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Piaţa Mică s-a constituit ca
element deschis urbanistic între incinta
iniţială definită azi prin Piaţa Huet (a
bisericii Sf. Maria) şi a doua centură de
fortificaţii a Oraşului de Sus, ridicată în
primul sfert  al sec. XIII   şi   definitivată
spre  sfârşitul secolului, cu sincopa produsă
de invazia tătară din 1241-1242. Fronturile
actuale ale pieţei sunt rezultanta sec. XV-
XVI, iniţial legătura între Oraşul de Jos şi piaţă realizându-se pe
sub un tunel surmontat de un turn de apărare şi construcţii
adiacente. Linia virtuală ce uneşte traseul acestui tunel şi Turnul
Sfatului, de pe latura sudică, separă piaţa în două alveole cu
traseu curbiliniu, neregulat. Imobilele sunt dezvoltate pe parter şi
etaj, cu cornişa paralelă cu aliniamentul, conferind o unitate
arhitecturală remarcabilă. După demolarea acestui corp de clădiri
pe latura nord-vestică, în 1859 se construieşte Podul Minciunilor,
realizat din fontă, unul din elementele de mare particularitate şi
pitoresc ale pieţei. Funcţiunea preponderentă a pieţei a fost şi se
menţine cea comercială, pe laturile nord şi est existând case
ridicate încă din sec. XV-XVI cu portice delimitate de arcade
către piaţă. Azi parterele pieţei îmbină comerţul alimentar –
berării, cafenele, restaurante – cu spaţiile culturale (Muzeul Franz
Binder, Casa Artelor, Muzeul Farmaciei).

De partea cealaltă a Podului Minciunilor, profilat pe faţada
laterală a Casei Artelor (fosta Hală a Măcelarilor încă din sec.
XIV, Piaţa Mică nr. 21 este amplasat Hermann staroste
măcelar – sec. XVII, care, alături de Hermann berar – sec.
XVII reprezintă clasa de mijloc a târgoveţilor - negustori şi
meseriaşi. Îmbrăcat în ţinută de lucru, statuia starostelui
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măcelarilor reprezintă nu numai un comerţ trebuincios
locuitorilor cetăţii şi profitabil meseriaşilor înscrişi oficial, ci şi
sistemul de organizare în bresle. Perioada în care acesta se
încadrează a fost aleasă atât datorită folosirii extensive a clădirii
măcelarilor în sec. XVIII (etajul acesteia avea şi rol social şi
cultural), cât şi pentru numărul cel mai mare de bresle
înregistrate în oraş – aproape 40 către 1780.

* * *

Breslele sunt corporaţii de tip feudal, constituite  în
vederea protejării intereselor economice ale unui grup profesio-
nal în faţa concurenţei, fiind compuse din meşteri calificaţi în
aceeaşi branşă şi conduse pe baza unor reglementări ce se
numeau statute. Breasla a reprezentat, de asemenea, o organizaţie

de ajutor reciproc, lucru realizabil datorită obligaţiei fiecărui
membru de a plăti o taxă de înscriere şi apoi cotizaţii periodice,
ce puteau fi folosite pentru ajutorarea familiilor unor membri ai
breslei. În interiorul breslelor sibiene se pătrundea destul de

Table şi steag aparţinând breslelor măcelarilor



www.inforom-cultural.org 5

greu, principala condiţie impusă a fost aceea a originii germane,
ca o modalitate de împiedicare a maghiarilor şi românilor de a
pătrunde în oraş. Ierarhia breslei cuprindea trei stadii importante:
ucenicia – 2-4 ani, călfia - 2-4 ani şi apoi urma statutul de meşter.
Trecerea de la o categorie la alta se făcea prin examen, iar de la
calfă la meşter era necesară şi aşa-numita călătorie de calfă, ce
presupunea deplasarea pe durata de minim un an a calfei în
diverse oraşe unde meşteşugul breslei sale era dezvoltat. La
întoarcere făcea dovada calităţilor sale prin trecerea unui examen
de măiestrie şi a călătoriei de calfă prin intermediul carnetului de
calfă (acesta fiind un adevărat paşaport).

În afară de aspectele economice şi cele sociale, breasla mai
avea şi atribuţii în plan religios şi militar. Fiecare breaslă avea un
altar propriu în Biserica Sf. Maria (actuala Biserică Parohială
Evanghelică din Piaţa Huet), pe care avea obligaţia să îl întreţină.
Membrii breslei erau obligaţi să participe la fiecare slujbă
religioasă şi la procesiuni îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu
stea-gul breslei pe care era cusută stema acesteia.

Album  Böbel (1887 ) - Poarta Cisnădiei, arondată spre apărare breslei măcelarilor
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Din punct de vedere militar, rolul breslelor a fost foarte
important, deoarece ele erau cele care asigurau apărarea
fortificaţiilor oraşului, fortificaţii ce erau arondate pe porţiuni, iar
porţile şi turnurile de apărare erau preluate de cele mai puternice
bresle. Totodată, membrii breslei aveau datoria să efectueze prin
rotaţie serviciul de garnizoană în cadrul oraşului.

În anul 1376 sunt atestate în cele patru localităţi (Orăştie,
Sebeş, Sibiu, Sighişoara) 19 bresle care grupau 25 de branşe
meşteşugăreşti. În aceeaşi perioadă în oraşele germane Augsburg
şi Ulm sunt atestate doar 16 bresle cu 20 de branşe şi respectiv
17 bresle.

În perioada cuprinsă între anii 1470-1530 sunt menţionaţi
în Sibiu 35 de meşteri numai în domeniul făuririi armelor şi este
ştiut faptul că breslele producătorilor de arme nu erau cele mai
importante, nici economic, nici numeric. Aceste cifre nu fac
decât să reliefeze standardul de viaţă al locuitorilor cetăţii Sibiului
în perioada de maximă înflorire cuprinsă între sfârşitul secolului
al XIV-lea şi începutul secolului al XVI-lea.

Dintre meşteşugurile orăşeneşti care au cunoscut o
dezvoltare ascendentă continuă, fără mari perturbaţii din cauza
evenimentelor politice,
au fost cele în legătură
cu alimentaţia şi cu
îmbrăcămintea. De
carne sau de pâine
oamenii au avut nevoie
întotdeauna în aceeaşi
măsură. La sfârşitul se-
colului al XIV-lea sunt
menţionaţi documentar măcelarii din Sibiu (carnificium fraternitas),
alături de cei din Orăştie, Sebeş, Sighişoara, fiind vorba de

Hala  măcelarilor, cunoscută azi ca şi Casa Artelor
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menţionarea lor în primul document din Transilvania care atestă
existenţa unor bresle meşteşugăreşti (în anul 1376).

În registrele bisericii din Sibiu se aminteşte, la 1370, o
măcelărie aşezată în Piaţa Mică, actuala Casa a artelor situată
lângă Podul Minciunilor, ce este cunoscută şi sub denumirea de
Hala măcelarilor.

La Sibiu, breasla măcelarilor era printre cele mai puternice,
fapt ilustrat şi de încredinţarea spre apărare a turnului porţii
Cisnădiei, unul dintre cele patru turnuri de poartă. Creşterea
puterii economice a breslei a dus la integrarea unor meşteri în
rândul patriciatului oraşului ca urmare a cumpărării de case şi
proprie-tăţi. În acest sens este cunoscut cazul unui meşter
măcelar Petru Ţop (carnifex), care a cumpărat în anul 1430 de la

mănăstirea din Cârţa o proprietate pe care o avea aceasta în oraş.
Un exemplu şi mai edificator al creşterii puterii economice a
breslei măcelarilor sibieni este dat de alegerea lui Benedict
măcelarul în conducerea oraşului în anul 1491.

A. Carraci  - Măcelari
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În secolul al XVI-lea, măcelarii din Sibiu au fost nevoiţi să
ducă o luptă acerbă cu Magistratul oraşului pentru anularea unor
decizii care le aduceau serioase daune materiale, reuşind în anul
1528 ridicarea interdicţiei exercitării meseriei în oraş,
permiţându-se măcelarilor sibieni să taie din nou animale, cu
condiţia respectării unor reguli de igienă.

Ca urmare a acestei situaţii, în anul 1539, măcelarii sibieni
şi-au modificat statutul breslei obţinând apoi în perioade
succesive recunoaşterea acestor statute de către autorităţile locale
şi de cele voievodale. În  anul  1578  au  obţinut de la voievodul
Cristofor Bathory privilegiul de a nu permite decât în anumite
zile din an altor măcelari din afara Sibiului să vândă produse pe
piaţa sibiană.

La sfârşitul secolului al XVI-lea, ca urmare a diversificării
produselor oferite de măcelarii sibieni, are loc desprinderea din
breasla mamă a unor branşe, cum a fost cea a cârnăţarilor, care
se vor constitui ulterior în breaslă separată, fapt ce a generat o
serie de neînţelegeri între cele două categorii: măcelarii şi
cârnăţarii.


