
La pas, prin tunelurile Sibiului
Tunelul de la Bastionul Soldisch
  
  Cu plan bine pus la punct de vreo doua zile, am pornit-o spre Bastionul Soldisch. La gura tunelului e
lesne de ajuns, odata ce vechea moara a fost daramata. Dar nu gasirea gurii e problema, ci grija pentru
ceea ce am putea intalni. Astfel, ca o masura de precautie, plimbarea a inceput cu cateva pietre aruncate in
gura tunelului, mai ales ca intalnirea cu vreun maidanez nu figura in plan. Aruncatul pietrelor a fost fara
surprize, asa ca ne-am infiintat la gura tunelului, ne-am supt burtile pentru a ne strecura printre marginile
tunelului si o proptea din ciment ce taia intrarea in doua.
  
  Un pas mai chinuit in jos si gata, pasim in tunel; nu pe pamant, asa cum ne-am astepta, ci pe un covor
generos de zdrente si sticle. Nici nu stiu spre ce sa-mi indrept atentia mai intai: spre covorul care scartie
amenintator a cioburi si din care mi-e frica sa nu se iveasca vreun rozator, sau spre peretii imbracati in
caramida. Vreo 7-8 metri, caramida ne e vecin bun, dar in curand ii ducem dorul caci ea dispare in stratul
de pamant al arcadei tunelului. inca vreo cativa metri si tunelul se bifurca. Pentru inceput inspre
nord-vest (daca busola mea de tip breloc, indica punctele cardinale corect). Gura primei bifurcatii de
tunel e si ea captusita cu caramida si, avand in vedere acelasi covor de haine si sticle, e limpede ca a fost
din plin folosita. Noi o ocolim, nu de alta dar la gura bifurcatiei, tunelul coboara vreo 50-60 de
centimetri. 
  
  Cativa metri mai in fata, tunelul principal se ramifica din nou - de data asta spre sud-est. Asta e calea
aleasa. Parchetul de haine, sticle si peturi s-a terminat demult, asa ca acum singurii tovarasi de drum sunt
intunecatele ziduri din pamant. Cum lanterna e una slaba, blitul aparatului de fotografiat e cel mai bun
aliat, asa ca aparatul tacane, tacane, iar imaginile tunelului curg, curg. Putin mai incolo - se zareste o alta
ramificatie sau o cotitura, dar noi facem cale intoarsa. Poate data viitoare ne vom aventura mai mult, mai
ales daca ne vom asigura echipamentul necesar: o lanterna mai puternica si, de ce nu, un ghem de sfoara
ca sa fim siguri ca nu ratacim calea de intoarcere. 
  
  Gratii si usi zavorate 
  
  Plimbarea prin tunelurile bastionului Soldisch nu se poate incheia atat de repede, asa ca ne continuam
cercetarile pe partea dinspre strada Bastionului. Chiar la cotitura dintre strazile Alba Iulia si Bastionului
sunt vreo trei usi, asa ca simti cum te gadila sub talpi sa vezi ce e in spatele lor. Sunt usi in zidul
bastionului si, gandindu-te la cea de-a doua ramificatie a tunelului, iti spui ca poate aici duce, inauntrul
zidurilor cetatii. Dar trebuie sa-ti infrangi curiozitatea pentru ca fiecare usa e bine incuiata, iar privirile
aruncate prin ferestrele inguste iti indica doar faptul ca aceste incinte au fost transformate in magazii, asa
ca cercetarea noastra e scurta de tot.
  
  Gura unui tunel si cativa metri din acesta se pot observa la Bastionul Haller, in partea dinspre parcarea
Salii Thalia. La fel ca si la Bastionul Soldisch, trebuie doar sa fii putin atent ca sa observi tunelul: la baza
zidului, zaresti pentru inceput un grilaj, iar in spatele lui - tunelul, a carui podea e din plin captusita cu
zdrente, sticle si alte cele. E limpede acum ca si acest loc a folosit de adapost celor fara de casa.
Fotografi, o privire aruncata la lumina unei lanterne... dar haul e prea intunecat ca sa deslusesti ceva.
Poate, specialistii in domeniu au mai multe de spus.
  
  Reteaua subterana, o legenda urbana?!
  
  De cum rostesti in Sibiu cuvantul tunel, colegi de birou, prieteni, cunoscuti, incep sa-ti povesteasca
despre tunelurile care impanzesc adancurile Sibiului. Fiecare a auzit o poveste despre un tunel ce porneste
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de la Primarie, de la Biserica Evanghelica, de la Biserica Ursulinelor sau de la vreo scoala si face legatura
cu alte puncte nevralgice ale orasului sau merge mai departe pana la muzeul din Dumbrava Sibiului, in
localitatea Cristian sau cine mai stie unde. Nici povestile cu fantome sau criminali nu lipsesc din peisaj,
asa ca cine a invatat pe bancile Liceului Pedagogic stie destule asemenea istorii, cu siguranta.
  
  Tunelurile asigura comunicarea subterana intre cladirile administrative, asa ca maruntaiele Sibiului sunt
intesate de tuneluri. Acesta este refrenul sibienilor, acesta e refrenul contestat de istorici. Supozitii s-au
tot facut, cu demonstratiile a fost mai greu. Cert este ca acolo unde tunelurile au fost descoperite si
umblate, s-a vorbit si de valorificarea lor intr-un circuit turistic. Exemplul unor capitale precum Roma sau
Paris e elocvent.
  
  Şi totusi, asa cum spuneam, parerile cercetatorilor difera de cele ale sibienilor: "in cazul multor locuri
din Sibiu exista povestea cu o subterana, cu un tunel. insa fortificatiile nu aveau sistem de comunicare
intre ele. De pilda, cand s-a lucrat la Primaria din Piata Mare s-a descoperit un canal, de vreo 1,1 metri
inaltime si 60-70 centimetri latime. S-au incercat supozitii cum ca ar fi fost un tunel, dar am cercetat: era
un canal de aductiune ", subliniaza arheologul Petre Besliu.
  
  Nici Muzeul De Istorie Casa Altemberger nu a scapat de tuneluri de poveste, mai ales ca aici a
functionat timp de secole primaria orasului. Legendele din fosta primarie s-au nascut din cauza unei gropi
care a avut cel putin 8, 3 metri adancime: "Aceasta latrina a fost foarte bine construita, cu arce de
caramida. in timpul cercetarilor am remarcat ca unule dintre aceste arce erau intregi, altele sparte. Puteai
sa ai impresia ca dincolo de ele ar fi fost un tunel, dar groapa a avut o alta functiune. Pe la 1720, dupa o
epidemie de ciuma, toate obiectele care ar fi putut declansa un nou episod de ciuma, au fost aruncate
acolo si arse", adauga Petre Besliu. Explicatiile sale sunt completate in cartea "Primaria veche din Sibiu:
casa, oamenii, muzeul": "La inceputul secolului al XVIII- lea ciuma a lovit de mai multe ori orasul. Prima
epidemie a fost semnalata in 1706. in 1710 se incearca a se potoli raspandirea bolii... Abia in 1718 se
declara stinsa epidemia. Posibilele surse de contaminare de la Primarie au fost aruncate si arse in fosta
latrina, ea insasi sursa de infectii... Datarea unei cani din groapa in 1721 arata perioada in care ea a putut
fi aruncata". Reprezentantii Directiei Judetene pentru Cultura merg pe aceeasi linie, infirmand existenta
unei retele subterane in Sibiu.
  
  Daca reteaua de tuneluri subterane nu intra in calculele specialistilor, in schimb acestia nu neaga
posibilitatea existentei unor tuneluri de lungimi mici care sa asigure legatura cu perimetrul din exteriorul
zidurilor: "Cred ca tunelul de la Bastionul Soldisch facea legatura interior-exterior pe portiuni mici. O
cetate nu prea putea rezista unui asediu mai mult de zece zile, pentru ca lipsea mancarea, asa ca aceste
subterane au fost construite ca, in timpul unui atac, sa-si ia dusmanul prin surprindere", conchide Petre
Besliu. 
  
  incheiem si noi plimbarea prin tunelurile Sibiului, dar, daca v-am trezit curiozitatea, va invitam
saptamana viitoare sa ne continuam calatoria prin maruntaiele Sibiului.
  
  * Catacombele din Paris este genericul sub care sunt cunoscute caverne si tuneluri din fostele mine
pariziene. Aici este adapostit si un faimos osuar care atrage milioane si milioane de turisti de la
deschiderea oficiala pentru vizitare in 1867.
  
  * Şi Roma si-a sporit faima prin catacombe. Acestea se intind sub sau in apropierea capitalei Italiei si
sunt de fapt locuri de ingropare ale crestinilor, dar si ale paganilor si evreilor. Se pare ca inceputurile
dateaza de prin secolul al II-ea, cand crestinii erau nevoiti sa-si ingroape mortii in secret.
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