
Cetatea Sibiu

Numele orsului Sibiu a fost dat de catre populatia romana prezenta aici, insa numele de Hermannsdorf si
apoi Hermannstadt, a fost data de catre saxoni.În perioada medievala, mai ales in secolul al XIV-lea,
Sibiul era un puternic centru manufacturier. Documente din anul 1376 mentioneaza 19 bresle ai caror
membrii practicau 25 de meserii.Aceste bresle aveau relatii active cu statele romanessi de la est si sud de
Carpati. Datorita puterii economice data de productia mestesugarilor orasul s-a dezvoltat continuu,
evolutia sa urmand dezvoltarea caracteristica oraselor medievale. 
  
  Cetatea Sibiului a fost timp de secole un punct important pe harta continentului european. Cetatea
numara treizecisi noua de turnuri, patru bastioane, doua rondele si cinci porti care constituiau fortificatia
vechiului burg, ridicat dupa planul arhitectului Morando Visconti. În centrul istoric al orasului se mai
pastreaza si astazi cateva dintre aceste ziduri, bastioane si turnuri. Buna conservare si intretinere a
zidurilor ne permite astazi sa ne facem o idee destul de clara despre felul in care sibienii evului mediu
traiau si mai ales cum era orasul nostru organizat. Mai toate turnurile si o buna parte a zidurilor cetatii
sibiene au beneficiat de lucrari de renovare, reconditionare si asta multmita programului cultural 2007.
mai mult de cativa ani incoace in centrul orasului se organizeaza diferite manifestari menite sa reinvie
atmosfera bugului de altadata. Este vorba despre festivalul Cetati Transilvane, care se desfasoara de mai
bine de doua editii de-a lungul zidului cetatii. Acum zidul cetatii, latura estica, margineste parcul Cetatii,
un mic spatiu verde care tinde sa devina loc de manifestare pentru diverse evenimente culturale sau
tematice menite sa sarbatoreasca impresionanta istorie a orasului si desigur pe oamenii ei. 
  Cetatea Sibiului era incercuita pe toate laturile de fortificatii formate din ziduri si turnuri de aparare,
multe dintre ele fiind foarte bine conservate si astazi. Pe latura de S-E se pastreaza cel mai bine zidul
cetatii, fiind consolidat in repetate randuri si asta datorita atacurilor frecvente in aceasta parte a cetatii. A
treia centura de fortificatii a fost construita in secolul al XIV-lea si ulterior consolidata trei veacuri mai
tarziu. Latura de est este foarte bine conservata si se intinde de-a lungul strazii Cetatii si Bulevardului
Corneliu Coposu. În anii 1432, 1438 si 1442, fortificatiile orasului Sibiu, au rezistat cu succes atacurilor
turcesti, fiind extinse continuu. Astfel , la jumatatea secolului al XVIII-lea, centura de fortificatii a
Sibiului, pe langa portile si bastioanele cunoscute, numara 39 de turnuri, dintre care 28 intretinute de
bresle si 11 de administratia orasului. La sfarsitul secolului al XVIII-lea - inceputul secolului al XIX-lea,
insa, au fost daramate 8 din cele 39 de turnuri si cea mai mare parte a portilor orasului. Daca vrem sa ne
facem o imagine a orasului de la acea vreme trebuie sa ne indreptam spre tablouri care sa infatiseze
vechiul burg cuprins intre impresionante ziduri de cetate rosie, dupa cum o numeau turcii. Din aceasta
fortificatie s-au pastrat trei turnuri : turnul dulgerilor, turnul olarilor si turnul arhebuzierilor si armierilor. 
  
  Turnul Archebuzierilor si Armierilor a fost construit in secolul al XV-lea, iar ulterior a devenit
Turnul Panzarilor, nume dat de breasla ce il avea in grija. Turnul Dulgherilor a fost construit tot in
secolul al- XV-lea, insa specialistii spun ca acesta afost refacut datorita faptului ca baza turnului este
cilindrica, iar partea de sus octogonala. 
  
  Al 3-lea turn este Turnul Olarilor, un turn patrat ridicat in acelasi veac. Un zid de legatura intre aceste
turnuri este o reconstructie recenta a vechiului zid care exista intre ele. 
  
  Turnul gros a fost ridicat un secol mai tarziu decat cele trei turnuri, insa acesta este locul in care primul
teatru din Sibiu a functionat incepand cu anul 1778. Odata cu renovarea si reamenajarea Salii Thalia,
turnul a fost renovat si integrat cladirii noii filarmonici. La capatul bulevardului Coposu se afla Bastionul
Haller. Construit in anul 1552, din initiativa primarului Petrus Haller, pentru intarirea inelului zidurilor
din jurul Orasului de Sus. Acesta se continua cu latura de nord a cetatii pana la biserica Ursulinelor, avand
o lungimea totala de 223 de metrii si inatime maxima de 9 m. 
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  Bastionul Soldish, a fost ridicat intre anii 1622-1627 ca fortificatie de aparare a orasului de sus. Se afla
la capatul strazii Bastionului pe soseaua Alba Iulia si face parte din ultimele fortificatii care s-au construit
pentru apararea orasului medieval cronologic ultimul dintre bastioanele orasului. Pe latura exterioara a
bastionului este atasata, se spune, cea mai frumoasa stema a orasului pe o placa de marmura alba.
  În orasul de jos zidurile cetatii au disparut, singurele urme ramase fiind doua turnuri : Turnul Pulberariei
si Turnul Pielarilor. 
  
  Turnul Pulberariei, a fost ridicat la mijlocul secolului XVI avand rol de depozit pentru praful de pusca si
facea parte dintr-un complex defensiv care avea rolul de a apara Poarta Ocnei din apropiere. 
  Turnul Pielarilor, a fost construit in anul 1638 si facea parte din a doua centura de aparare a Orasului de
Jos. Turnul era dat in grija breslei pielarilor, de unde si numele turnului. Pasajul Scarilor face legatura
dintre orasul de sus si orasul de jos prin doua ramificatii de scari si arcade care inconjoara zidurile cetatii
din jurul Bisericii Evanghelice. Piata Aurarilor a primit numele dupa breasla prezenta in aceasta zona,
mesterii aurari care aveau ateliere aici. Din Piata Aurarilor se ajunge in Piata Mica, printr-un pasaj de
scari care pastreaza aspectul original datat 1567. La capatul de sus al pasajului se afla un turn de aparare
ridicat in secolul al XV- lea
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