
Turnul Dulgherilor

Turnul Dulgherilor este o constructie care la baza prezinta o forma circulara, delimitata de portiunea
urmatoare printr-o cornisa pronuntata. De la acest nivel, turnul capata forma unei prisme octogonale,
incheiata in partea superioara prin clasica portiune iesita in afara, sustinuta de console cu guri de pacura
intre arce. 
  In ceea ce priveste datarea turnului, ea este posibila pe baza elementelor stilistice si formale doar cu o
mare aproximatie, deoarece astfel de forme se intalnesc pe parcursul mai multor decenii. 
  

Arhitectura militara este de obicei foarte conservatoare fata de elementele stilistice, fiind de fapt o
arhitectura utilitara. Cert este ca turnurile incintei a treia, asa cum le putem cunoaste azi, erau adaptate
armelor de foc (archebuzelor), dar forma lor prismatica (rectangulara sau poligonala) nu asigura cea mai
buna protectie contra artileriei in curs de perfectionare.   

Gurile de aruncare au fost si ele utilizate de-a lungul mai multor secole, pentru contracararea asediatorilor
ajunsi la baza zidurilor, asa ca nici ele nu constituie indicii certe de datare. Cunoscand insa anumite
referiri documentare despre continuarea lucrarilor de fortificare in cea de a doua jumatate a secolului al
XV-lea si primele decenii ale celui urmator, putem incadra si turnurile de pe strada Cetatii in acelasi
interval de timp. 
  Chiar daca prin noi cercetari ar putea surveni precizari privind datarea celor trei turnuri, este sigur faptul
ca cea de a treia incinta, dupa ce a suportat o serie de reparatii si reamenajari, pe la inceputul secolului al
XVI-lea era dominata de astfel de turnuri, evident mult mai numeroase decat cele pastrate pana in
prezent. Conform specialistilor, fapt relevat si de planurile orasului Sibiu, "Orasul de sus" era inzestrat cu
un numar considerabil de turnuri, desi planurile de epoca nu mentioneaza eventualele turnuri de pe strada
Centumvirilor, iar planul realizat de Bobel consemneaza doar 19 turnuri.
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