
Inchisori si cripte, in maruntaiele Sibiului
O sueta langa o cana cu cafea, o incursiune inapoi in timp printre altare si statui din secolul al II-lea, un
pranz cu sarmalute si ciorba de burta... de toate avem parte in maruntaiele Sibiului, mai precis in spatii
subterane transformate acum in pub-uri, restaurante sau centre culturale. Asa e, secolul al XXI-lea a adus
cultura si distractia in subteranele Sibiului, subterane ce adaposteau odinioara cripte si inchisori. Pasii lui
Harteneck, inchis in vechea Primarie, chipuri de calugari si preoti la Biserica Ursulinelor, declaratii de
dragoste la Biserica Franciscanilor iti insotesc calatoria prin maruntaiele Sibiului.
  
  Vrajitoare, adulterine si nobili, "locatari " ai vechii Primarii
  
  Pietre vechi spun astazi povestea secolelor in subsolurile Muzeului de Istorie Casa Altemberger din
Sibiu. De sunteti curiosi, popositi in expozitia Lapidarium, iar daca va intereseaza si povestile celor
detinuti aici in urma cu vreo cinci sute de ani, fiti cu ochii-n patru. Exista destule urme ale inchisorii pe
care fosta Primarie a Sibiului a adapostit-o: astfel de urme de incuietori din fier se vad inca pe cadrele din
piatra ale unor usi. Apoi, noua perechi de catuse au fost gasite in timpul cercetarilor arheologice: sase
dintre ele au diametrul mare intre 9,1 - 12 cm, iar alte trei au diametrul mic (intre 3,7 - 4,2 cm), fiind
folosite probabil pentru inlantuirea femeilor, spune arheologul Petre Besliu.
  
  Şi va intrebati poate cine au fost cei incatusati: simpli tarani, nobili si primari, femei adulterine sau
vrajitoare. Oricum niciunul nu purta prea mult catusele, caci dupa cateva zile de detentie si pedepse
corporale, urma o judecata rapida, iar viata era curmata brusc prin executiile publice din Piata Mare.
Cazurile lui Johann Sachs von Harteneck, comitele sasilor, sau cel al senatorului Coloman Gottzmeister,
inchis pe nedrept in beciurile Primariei din cauza intrigilor judelui regesc Michael Agnethler, sunt
binecunoscute istoricilor. Şi tot ei, istoricii, mai povestesc ceva legat de familia senatorului: "Sotia sa
necredincioasa a ucis doi nou-nascuti si i-a ingropat in pivnita. Sibienii au aflat cu groaza ca preotul paroh
tainuise faptele in schimbul unor foloase materiale. Pana la urma justitia s-a infaptuit: sotia
necredincioasa a fost inchisa, judecata si inecata, iar preotul silit sa plece din parohie", povesteste Petre
Besliu in lucrarea monografica "Primaria veche din Sibiu: casa, oamenii, muzeul." De inchisoarea din
beciurile Primariei nu au scapat in 1507 nici tigancile din Cristian, condamnate la moarte si ingropate pe
cheltuiala magistratului, nici tarani din preajma Sibiului.
  
  Alta inchisoare, club, restaurant
  
  Maruntaiele Sibiului au mai ascuns o inchisoare, una de data mai recenta: aceasta a functionat in
subsolul unde se gaseste acum restaurantul Crama sibiana. "in perioada interbelica, acolo a fost o
inchisoare. in urma cu mai multi ani, am gasit inscriptii de-ale detinutilor, pe pereti ", spune arheologul
Petre Besliu. 
  
  Am pornit si noi pe urmele detinutilor de odinioara, asa ca perete de perete a fost cercetat in subsolul cu
pricina. "Sunt intr-adevar inscriptii aici, dar cele pe care le stim noi sunt de data recenta, de cand aici
functiona un club; sunt initiale si inimioare, scrijelite pe caramizi noi ", spune reprezentanta
restaurantului. Din pacate, vremea si vremurile ne-au tinut departe de inscriptiile detinutilor, asa ca
orisicat le-am fi cautat, nu le-am putut gasi.
  
  Şi pentru ca a venit vorba de restaurante si cluburi, mai trebuie spus ca multe dintre subsolurile Sibiului
au renuntat la borcanele cu muraturi, la rafturi si alte cele si au imbarcat hainele aratoase ale "Pub"-urilor.
Mai pe romaneste spus, in destule foste pivnite poti servi oricand o cafea, poti sa asculti pianul sau poti sa
faci un dans. Şi merita sa popositi cateva minute ca sa le vedeti hainele prietenoase sau mai putin
prietenoase cu arhitectura originala sau ca sa incercati sa cautati zidurile de fortificatie. 
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  Plimbarea prin subteranele Sibiului nu poate ocoli Palatul Brukenthal: aroma vinului servit odinioara
baronului a disparut de mult lasand locul sculpturilor. Asa e, aici, in pivnitele palatului poposesc ore
intregi cei care studiaza artele plastice: se apleaca asupra gipsurilor ce imita statui si busturi celebre, il
intalnesc pe Roland sau cerceteaza cu privirea vechi placi funerare. Departe de ochii publicului, alte
spatii din subsolul palatului asteapta sa se transforme in galerii de arta.
  
  Declaratie de dragoste in criptele franciscanilor
  
  Sute de morminte au adapostit sau adapostesc inca subsolurile bisericilor din Sibiu. Mortii din Biserica
Romano-Catolica si-au parasit locul de veci din zidurile lacasului si s-au mutat in pamantul sfintit al
cimitirului. Cei de sub Biserica Ursulinelor si Biserica Franciscanilor au ramas acolo. La criptele din
subsolul Bisericii Ursulinelor accesul e restrictionat, din cauza actelor de vandalism de alta data, spun
reprezentantii Bisericii Romano-Catolice. in schimb, la Biserica Franciscanilor, cu un dram de noroc,
poti ajunge in subsol, acolo unde se gasesc criptele. Sunt in total vreo 93 de morminte, asezate pe trei
etaje, iar una dintre cripte este goala. 
  
  Cripta de la Biserica Franciscanilor nu are maretia ferulei de la Biserica Evanghelica: pe peretii scorojiti
se ghicesc straturi succesive de var, cimentul de pe jos a prins model patat din cauza umezelii si apoi nici
vorba de pietre de mormant transformate in opere de arta, dar destule povesti se aud in urechile celor
interesati de istoria Sibiului. Preoti si calugari care au trait in urma cu 200-300 de ani isi dorm somnul de
veci aici. Numele lor sunt scrise simplu, cu litere negre pe placi, odinioara albe Dar unde si unde, privirea
ti se loveste de placi cu blazoane, de litere incarligate. Dintre toate aceste placi, una iese din orice tipar: e
o declaratie de dragoste pe o piatra funerara. "Aici se odihneste sotia mea mult iubita Barbe Viotte,
nascuta Balas de Lövette, decedata la 15 noiembrie 1873, la varsta de 41 de ani. Odihneste-te in pace in
sanul Domnului, draga si fidela mea tovarasa".
  
  Şi acum cateva curiozitati: cea mai veche piatra are inscriptionat anul 1715, iar printre cele mai "tinere "
pietre se numara cele din deceniul al noualea al secolului al XIX-lea. Toate sunt vegheate de un crucifix
mare de vreo doi-trei metri. Cu aceasta ultima imagine in minte, parasim cripta si maruntaiele Sibiului.
  
  Timp de patru secole (1545 -1948), Casa Altemberger din Sibiu a gazduit Primaria orasului si
inchisoarea orasului, in spatiile din subsol. Aici erau intemnitati, pentru scurt timp, raufacatori,
vrajitoare, femei adulterine, tarani si nobili. Executiile aveau loc in Piata Mare. Date precum 9 februarie
1675, 11 noiembrie 1678, 21 mai 1703, 10 martie 1704, 11 mai 1705 sunt inscrise cu negru in calendarul
cetatii pentru ca fiecare dintre ele consemneaza executii publice: decapitarea unor vrajitoare, spintecarea
sau spanzurarea unor muschetari dezertori sau decapitarea unor femei desfranate.
  
  Biserica Franciscanilor de astazi a fost, la inceputurile sale, in Evul Mediu, Manastirea Clariselor, fiind
construita in mai multe etape, intre anii 1425-1776. in cripta se afla mai multe pietre funerare, printre care
cea a lui Johann Haller, guvernator al Transilvaniei, la sfarsitul secolului al XVIII-lea, si a sotiei sale
Sophia Daniela de Vargyas.

Cuvinte cheie: brukenthal  piata mare  cristian  biserica ursulinelor  apos  istoria sibiului  biserica
evanghelica  tipar  manastirea clariselor  casa altemberger  biserica romano-catolica  sibiul  biserica
primaria veche  palatul brukenthal  restaurante  arhitectura  ispa  restaurant  muzeu  altar  crama  plastic
model  istoria sibiu  sibienii
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