
Casa Haller

Construita in stil renacentist, in urma transformarii imobilului gotic ridicat pe respectivul amplasament in
a doua jumatate a secolului al XV-lea (a fost atestata documentar, pentru prima oara, in anul 1472), Casa
Haller, situata in Piata Mare, la numarul 10, este cea mai importanta cladire din acest perimetru, cunoscut
drept Marele Ring. 
  Stilul gotic al casei initiale mai poate fi recunoscut doar datorita 

 unor fragmente (bolti, ancadramente si planul in forma literei L, cu corpul principal axat spre piata). În
curtea casei se mai pastreaza si azi un turn dreptunghiular , ridicat pe inaltimea a doua etaje, avand
deasupra timpanului triunghiular un acoperis abrupt, in doua ape. Cateva elemente de plastica decorativa,
tradeaza, de asemenea, originea gotica a turnului: doua ferestre cu baghete la etajul al doilea si un
ancadrament de usa in arc frant, situat pe peretele nordic. Pe vremuri, accesul in turn se facea prin
intermediul unei scari spiralate, amplasata intr-o constructie anexa de plan poligonal, alipita turnului in
coltul de sud-est. Aceasta, mai inalta decat restul constructiei, era in trecut o capela ai carei pereti
interiori fusesera pictati in fresca, astazi pictura fiind extrem de dificil de sesizat. În configuratia
respectiva, cu fragmente originare, datand de la inceputul ultimului sfert al secolului al XV-lea, casa se
afla in proprietatea senatorului Hieronymus Schneider.  

În timp, cladirea isi schimba frecvent proprietarii, mai intai ea apartine lui Michael Greb, apoi (spre
1490) lui Johannes Agatha, pentru ca, in 1524 sa treaca din proprietatea lui Servatius Holzschuch in cea a
lui Michael Altemberger, care in 1537 o va vinde comitelui Petrus Haller. Acesta era descendentul unei
familii de negustori-patricieni din Nurnberg, cu relatii matrimoniale in vestitele familii de negustori din
Frankfurt pe Main, Augsburg, Viena si Anvers. Noul proprietar, ce o va pastra in familie 345 de ani, va
transforma vechea cladire gotica intr-o eleganta resedinta in stilul Renasterii. Acestei etape i se
datoreaza: noile ferestre cu cornisa sustinuta de frize de denticuli (de pe fatada dinspre curte a cladirii),
organizarea fatadei principale, cu portalul plasat in axul central si usa frumos ornamentata ce asigura
accesul la scara.  

Pagina 1 / 2



  

Portalul principal are o forma semicirculara in partea superioara, fiind flancat de montanti compusi din
cate o coloana adosata la capitel corintic. Timpanele arcului sunt decorate cu armuri si halebarde realizate
in relief. Deasupra se ridica antablamentul a carei cornisa se sprijina pe o friza de denticuli, iar in ax este
aplicat blazonul lui Petrus Haller. Partea superioara a portalului este constituita de un fronton in centrul
caruia apare un medalion circular cu un portret de razboinic vazut din profil. În contrast cu decorul relativ
sobru al portalului principal , usa accesului spre scara prin bogatia si morfologia ornamentatiei realizate in
relief, aminteste oarecum de spiritul gotic al cladirii. De mentionat ca fatada cladirii nu a mai suferit
modificari de peste trei secole, asa cum se poate constata dintr-un desen datand din anul 1703 in care este
ilustrata decapitarea comitelui Johann Sachs von Harteneck.

Cuvinte cheie: Casa Haller
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