria locurilor profund transformate era 
vie. Realizările istoriografiei secolului al XIX-lea sunt 
complexe, concluziile lor rămânând neschimbate peste 
timp, generațiile ulterioare doar completându-le și 
dezvoltându-le, în cele mai multe cazuri.

Evoluția istoriografiei în secolul XX. Cercetările și 
publicarea lor începute în secolul precedent continuă și 
iau amploarea în primele decenii ale secolului XX, și se 
caracterizează atât prin lucrări de sinteză remarcabile 
(Victor Roth53, Friedrich Teutsch54, Emil Sigerus55) cât 
și prin studii de caz detaliate, documentate, acribice și 
critice, științifice sau de popularizare (Eder Heinrich56, 
Georg Müller57, Victor Roth58, Karl Henrich59, Michael 

Kimakowicz60 Juliusz Bielz61, Erich Michael Thalgott62, 
Arnold Pancraz63, Béla Ivany,64 Karl Reinerth65, Rudolf 
Spek66, Gustav Gündisch67). Cu toate că se înregistrează 
un număr mare de contribuții ce ating problematica 
topografiei ecleziastice și a spațiului sacru prin analiza 
istoriei sau a patrimoniului bisericesc, a arhitecturii 
bisericilor medievale, a artei medievale, a evoluției 
istorice a Sibiului, ele cuprind doar fragmente de 
informații care pot contribui la reconstituirea topografiei 
ecleziastice și a spațiului sacru. Una dintre noile teorii 
lansate în această perioadă și care timp de aproape un 
secol a făcut să fie mult dezbătută identitatea primei 
biserici parohiale a Sibiului, este cea a lui M. Kimakowicz 
care, în urma unor lucrări de utilitate urbanistică 
desfășurate în Piața Huet și vizualizarea de către el a 
unor fragmente de ziduri, concluziona că biserica gotică 
actuală nu a păstrat nici un element din biserica inițială 
romanică, dispoziția ei spațială fiind deviată cu 300 spre 
nord față de presupusa bazilică romanică, iar cimitirul 
cu prima biserică parohială s-a aflat în Orașul de Jos, pe 
locul bisericii Azilului68. O contribuție majoră a epocii 
sunt monografiile referitoare la istoria evenimențială 
a Sibiului ale lui E. Sigerus, care deși sunt scrise sub 
formă de cronică sau într-un stil descriptiv narativ, 
informațiile oferite sunt bine documentate, însă fără a 
fi realizate trimiterile detaliate la sursele documentare. 
Un demers novator poate fi socotit și studiul lui E. M. 
Thalgott, care deschide o nouă direcție de cercetare 
prin tematica abordată, structură și concepție, atingând 
aspecte de topografie urbană și schițând o istorie a 
evoluției urbane a Sibiului, susținută prin reconstituiri 
ilustrate inedite ale etapelor de evoluție ale orașului; 
de asemenea inventariază, fără a fi exhaustiv, bisericile 
și mănăstirile Sibiului, scurtele descrieri ale acestora 
fiind însoțite de imagini, schițe și/sau planuri. Lucrările 
celor doi autori le vom regăsi citate în multe studii 
ulterioare care se ocupă de evoluția urbanistică și 
istorică a Sibiului, de cele mai multe ori fără o verificare 
aprofundată a informațiilor. Un studiu aparte și diferit 
față de abordările din istoriografie în general și puțin 
cunoscut de specialiști, este cel al lui A. Pancraz, care în 
lucrarea sa despre numele străzilor din Sibiu analizează 
evoluția toponimelor străzilor care au în componența 
denumirilor lor biserică, preot, mănăstire, cimitir sau 
nume de sfânt și relația lor cu edificiile ecleziastice din 
apropiere69.

După al doilea război mondial intensitatea cercetărilor 
despre istoria Sibiului scade, iar istoriografia din 
anii ’50-‘60 este dominată de ideologia marxistă care 
marchează scrierile din această perioadă, în acest 
curent încadrându-se și lucrarea de popularizare despre 
cetatea și monumentele Sibiului a lui Nicolae Lupu70, 
care reprezintă și prima contribuție în limba română ce 
sintetizează concluziile istoriografiei de limbă germană 
privitoare la istoria Sibiului și repertoriază cele mai 
reprezentative monumente ale Sibiului. Acum apar 
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predominant sinteze în limba română, monumentale 
pentru aceea perioadă chiar dacă se bazau pe o literatură 
secundară, despre centrele istorice ale orașelor 
(Gheorghe Curinschi71) sau despre evoluția arhitecturii 
și artei medievale pe teritoriul României (Virgil 
Vătășianu72 și Grigore Ionescu73), în care se regăsesc 
analizate, într-un cadru geografic mai larg, evoluția 
bisericii evanghelice Sf. Maria, biserica Ursulinelor 
sau obiecte liturgice medievale din Sibiu. Entz Géza în 
demersul său privind evoluția arhitecturii în secolele XI-
XIII în Transilvania, bazat și pe analiza documentelor, 
face cunoscută existența în Sibiu a unei mănăstiri 
premonstratense74. Iuliana Dancu și Dumitru Dancu 
publică pentru prima dată în limba română un studiu 
despre biserica evanghelică din Sibiu75. Demersurile 
amintite sunt tributare în special concluziilor lui L. 
Reissenberger și M. v. Kimakovicz.

În anii ’70, se remarcă o revigorare a istoriografiei 
săsești probabil și datorată în parte fenomenului 
emigrării sașilor în Germania, a cărei elită culturală 
a demarat și susținut prin organizația Arbeitskreis 
für Siebenbürgische Landeskunde E.V din Heidelberg, 
continuatoarea societății Vereins für Siebenürgische 
Landeskunde din secolul al XIX-lea, publicarea cercetării 
istoriei sașilor din Transilvania și în Germania în special 
în cadrul seriei Siebenbürgischen Archivs (Schriften zur 
Landeskunde Siebenbürgens și Studia Transylvanica) și a 
revistei Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde.

În paralel, în România, în anii ’70 și ’80, se publică 
lucrări de popularizare, bine documentate, atât în 
limba română cât și în limba germană, care ating 
problematica edificiilor sacre în evul mediu și pun 
în circulație câteva informații noi76, unele dintre ele 
caracterizate azi de confuzie, tocmai datorită faptului 
că nu mai pot fi verificate (de ex. „o clădire păstrătoare 
de elemente arhitectonice în stil romanic se află în str. 
9 Mai nr. 81.”77, fiind vorba despre biserica mănăstirii 
călugărițelor franciscane, al cărei cor a fost demolat 
în 1987). Tot în această perioadă se impune o nouă 
generație de cercetători, Paul Niedermaier și Hermann 
Fabini, arhitecți de formație, care reiau și dezvoltă prin 
metodologii de abordare noi, teme precum evoluția 
sistemului urban în evul mediu78 sau arhitectura 
medievală profană dar și cea sacră a orașului79, lansează 
noi ipoteze și teorii, bazate pe cercetări de teren, analiza 
documentelor și a hărților istorice, despre evoluția unor 
monumente gotice din Sibiu și despre evoluția structurii 
urbane a Sibiului. Lucrările lui Paul Niedermaier, 
realizate în cadru instituțional80, au deschis noi direcții 
de cercetare prin publicarea unor studii fundamentale 
despre topografia orașelor medievale transilvănene 
și compoziția urbanistică, despre geneza și etapele 
de evoluție a urbanismului în Transilvania81. În cazul 
Sibiului, Paul Niedermaier propune o nouă teorie, 
bazată exclusiv pe analiza parcelelor, privind existența 
unei mici așezări, înainte de venirea sașilor, și existența 

la 1150 în Orașul de Jos a două nuclee, vechimea acestora 
fiind anterioară Orașului de Sus; cochetând inițial cu 
teoria lui Kimakowicz privind prima biserică parohială 
a Sibiului în zona actualei biserici a Azilului, nu exclude 
ca Piața Huet să fi devenit un al treilea nucleu al 
Sibiului abia pe la 1200. Prin planurile și reconstituirile 
structurilor planimetrice sunt analizate bisericile, 
mănăstirile și cimitirele în raport cu arterele principale 
de comunicație, piețele și fortificațiile orașului. Pentru 
prima dată se problematizează localizarea mănăstirii 
premonstratense în topografia orașului.

După 1990, istoriografia primește o nouă dimensiune, 
fiind abordate teme din diferite perspective, facilitate de 
accesul la informație și noile tehnologii și caracterizate 
de intredisciplinaritate (istorie, arheologie, arhitectură, 
urbanism, istoria artei, cartografie, topografie, etc.) .

O lucrare de referință a peisajului istoriografic a 
devenit lucrarea despre topografia monumentelor 
din Sibiu82, de la sfârșitul anilor ’90. Ea face parte 
dintr-un proiect mai amplu intitulat „Documentarea 
patrimoniului săsesc din Transilvania”, finanțat de 
guvernul federal german, proiect determinat de plecarea 
masivă a sașilor transilvăneni după 1990 și depopularea 
satelor.83 Cartea concepută metodologic după modelul 
folosit de Direcția Monumentelor Istorice din Renania, 
reprezintă un corpus al monumentelor existente în 1999, 
constituit „după tip și dispoziție geografică precum și a 
relațiilor lor istorice și topografice”. Un capitol aparte al 
acestei cărți, bazat pe literatură secundară, este dedicat 
arhitecturii ecleziastice a Sibiului de-a lungul timpului, 
preluând mai vechile teorii referitoare la existența 
primei biserici parohiale în Orașul de Jos, și repertoriind 
bisericile, mănăstirile și capelele Sibiului; cu toate că se 
realizează o descriere istorico-geografică și o analiză a 
dezvoltării urbane nu sunt amintite cimitirele medievale 
și moderne ale Sibiului. 

Cu un pronunțat caracter științific, pornind de la 
vechile studii ale istoriografiei săsești din secolul 
al XIX -lea și începutul secolului al XX-lea, apelând 
la critica izvoarelor și folosind intens ceea ce a fost 
transmis documentar despre biserica evanghelică din 
Sibiu, recentele studii publicate de către Ioan Albu84, 
Ciprian Firea85 și Mihaela Sanda Salontai86 prezintă din 
perspectiva lespezilor funerare, a celor 24 de altare și a 
letnerului gotic aspecte de topografie sacră și organizare 
a spațiului interior al bisericii Sf. Maria din Sibiu. 
Aceeași rigoare științifică se regăsește și în binevenita 
sinteză despre mănăstirile dominicane din Transilvania 
publicată anterior studiului referitor la letnerul din 
biserica Sf. Maria, în care autoarea clujeană sintetizează 
într-un mod unic, pornind de la baza documentară 
și completând cu elementele arhitecturale păstrate, 
evoluția conventului fraților predicatori (dominicani) 
în Sibiu87; într-un studiu recent revine asupra 
așezământului dominican din Sibiu, lansând o nouă 
ipoteză cu privire la primul amplasament al ordinului 
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și propunând localizarea acestuia în altă parte decât 
în Piața Gării, lângă capela Sf. Cruce, unde o regăsim 
amplasată, fără dubii, de către istoriografia mai veche și 
mai nouă88.

O reevaluare recentă a evoluției structurii urbane a 
Sibiului, prin prisma vechii istoriografii, este realizată 
de Irina Băldescu, în cadrul căreia are un capitol dedicat 
„Biserici și spații ale instituțiilor ecleziastice”89. Merită 
menționat aici și studiul Mihaelei Grancea care realizează 
un scurt istoric despre cimitirele Sibiului din perioada 
premodernă și modernă și efectele modernizării urbane 
asupra vechilor cimitire.90

O contribuție majoră la reconstituirea topografiei 
ecleziastice a Sibiului o reprezintă cartea lui Hermann 
Fabini despre arhitectura sacră din orașele săsești 
transilvănene91, care într-un capitol amplu repertoriază 
și cartează bisericile, mănăstirile și capelele construite 
în Sibiu în Evul Mediu și perioada modernă; pentru 
fiecare edificiu, acolo unde a avut informații, autorul 
oferă o cronică, o descriere a monumentului dar și o 
inventariere a principalelor bunuri culturale mobile, 
planuri, desene, poze vechi și actuale. Deși informațiile 
expuse sunt valoroase, clar structurate, sintetizate și 
însoțite de ilustrații reprezentative de înaltă calitate, 
cartea rămâne deficitară în unele cazuri la precizarea 
surselor din care sunt preluate informațiile92. 

În panoplia de cercetări privind istoria Sibiului, 
în ultimele două decenii se remarcă arheologii Petre 
Munteanu Beșliu93, Zeno-Karl Pinter94, Daniela Marcu 
Istrate95, Ioan Marian Țiplic și Maria Crîngaci Țiplic96 ale 
căror descoperiri arheologice au avut un aport esențial 
în completarea și reconstituirea topografiei ecleziastice a 

Sibiului, și nu numai. Rezultatele cercetărilor arheologice 
au fost repertoriate și sintetizate într-un studiu recent 
de către Ioan Marian Țiplic și Maria Crîngaci Țiplic, 
în care regăsim cartate pentru prima dată săpăturile 
arheologice desfășurate în Sibiu, inclusiv a edificiilor 
ecleziastice ci și cimitirelor medievale ale Sibiului97. La 
final, dorim doar evidențiem în câteva rânduri, cele mai 
spectaculoase și majore descoperiri arheologice, care 
completează vechea istoriografia, și anume rotonda 
romanică din Piața Huet, bazilica romanică recent 
descoperită în interiorul bisericii gotice, care păstrează 
aceeași dispoziție spațială cu cea a bisericii romanice și 
biserica mănăstirii călugărițelor franciscane, al cărei cor 
a fost demolat în 198798. 

Închei aici periplul prin istoriografia „spațiului sacru” 
al Sibiului, caracterizată de o mulțime de studii care 
au ca subiect edificiul sacru propriu-zis / edificii sacre 
sau anumite elemente din cadrul lui, puține studii doar 
despre cimitirul medieval din Piața Huet, câteva referiri 
la topografia ecleziastică a Sibiului, și nici o contribuție 
individualizată despre topografia ecleziastică a Sibiului 
sau despre spațiul sacru al Sibiului, cea din urmă 
reprezentând o temă mult mai complexă, foarte puțin 
abordată de istoriografie și a cărei amplitudine se lasă 
puțin întrezărită.
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