
Pasajul Scarilor

Considerat a fi cel mai pitoresc loc caracteristic Sibiului vechi, Pasajul Scarilor cunoscut si sub numele de
" Zidul cu ace ", face legatura intre Orasul de Sus si Orasul de Jos, prin doua ramificatii de scari si arcade
ce inconjoara zidurile cetatii din jurul Bisericii Evanghelice. Astfel, spre Orasul de Sus se inalta zidul de
aparare, in doua terase, inalt de circa 10 m, sustinut prin contraforturi masive ce se sprijina in arcuri
butante pe cladirile Orasului de Jos, multe dintre ele cu o vechime de sase secole. Cele doua ziduri se
intalnesc in partea superioara a pasajului.  

Dupa intemeierea Prepoziturii si mai ales in urma diplomei lui Andrei al II-lea din 1224, prin care
Sibiului i-au fost conferite o serie de drepturi si privilegii de natura economica si social-politica, printre
care si infiintarea comitatului, s-a ajuns la o dezvoltare impetuoasa a asezarii. Respectivul statut a condus
la necesitatea amplificarii fortificatiilor care s-au extins inspre nord-est, ingloband si actuala Piata Mica.
Atunci, prin secolul al XIII-lea, se presupune de catre unii istorici, ca a fost construit si cel mai
impresionant ansamblu arhitectonic al Sibiului vechi, Pasajul Scarilor. Contraargumentul pentru acestia,
este insa dat de invazia tatara din 1241-1242, care a demonstrat faptul ca sistemele de fortificatii din
Transilvania acelei epoci se aflau intr-un stadiu incipient.Abia in urma acelor crunte experiente s-a trecut
la o revizuire temeinica inclusiv a conceptiei despre fortificatii. Ulterior s-a procedat la amplificarea
centurilor de aparare, operatiune ce a constat in extinderea zidurilor Orasului de Sus. Ele au urmat in
general panta terenului, cu exceptia portiunii de sud-vest, unde s-a tinut cont de zona locuita. Operatiunea
avea sa fie definitivata abia doua secole mai tarziu, cand, la inceputul veacului urmator, se crede ca
primarul Marcus Pemfflinger a dispus, de fapt, constructia pasajului. Acesta avea, aproximativ,
configuratia de azi, desi prin anii 1950, un arhitect, se pare neinspirat, a amplasat acolo niste scari,
schimbandu-i, implicit si numele din " pasajul Pemfflinger " in " pasajul scarilor ".  

Construit din piatra si caramida, pasajul se termina in partea sa de sus , la intretaierea cu strada
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Odobescu, cu Turnul de Poarta, unul dintre cele mai vechi elemente de fortificatie a celei de a treia
incinte, iar alaturat lui si zidurilor incintei, cu Primaria Veche, astazi Muzeul de Istorie-Muzeul National
Brukenthal. Lucrari mai importante de restaurare a acestui pasaj, monument istoric al Sibiului, au fost
executate in 1860 dar si recent, in 2006, atunci cand Primaria a investit 3.000.000 de lei pentru
consolidarea solului, refacerea zidariei, respectiv asternerea pavajului pe scari, in locul pietrelor cubice.
Potrivit unei hotarari a Consiliului Local, din august 2006, in acelasi perimetru, respectiv intre strazile
Turnului, Mos Ion Roata si Pasajul Scarilor, va fi amenajata o piateta. De mentionat ca in iulie 2007,
presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, a tinut sa viziteze personal Pasajul Scarilor,
promitand edililor sibieni sprijin financiar si logistic pentru conservarea unor astfel de valori istorice ale
orasului.

Cuvinte cheie: pasajul scarilor  biserica evanghelica  pasajul Pemfflinger
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/pasajul+scarilor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/biserica+evanghelica
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pasajul+Pemfflinger


Tur Virtual in Pasajul Scarilor

Pasajul Scarilor noaptea - 1

Casa cu Cariatide - Strada Mitropoliei

Biserica Evanghelica din Parcul Astra - 2

Catedrala Ortodoxa din Sibiu - 3

Casa cu Cariatide noaptea - Strada Mitropoliei

Pasajul Scarilor noaptea - 3

Biserica Evanghelica din Parcul Astra - 1

Catedrala Ortodoxa din Sibiu - 2

Strada Mitropoliei
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https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/pasajul-scarilor-noaptea-1-144.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/casa-cu-cariatide-strada-mitropoliei-147.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/biserica-evanghelica-din-parcul-astra-2-149.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/catedrala-ortodoxa-din-sibiu-3-152.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/casa-cu-cariatide-noaptea-strada-mitropoliei-143.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/pasajul-scarilor-noaptea-3-145.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/biserica-evanghelica-din-parcul-astra-1-148.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/catedrala-ortodoxa-din-sibiu-2-151.html
https://www.sibiul.ro/sibiu-virtual-tour/strada-mitropoliei-153.html

