
Amintiri din Sibiu
La inceputul secolului al XIV-lea, comunitatea sibiana se intindea si locuia in Orasul de Jos, in zona
strazilor Ocnei, Turnului, Constitutiei, 9 Mai, Piata Aurarilor si strada Movilei. in zona Orasului de Sus,
probabil existau parcelari incipiente in jurul actualelor piete centrale ale orasului. Incinta fortificata era in
acel moment redusa la suprafata actualelor Piete Huet si Mica. Aici isi avea sediul parohia Sfantul
Ladislau. Pentru avantajul economic evident. Sibienii reusisera deja sa controleze drumul comercial ce
trecea si lega noua provincie a regatului maghiar de drumurile comerciale ce duceau spre Constantinopol.

 Unul dintre cursurile comerciale trecea prin inima actualei Piete Mici pe sub Podul Minciunilor (unde
pana la mijlocul secolului al XIX-lea a existat o poarta de acces in incinta fortificata) si mai apoi pe sub
Turnul Sfatului. El apoi trecea spre Cisnadie si mai apoi spre munti urmand cursul Oltului. Era un drum
secundar si mai rar folosit, fiind foarte periculos si nesigur.

 Numele turnului – poarta ce si astazi se inalta in mijlocul cetatii medievale ii vine de la unul dintre
primele sedii ale Primariei orasului aflata in imediata apropiere a Turnului, aici avandu-si sediul,
Magistratul local, pentru mai bine de 300 de ani. Tradus exact din limba germana, numele turnului ar fi
Turnul Primariei, dar de ce el se cheama „al Sfatului " ramane o problema legata de semantica si
pozitionarea romanilor in raport cu administratia saseasca a orasului.

Turnul Sfatului isi pierde rolul militar pe la mijlocul secolului al XV, dar el va ramane probabil in
picioare si chiar in centrul atentiei comunitatii in continuare tocmai datorita acestei apropieri si invecinari
de Primaria orasului.

 Turnul ramane important comunitatii, fiind reconstruit dupa ce va fi distrus de un cutremur in secolul al
XVI-lea. Şi lui alaturi de turnul bisericii parohiale, ii vor fi adosate cele patru turnulete, simbol al
jurisdictiei proprii pe care orasul o detinea. Probabil ca turnuletele au fost adaugate mai intai acestei
constructii luand in considerare ca acest drept cetatea l-a primit in secolul al XIV-lea, cand turnul
bisericii nu era inca construit.

 Turnul va fi remodelat in secolul al XIX-lea si restaurat intre anii 2005 – 2006. Astazi Turnul Sfatului
ramane unul dintre simbolurile Sibiului, una dintre cele mai cunoscute imagini ale orasului nostru.Razvan
Pop, istoric
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