
Turnul Portii Cisnadiei

Locul unde acum mai bine de 500 de ani trona un turn falnic de fortificatie, astazi cel mai sigur veti gasi
masini parcate. În capatul bulevardului Balcescu, in colt cu strada Tribunei, la mijlocul secolului al
XV-lea Turnul Portii Cisnadiei apartinea breslei macelarilor. Distrus in secolul al XIX-lea, acesta ar urma
sa renasca din beton si sticla undeva prin 2008 pentru a fi casa primitoare pentru o alta breasla
contemporana, cea a artistilor. 
  
  

Dupa asediul otoman din anul 1453 se construieste cea de-a patra centura de fortificatie, ultima, care
cuprinde si "orasul de jos". Astfel, in 1457, portile orasului sunt repartizate breslelor in scopul apararii.
Poarta Cisnadiei revine breslei macelarilor. Practic, astfel macelarilor li se recunoaste puterea, pentru ca
doar asociatiile instarite si bine organizate, capabile sa intretina un sistem de fortificatie primeau o
asemenea onoare si responsabilitate.Tot atunci, Poarta Turnului este data breslei croitorilor, Poarta
Ocnei, breslei cizmarilor iar Poarta Elisabeta - breslei cojocarilor. 
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Cronicile orasului povestesc ca in anul 1594, pe 27 iunie, un traznet transforma in ruine Poarta Cisnadiei
pentru a fi recladita in acelasi an. Istoria turnului e marcata de numeroase asedii organizate de turci,
principi maghiari sau domni ai Ţarii Romanesti. Pana in secolul al XIX-lea cand e distrus, Turnul Portii
Cisnadiei a fost un simbol al orasului si al rezistentei acestuia impotriva inamicilor. În plus, a fost
considerat o marca a harniciei si destoiniciei celor care l-au ridicat si l-au aparat. Macelarii sunt pomeniti
astfel in numeroase pasaje din cronicile Sibiului. De exemplu, in 1694, comunitatea orasului hotaraste ca
zidul cetatii de pe portiunea dintre ocupata de macelari si Turnul Sarii sa fie intretinut de proprietarii care
si-au construit case pe zidul orasului. Strada Valea Mare, constituia pana in secolul al XVI-lea o parcela,
sau mai bine zis o zona verde, neconstruita in care se desfasura targul de vite iar din secolul XVII acesta
este reamplasat la Poarta Cisnadiei " dupa vointa breslei macelarilor ". De aici rezulta fostul nume al
strazii Victor Tordosanu, si anume Kalbergasse (Strada Viteilor) caci aici se tineau odinioara targurile de
vite. 
  
  Planurile municipalitatii sibiene sunt ca anul acesta sau in 2008 sa se recladeasca acest vechi simbol al
orasului. Noul turn ar urma sa fie amplasat exact pe vechea locatie. Sapaturile arheologice au fost
realizate inca din 2006, atunci cand zona a fost decopertata. Ideea noii constructii este de a imbinara
trecutul cu modernul. Dupa ce arheologii au facut sapaturi si cercetari, primaria a astupat provizoriu
groapa si a organizat un concurs de idei, pentru noul turn. Doar doua oferte ale arhitectilor au fost inscrise
la finele lui 2006 in concurs si nici una nu a fost agreata. Astfel, licitatia va fi realuata, cel mai probabil in
2007. 
  
  Ca si conceptie, noul Turn al Cisnadiei ar urma sa aiba o sala de expozitii, o cafenea si un punct de
informare pentru turisti si sa fie dotat cu lift. Mai mult, s-a propus ca o parte a turnului sa fie executata din
zidarie, sa se pastreze silueta originala, iar parterul sa fie circulabil, sa se poata trece pe sub turn, ca si pe
sub vechea poarta. Vechiul Turn al macelarilor ar preda astfel stafeta noii constructii care ar urma sa fie
folosita de actuala breasla a artistilor.  

Discuta pe forum despre Turnul Portii Cisnadiei.

Cuvinte cheie: Turnul Portii Cisnadiei  strada Tribunei  Poarta Elisabeta
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https://www.sibiul.ro/forum/viewtopic.php?t=548
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Turnul+Portii+Cisnadiei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+Tribunei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Poarta+Elisabeta

