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M U N T E A N U

O insulă de case demolate în Sibiu în perioada interbelică
“Das Alte stürzt. Es ändere sich die Zeit, und neues Leben blüht Alexandru Odobescu). Sentimentele noastre au tonalităţi mai sumbre
aus Ruinen”1. (“Vechiul cade. El este modificat de timp şi o nouă viaţă decât cele ale lui Emil Sigerus: mai interesează pe cineva istoria? Oricum, Ea
nu moare, doar se rescrie.
răsare din ruine”.)

C

itind aceste rânduri putem bănui sentimente lui E.(mil)
S(igerus), martorul demolării casei ce a intrat în tradiţia
oraşului Sibiu cu numele Löwengrube (Groapa cu Lei).
În anul 1916, clădirea ameninţată de nesăbuitul proiectul al unui drum
de acces la magazinele din centrul oraşului, primise un loc onorabil în
lista monumentelor istorice.

Demolarea zonei a început la cumpăna secolelor XIX şi XX cu
clădirea care a adăpostit un depozit de cereale şi fier. La rândul său,
depozitul a luat locul în deceniul trei din secolul XVIII, unui spital
pentru femei. Stâlpii masivi de susţinere ai tavanului depozitului au
distrus în bună măsură mai vechiul spital. Fragmentele ceramice
smălţuite, păstrate din nivelul de depunere al spitalului, aparţin secolelor
XVI-XVII, perioada de funcţionare a aşezământului social.
După război, custodele Muzeului Brukenthal, Michael Csaki, s-a
zbătut pentru păstrarea locului cu greu obţinut. Interesele economice şi
edilitare au fost, ca şi astăzi, mai puternice. Ruinaţi de criza economică,
proprietarii caselor de pe Pempflingergasse (strada Alexandtu
Odobescu) şi Entengasse (strada Raţelor) au fost nevoiţi să cedeze:
Primăria putea pune în aplicare ambiţiosul proiect. Oamenii, ambiţiile
şi casele de acolo au dispărut. În 2003 au intrat în scenă alte personaje
cu aceleaşi ambiţii demolatoare.
Unii dintre locuitorii de astăzi ai oraşului, cum este consilierul
municipal Kurt Klemens, îşi aduc aminte de ruinele clădirilor
abandonate. Zidurile redescoperite în august 2003 şi ameninţate cu
distrugerea pentru a face loc unui program guvernamental cer un
recurs la memorie.
În definirea viziunii istorice a efortului edilitar modern, muzeul
aduce ca argumente piesele recuperate în 1934 dar şi la începutul
secolului XX. Grupul statuar Prorocul Daniel cu leii a intrat în inventarul
Muzeului Brukenthal în 1904.2 Prefigurând situaţia dificilă a
patrimoniului istoric, piesele au fost restaurate în anul 2000 şi expuse la
Muzeul de Istorie.
Muzeul Brukenthal păstrează, de asemenea, un album cu fotografii
făcute în timpul demolării insulei de case din Pempflingergasse.(strada
Alexandru Odobescu)3 Fotografiile şi piesele de grafică documentară
păstrează mărturia monumentalităţii Casei cu Lei şi a celei învecinate,
pitorescul ansamblului de clădiri dominate de pe terasa superioară de
Primăria Veche.
Planurile oraşului din 1872, documente de arhivă mai vechi,
materialul arheologic şi i observaţiile făcute în timpul săpăturilor pentru
sala de sport nefiresc amplasată peste un sit arheologic, permit
reconstituirea ansamblului de case de pe Pempflingergasse (strada
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Spitalul de femei şi casele din zonă, au fost aşezate pe malul lacului
Kempel, dar s-au extins pe terenul desecat. În groapa săpată de
excavator au fost desluşite urmele unor şanţuri practicate în malul
lacului şi umplute cu pământ amestecat cu fragmente ceramice
medievale. Gropile, a căror utilizare este greu de înţeles-dacă au avut
vreuna -, sunt cele mai vechi urme de amenajări medievale păstrate în
zonă.

Între depozit şi casa notată în 1872 cu numărul 16, exista o străduţă
cu arcade ce sprijineau casele aşezate pe solul puţin stabil al umpluturii
lacului Kempel. Casele de la numerele 16 şi 18 aveau un corp de clădire
ce cobora în zona fostului lac şi unul sau două nivelele construite
deasupra drumului suprapus de mai cunoscuta stradă Hundsrücken
(Spinarea Câinelui). Camerele boltite de la parterul casei cu numărul 16
erau organizate la început în două axe. Mai târziu a fost adosată a treia
cameră de legătura cu casa învecinată – Löwengrube (Groapa cu Lei)

metal şi sticlă, fragmente ceramice şi monede din cupru. Ele se adaugă
pieselor adăpostite în Muzeul de Brukenthal, ilustrând soarta unor case
demolate.

Constructorii s-au oprit cu demolarea (ei numesc “desfacere a
zidurilor” operaţiunea de dărmare) la limita zidurilor din spatele
încăperilor boltite. O parte din grilajele recuperate în 1934 au fost
refolosite la ferestrele muzeului. După 70 de ani, punerea în valoarea a
zidurilor păstrate este tehnic, mai dificilă şi financiar , mai scumpă.
Valoarea lor culturală şi apelul la istorie impun însă o tratare
arhitectonică pe măsură.

Faţada dinspre Entengasse (strada Raţelor) a casei Löwengrube era
impresionantă, ridicându-se pe trei nivele şi acoperiş mansardat. La
nivelul al doilea, tema prorocului Daniel cu leii a fost reluată în
stucatură. O fântână cu pereţii din bârne din lemn, descoperită în 2003,
a fost amenajată pentru folosinţă comună cu vecinii. Proprietarul casei
la mijlocul secolului al XVIII-lea era meşterul turnător în cupru Johann
Sebastian, al cărui fiu s-a căsătorit în anul 1759 cu fiica consilierului
municipal Johann Fieltsch.
Casa de la numărul 20 era legată de Löwengrube (Casa cu Lei) printrun pasaj din lemn. Ea s-a dezvoltat în lungime lăsând imaginile unei
construcţii modeste. Locul pe care s-a aşezat a fost folosit pentru
amenajarea unei anterioare gropi de provizii din care s-au păstrat boabe
de cereale carbonizate. Pe o bârnă aflată în această casă E(mil) S(igerus)
a citit anul 1652, un terminsu postquem pentru un ansamblu arhitectonic
ce s-a afirmat, aşa cum arată Löwengrube (Casa cu Lei) , în perioada
dominată de stilul baroc.
Casa învecinată, aşezată în locul în care strada coboară mai abrupt
a fost lărgită şi ea spre zona lacului desecat La marginea locului destinat
sălii de sport s-au putu vedea pentru un timp urmele unui coridor cu
scările de acces şi fundaţiile încăperilor adosate firesc, în etape, pe
terenul liber.
Cu colţii cupei excavatorului deasupra au fost recuperate piese din

P.S. După îndelungate şi dificile discuţii, edilii oraşului au fost de
acord să marcheze în pavaj urmele vechilor case. Tributul distrugerilor
anterioare este însă nesemnificativ. Istoria oraşului ce revendică titlul de
capitală culturală europeană îşi cere încă drepturile.
Note
1. Articol apărut sub iniţialele E.S. în Sieb. Deutsche Tageblatt, nr.18342 din
10 iunie 1934
2. Inventarul Muzeului de Istorie, colecţia de piese medievale, M.6514.
3. Fototeca muzeului de istorie, nr. inv 13507-13632
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