
ARHITECTURA TRANSILVANIEI 
ÎN SECOLELE XIV—XVI 

(Rezumat) 

Lucrarea de faţă constituie o continuare a studiului anterior al autorului apărut în 1994 
intitulat „Erdé1y építészete a 11–13. században” (Arhitectura Transilvaniei în secolele 
XI-XIII). Şi structurarea sa este asemănătoare: studiul introductiv, tratând arhitectura 
gotică a Transilvaniei între secolele al XIV-lea şi al XVI-lea, este urmat de un vast 
capitol documentar. În prima parte a acestuia din urmă sunt înşirate în ordinea alfabetică 
a localităţilor izvoarele medievale scrise referitoare la construcţiile tratate în studiu, iar în 
cea de-a doua, sensibil mai scurtă, intitulată „Ctitori si comanditari, testatori”, referinţele 
la izvoare sunt grupate în ordinea principalelor personaje care apar în acestea. 

Studiul introductiv se subîmparte în capitole potrivit cronologiei adaptate în ultimele 
decenii de către istoriografia maghiară de istoria artei şi arhitecturii: premisele din seco- 
lul al XIII-lea ale arhitecturii gotice sunt urmate de goticul clasic tardiv (începutul seco- 
lului al XIV-lea–1350/1360), de stilul central-european (1350/1360 – către 1390), de 
goticul internaţional (către 1390–către 1430), de prima etapă a goticului târziu (1430– 
către 1470) şi, apoi de cea de-a doua etapă a goticului târziu (către 1470–1541). În 
cadrul acestor subcapitole, structurate asemănător, sunt analizate sintetic construcţiile re- 
gale, cele ale marilor dregători, ale înalţilor prelaţi, cele orăşeneşti, urmate de tratarea 
arhitecturii din părţile săseşti, din comitate, din Secuime precum şi a celei din domeniul 
rural. 

În încheierea studiului, Géza Entz a rezumat principalele tendinţe arhitectonice per- 
ceptibile în Transilvania, încadrându-le concomitent în contextul mai larg, central 
european şi continental sub titlul „Locul arhitecturii gotice din Transilvania in contextul 
european şi in cadrul regatului ungar”. Dat fiind că soarta l-a împiedicat pe autor să 
redacteze textul rezumatului lucrării sale, redactorii, să nu prejudicieze eventual unitatea 
conceptuală a lucrării cu o formulare proprie, au ales drept rezumat acest ultim capitol 
conceput de autor. 

* 

Arhitectura gotică transilvăneană constituie partea organică a arhitecturii europene pe 
de o parte, fiind în acelaşi timp şi periferia acesteia. În aceea vreme, dincolo de crestele 
sudice şi estice ale Carpaţilor, domină creaţia arhitecturală, esenţial diferită ca formă şi 
conţinut a culturii bizantine care se distinge cu o pregnanţă surprinzătoare de monumen- 
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tele arhitecturale ale vecinului lor nordic, respectiv, estic şi sub aspect geografic. Acest 
segment al lanţului muntos delimitează marcant civilizaţia Occidentului şi Orientului 
Europei. Caracterul clar răsăritean, respectiv occidental al creaţiei arhitecturale a acestor 
două zone, constituie una dintre cele mai evidente argumente ale acestui fapt. Este 
interesant de a constata că arhitectura românilor ortodocşi din Transilvania este înrădăci- 
nată, aproape fără excepţie, în stilul gotic, pe când arhitectura ortodoxă de dincolo de 
Carpaţi nu prezenta la început nici-o înrâurire gotică; abia mai târziu, în cursul secolelor 
al XV-lea şi al XVI-lea poate fi observată o înrudire neesenţială, adiţioanală cu acest stil 
arhitectural. Fenomenul amintit poate fi descoperit în primul rând pe teritoriul acelui 
voievodat moldovenesc care începând din secolul al XIV-lea avea relaţii mult mai 
strânse cu Ungaria medievală decât Ţara Românească. Deşi în cele două voievodate s-au 
construit câteva mănăstiri şi biserici franciscane, acestea erau ctitorite de soţiile de 
origine ungară ale voievozilor. 

Componentele arhitecturii gotice transilvănene apar, mai ales, în activitatea cons- 
tructoare a oraşelor şi a orăşenilor: în şantierele din secolele al XIV-lea şi al XV-lea ale 
bisericiilor parohiale, în structurarea aşezărilor şi în evoluţia caselor, respectiv, în aceea a 
sistemelor defensive. Relaţiile directe sau indirecte ale acestora, cu regiunile sud- 
germane, austriece, boeme sau sileziene pot fi convingător susţinute. Legături deosebit 
de marcante cu restul Europei reprezintă arhitectura ordinelor călugărilor cerşetori. Din 
acest punct de vedere este de o importanţă primordială încadrarea aşezămintelor transil- 
vănene în reţeaua internaţională a acestor ordine. Înfiinţarea mănăstirilor acestor ordine 
– ca şi aiurea – presupunea acordul Curiei papale şi se realiza în condiţiile puse de 
Roma. Situaţia este identică şi cu prilejul construcţiilor bisericeşti din oraşe, din târguri 
sau chiar din sate, în privinţa acordării indulgenţelor sau a altor modalităţi canonice mai 
importante. Cu greu am putea imagina azi masivele începuturi din secolele al XIII-lea şi 
al XIV-lea ale arhitecturii eclesiastice din Secuime, regiune care se remarca prin practica 
extrem de redusă a scrisului în epoca respectivă, fără informaţiile listelor de dijme papale 
întocmite în anii de după 1330 şi păstrate în Vatican. Viaţa medievală a Transilvaniei de 
la oraşe până la sate s-a înrădăcinat adânc în cultura Europei Occidentale şi arhitectura sa 
gotică constituie o mărturie convingătoare a acestui fapt. 

Susamintita apartenenţă în general de formele de exprimare ale arhitecturii Europei 
Occidentale s-a realizat de obicei prin intermediul natural al unor relaţii mai restrânse, 
interne, datorate faptului că începând cu secolul al XI-lea Transilvania şi Ungaria medie- 
vală făceau parte dintr-un cadru istoric şi un circuit vital identic. În acest cadru, 
principalele faze istorice ale regatului de odinioară – cu întârzieri mai mici – pot fi 
regăsite şi în evoluţia transilvăneană. Din cauza identităţii principalelor direcţii ale amin- 
titelor procese istorice, nici arhitectura gotică transilvăneană nu poate să primească o 
interpretare reală în afara cadrului cultural determinant al Ungariei medievale. 

Astfel, în domeniul construcţiei de cetăţi şi curii din Transilvania, apare tot atât de 
evidentă evoluţia – determinată de creşterea exigenţelor artistice şi de confort – spre ge- 
nul castelului ca şi în evoluţia din centrul şi vestul Ungariei. Tendinţele arhitecturale ale 
evoluţiei orăşneşti îşi croiesc drum în mod asemănător, deşi cu o oarecare întârziere fi în 
Transilvania. Evoluţia structurală a locuinţelor în secolele XIV–XV. a coincis, de ase- 
menea, cu dezvoltarea generală din întreaga ţară. Analogiile soluţiilor preconizate în 
formularea corului hală din Sebeş-Alba sunt prezente în Vác, Pesta şi Debreţin. Soluţiile 
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preconizate de loja din Caşovia s-au iradiat prin Cluj către Sighişoara şi Braşov. Şantie- 
rul regal activ la Buda şi în împrejurimile sale în epoca gotică târzie, la sfârşitul secolului 
al XV-lea, a contribuit probabil, prin intermediul construcţiilor din Nyírbátor, la 
înflorirea de la cumpăna secolelor a arhitecturii ordinelor călugăreşti cerşetoare transil- 
vănene, mai ales în oraşe (Cluj, Dej, Turda, Mediaş), dar a pătruns şi în satele aparţinând 
episcopului Transilvaniei (Meseşenii de Jos, Floreşti). Această activitate a şantierului 
condus de frater Johannes, a dobândit astfel o importanţă deosebită la nivelul regatului. 

Pe lângă strânsele legături care pot fi constatate faţă de Europa şi faţă de Ungaria 
istorică, in arhitectura gotică a Transilvaniei se fac simţite şi o seamă de particularităţi 
locale izvorâte din condiţiile istorice interne ale provinciei, din ansamblul relaţiilor dintre 
arhitectura şi societatea epocii în discuţie. 

Teritoriul Transilvaniei din punct de vedere geografic, dar şi din cel al evoluţiei isto- 
rice, se diviza în trei părţi. Cele şapte comitate ale părţilor vestice şi centrale erau câr- 
muite de voievod. Viaţa acestora poate fi calificată, în esenţă, identică cu aceea a comi- 
tatelor nobiliare ale Ungariei medievale. Partea sudică a provinciei era ocupată de scau- 
nele privilegiate ale universităţii săseşti, iar colţul sud-estic de acelea ale secuilor. Ambe- 
le populaţii şi-au format propriile structuri sociale specifice bazate pe privilegii şi obli- 
gaţii comune. Societatea de caracter urban, respectiv de târgoveţi, a saşilor prin inter- 
mediul comitelui saşilor, respectiv cea a secuilor prin intermediul comitelui secuilor se 
subordonau direct regelui. În mod analog, comitatele se subordonau puterii centrale prin 
mijlocirea voievodului. Societatea comitatensă a nobililor transilvăneni în esenţă îşi 
desfăşura activitatea constructoare în mod analog cu sistemul identic al întregii ţări: în 
mod asemănător îşi ridica cetăţile, castelele, conacele, întemeia şi amplifica mănăstirile 
diferitelor ordine călugăreşti, contribuia la realizarea exigenţelor constructoare laice şi 
eclesiastice ale oraşelor şi satelor cuprinse în comitate. Faţă de acestea, arhitectura 
regiunilor săseşti şi cea a Secuimii – ca urmare a privilegiilor lor – se remarcă prin 
caracterul său pregnant comunitar. Societatea, din ce în ce mai urbanizată a saşilor, işi 
făureşte construcţiile în cadrul oraşelor şi târgurilor, aceea a secuilor, conservând puter- 
nice trăsături gentilice bazate pe rudenia de sânge, îşi înălţa construcţiile mai ales la sate 
– exceptând cele câteva târguri care apar abia către sfârşitul epocii studiate. Edificiile 
publice, laice şi religioase ale oraşelor se datoresc comunităţii. În acest sens, orăşenii, pe 
lângă construcţiile lor particulare, susţineau în mod curent si realizarea exigenţelor 
comunale. Organizaţiile lor specializate în construcţii se angajau şi în afara oraşelor. 
Societatea secuilor, conservând în cursul perioadei studiate structura sa comunitară, s-a 
diferenţiat foarte lent, stratificarea sa feudală treptată începând abia în cursul celei de-a 
doua jumătăţi a secolului al XV-lea. În timp ce pe teritoriul comitatens – începând cu 
sfârşitul epocii dinastiei Arpadine – izvoarele scrise numesc din ce în ce mai des pe acei 
membri ai nobilimii mari sau ai celei de rând care îşi dau silinţa la ctitorirea sau 
înfrumuseţarea edificiilor laice ori bisericeşti, în Secuime asemenea documente lipsesc 
aproape cu desăvârşire. Bisericile parohiale ale târgurilor acestui ţinut fuseseră construite 
cu ajutorul familiilor nobiliare din împrejurimi. Bisericile satelor secuieşti au fost înălţate 
şi înzestrate de comunitatea anonimă a acestor aşezări. În mod similar documentele 
contemporane rămân mute şi în privinţa „mecenilor”, cetăţilor ţărăneşti sau ale 
bisericilor cetăţi săseşti. O situaţie asemănătoare întâlnim şi în ceea ce priveşte arhitectu- 
ra contemporană, aproape exclusiv bisericească a românilor. Bisericile lor de lemn, 
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amintite de documentele scrise ale sfârşitului de secol al XIV-lea şi ale secolului 
următor, dispărute fără excepţie, se datorau de asemenea, activităţii colective. Cele câte- 
va biserici de piatră ca şi turnurile de locuit, de mici dimensiuni, se datoresc în schimb 
activităţii constructoare a domnului Moldovei, moşier şi în Transilvania (Vad) sau, cum 
se întâmplă în Haţeg, şi pe alocuri şi în alte părţi (de ex. Lupşa în Apuseni), au fost 
ridicate de proprietari români înnobilaţi. 

Această situaţie aparte care se conturează în activitatea constructoare a goticului tran- 
silvănean, poate să explice de ce – exceptând perioada de început şi în opoziţie cu prac- 
tica celorlalte teritorii ale regatului – puterea centrală participă direct la realizarea unor 
construcţii transilvănene doar în mod excepţional, de obicei şi atunci prin transmisii şi 
nici pe departe cu intensitatea caracterizând şantierele regale sau de curte. Sub acest 
aspect se pot interpreta relaţiile şantierului din secolul al XIII-lea de la Cârţa cu ctitoriile 
regale, care îşi au obârşia în construcţiile mănăstirii întemeiată în 1202 de către regele 
Emeric acolo. O explicaţie asemănătoare pare potrivită şi în legătură cu ridicarea corului 
hală al bisericii parohiale din Sebeş, databilă în jumătatea a doua a secolului al XIV-lea. 
Palpabilele sale relaţii compoziţionale cu Austria şi Ungaria, cât şi nivelul calitativ 
excepţional de ridicat al concepţiei şi al execuţiei sale, nemaiîntâlnit nici în ţinuturile 
săseşti, nici în Transilvania, demonstrează prezenţa unei asemenea suite de înrâuriri 
contemporane vest-europene, în transmiterea cărora putem admite, nu fără temei, rolul 
mediator al celui mai.Important centru artistic al Ungariei contemporane. În acest sens 
constituie o împrejurare demnă de reţinut faptul că regele Ludovic cel Mare în 1349 se 
afla la Sebeş, iar în anii 1344, 1359, 1366 şi 1368 a petrecut mai multă vreme în 
apropierea Sebeşului, la Alba Iulia. În perioada 1376 şi 1391, cu o întrerupere de trei ani, 
dieceza transilvăneană fusese guvernată de doi episcopi saşi, de Goblinus şi de Petru 
Knol, acesta din urmă german originar din Ungaria Superioară. Două din cheile de boltă 
ale corului din Sebeş poartă stema cu crinii angevini a ţării, respectiv, coiful decorat cu 
cap de ştruţ al aceleiaşi familii. Detaliile sculptate ale clădirii prezintă asemănări cu cele 
ale şantierelor regale (Visegrád: palatul, Zvolen/Zó1yom şi Diósgyőr: castelul). Victor 
Roth presupusese deja că realizarea corului hală putea să fi fost în legătură cu Ludovic 
cel Mare. Această presupunere nu a fost infirmată nici de cercetarea săsească actuală. Pe 
pilaştri sudici din interiorul corului, protejaţi de baldachin sculptat, se află statuia unui 
rege şi a unei regine. În lumina celor arătate mai sus de ce nu am putea presupune că cele 
două reprezentări îi imortalizau pe Ludovic şi pe soţia sa? Epoca în cauză este perioada 
de largă răspândire a genului portretului în Occident. În ultima treime a secolului, una 
dintre aceste galerii de portrete reprezentative apare în corul hală al domului din Praga. 
Conexiunile istorice şi familiare ale Angevinilor din Ungaria cu Franţa şi Italia fac foarte 
probabilă cunoaşterea genului şi la curtea ungară. În arta plastică din Ungaria reprezen- 
tările lui Carol I. la Spišská Kapitula (Szepeshely), respectiv, cele ale lui Ludovic cel 
Mare la Piest’any (Pöstyén) şi în Cronica Pictată dovedesc acest lucru. Prin urmare, nu 
lipsesc nici în cazul nostru premisele identificării sculpturilor reprezentând o pereche 
regală. Indiferent însă de acceptarea, sau infirmarea nominalizării acestor sculpturi, pare 
întemeiată încadrarea costruirii corului hală din Sebeş într-un cerc diferit, mai exigent 
decât domeniul construcţiilor strict orăşeneşti. 

Către mijlocul secolului al XV-lea Ioan de Hunedoara a iniţiat în Transilvania sa 
natală construcţii într-adevăr demne de un şef de stat. Pe lângă cetăţile din Bistriţa şi 
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Stremţ şi mai ales pe lângă castelul de la Hunedoara, el a fost ctitorul unei serii de aşeză- 
minte bisericeşti. De numele său se leagă întemeierea mănăstirilor franciscane din Teiuş, 
Buituri (Hunedoara) şi, probabil, aceea a mănăstirii din Şumuleu (Miercurea Ciuc) 
precum şi înălţarea turnului imens — cu o deosebită influenţă asupra arhitecturii din 
Secuime – al mănăstirii din Târgu Mureş. In cei şase ani ai guvernării sale se încadrează 
construirea mănăstirilor din Teiuş şi Buituri (Hunedoara) şi mai ales încheierea construc- 
ţiilor castelului din Hunedoara. Aripa vestică a acestuia din urmă, cu şirul său impunător 
de balcoane închise, avusese drept model presupusa faţadă nordică a palatului Friss 
(’elegant’) din Buda şi – potrivit ultimelor cercetări – la rândul său putea să inspire 
soluţia asemănătoare a palatului din Strigoniu al arhiepiscopului Ioan Vitéz. Construcţiile 
hunedorene ale regelui Matia, împreună cu frescele de tematică laică de acolo, sunt 
rezultate ale activităţii constructoare a centrului artistic din curtea regală. Conexiunile 
central europene (Austria, Boemia, Lombardia) ale frescelor hunedorene relevate de 
Árpád Mikó susţin, de asemenea, contribuţia directă, rară a curţii regale în Transilvania. 

Activitatea cea mai importantă şi neaşteptat de clar conturată în domeniul construcţiior 
eclesiastice de la cumpăna veacurilor al XV-lea şi al XVI-lea este legată de atelierul 
fratelui Johannes trimis de regele Matia în anul 1490 ia Cluj. Practica compoziţională şi 
formală exigentă, caracteristică a călugărului franciscan care descindea în Transilvania 
din organismul gotic târziu de construcţii al regelui, poate fi surprinsă într-o serie întregă 
de biserici parohiale orăşeneşti şi mănăstireşti ai ordinelor cerşetoare. Detaliile sale 
artistice pot fi regăsite şi la construcţiile contemporane din satele (Meseşenii de Jos, Ho- 
reşti) aparţinând episcopului Lászlo Geréb, înrudit cu Matia prin intermediul familiei 
Szilágyi. 

Puterea centrală a sprijinit neschimbat şi în cursul secolelor al XIV-lea şi al XV-lea, 
dezvoltarea oraşelor şi a orăşenilor. Asemănător situaţiei din întreaga Europă, tot astfel şi 
în Transilvania, oraşele au reprezentat principala forţă motrică a dezvoltării artei gotice 
în general şi cea a arhitecturii acestuia în special. După începuturile din secolul al XIII- 
lea, în secolele al XIV-lea şi al XV-lea s-a conturat structura oraşelor, în centru cu o 
piaţă de obicei dreptunghiulară care cuprindea clădirile publice, eclesiastice şi laice. In 
cadrul pieţii, sau în imediata sa apropiere se înălţa biserica parohială şi, în secolul al XV- 
lea, primăria. Reţeaua stradală regulată sau, în cazul unor condiţii specifice locale 
(Sighişoara) neregulată, se conturează prin şirul parcelelor cu case din piatră de două 
nivele. Aşezarea şi, deseori biserica sunt împrejmuite de inelul fortificat cu turnuri şi 
porţi al zidurilor oraşului; în apropierea acestora se aflau una sau mai multe mănăstiri. În 
pieţele oraşelor săseşti şirurile easelor cu arcade la parter marchează „bolţile” negustori- 
lor şi meşteşugarilor (Sibiu: Piaţa Mică, Bistriţa: Piaţa), sau casele de mai multe nivele 
ale patricienilor bogaţi. In Piaţa Mare din Sibiu, sau în imediata apropiere a acesteia către 
1500 existau şi câteva turnuri de locuit. Alături de mănăstirile ordinelor călugărilor 
cerşetori, începând din secolul al XV-lea apar mănăstirile şi bisericile călugăriţelor fran- 
ciscane şi dominicane. In afara zidurilor de incintă ale oraşelor şi-au găsit loc spitalele cu 
hram pe Sf. Elisabeta sau Sf. Duh. 

Turda şi târgurile secuieşti reprezintă o structură diferită, fiind axate pe o stradă prin- 
cipală dreaptă care se lărgeşte către mijlocul oraşului, devenind piaţă. In această piaţă se 
înălţau biserica parohială şi în apropierea sa, eventual, mănăstirea (Turda, Târgu Mureş). 
Axa pricipală a structurii aşezărilor rurale constituie strada principală delimitată de 
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parcele cu case. Drept mărturie a existenţei timpurii a acestor aşezări cu parcelele 
înşirate stau scrisorile de împărţire ale aşezărilor Ilia (1348) şi, respectiv, ale dispărutei 
aşezări Folt (1418), odinioară de asemenea în comitatul Hunedoara. 

În apariţia arhitecturii gotice din Transilvania au avut un rol esenţial şi extins oraşele 
în care, în secolele al XIV-lea şi al XV-lea, soluţionarea problemelor ridicate de con- 
strucţiile locale se sprijinea pe organizaţia breslaşă din ce în ce mai diferenţiată a meş- 
teşugarilor proprii. Izvoarele contemporane scrise, începând cu mijlocul secolului al XV- 
lea, oferă detalii bogate despre meşteşugarii Clujului, Sibiului, Sighişoarei, Bistriţei. 
Dulgherii şi pietrarii erau cei mai importanţi dintre aceştia. Ei îşi asumau de obicei rolul 
de conducere al şantierelor. Nu sunt mai prejos nici zidarii, ţiglarii, pictorii şi geamgii. În 
lista impunătoare a meşteşugarilor clujeni trebuiesc remarcaţi pietrarii şi zidarii, în 1525 
alături de aceştia fiind amintit şi un „sculptor”, pe nume Francisc care era şi ştiutor de 
carte. Goticul târziu, prin urmare, a pus deja bazele acelei activităţi impresionante pe 
care au avut-o în cursul secolului al XVI-lea pietrarii renascentişti ai Clujului. Probabil 
că nu este doar o întâmplare că în cursul secolelor al XV-lea şi al XVI-lea cele mai multe 
nume de meşteşugari activi la construcţii aparţin tocmai clujenilor. Din cauza incur- 
siunilor turceşti repetate şi cu urmări din ce în ce mai grave, apărarea oraşelor a devenit o 
problemă vitală. Sarcinile apărării – asigurarea turnurilor – constituiau în primul rând 
obligaţia breslelor. Aceste construcţii de importanţă majoră ale sistemului defensiv 
purtau numele breslelor cărora le erau încredinţate. Privilegiile de breaslă acordă un 
accent deosebit regulilor stricte care conturează acest domeniu al obligaţiilor breslei 
respective. 

În cazul şantierelor locale meşterii sunt rar nominalizaţi. În acest context devine deo- 
sebit de valoros documentul din care aflăm că pe pietrarul sibian Andrei, oraşul îl plătise 
în 1497 cu suma de 186 de forinţi, pentru că a transformat casa lui Toma Gulden, din 
vecinătatea Pieţii Mari, în primărie. În ultimii ani ai secolului, acelaşi Andrei conducea 
refacerea mănăstirii din Cârţa, a realizat bolta în plasă a bisericii din Cristian şi executa 
lucrări şi pentru biserica din Moşna. Meşterul Konrad din Braşov a primit în 1455 jumă- 
tatea satului şercaia pentru serviciile sale aduse lui Ioan de Hunedoara, dar mai ales pen- 
tru construirea mănăstirilor franciscane din Teiuş şi Buituri (Hunedoara). Este posibil că 
acelaşi Konrad participase la înălţarea turnului sudic al catedralei din Alba Iulia şi la 
construirea bisericii din Vingard a lui Ioan Geréb înrudit cu familia Szilágyi. 

Dulgheri sibieni lucraseră în anul 1492, din însărcinarea voievodului Transilvaniei, 
Ştefan Báthori, la construirea cetăţii din Odorhei. În anul 1545 capitlul din Alba Iulia 
încheia un contract cu meşterul dulgher din Sibiu, Mihail, pentru realizarea acoperişului 
turnului de careu al catedralei de la Alba Iulia. In contract se stipula clar că fusese vorba 
de un coif cu patru turnuleţe în colţuri, aidoma turnurilor din Sibiu şi Bistriţa. De 
asemenea, episcopul Nicolae Zápolya a comandat prin sfatul sibian, pentru catedrala din 
Alba Iulia restaurarea unui retablou sau a unui altar poliptic. În 1464 urgenta într-o 
scrisoare ca să se restituie de urgenţă „tabula”, spre a fi reaşezată la timp pe altar. 
Această scrisoare demonstrează faptul că în Sibiu, nu numai că se pictau asemenea 
panouri, dar se pricepeau şi la reînnoirea lor. Cetăţeanul Gheorghe Szabó din Mediaş 
construise înainte de anul 1509, „cu arta sa în dulgherit”, curia din Criş al fostului căpi- 
tan al cetăţii Retz (Austria), Nicolae Bethlen. 
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Deseori se solicita de la oraşe şi material de construcţie necesar cetăţilor. Ioan Szent- 
györgyi, voievodul Transilvaniei, semna o înţelegere in 1466 cu meşterul sibian Ulrich 
pentru 200 de grinzi necesare construirii acoperişurilor Cetăţii de Baltă. Ioan Pongrácz 
Dengelegi pretindea în anul 1468 Bistriţei 60 de bucăţi de scânduri late şi groase, respec- 
tiv meşterilor din Cisnădie, cuie pentru acoperişul cetăţii din Stremţ. Gheorghe Mar- 
tinuzii în 1540 tot de la bistriţeni pretindea pietrele necesare construirii cetăţii sale Újbál- 
ványos (Gherla). 

Din socotelile oraşelor Sibiu şi Braşov, reiese că aceste două oraşe susţineau cu sub- 
sidii în mod curent lucrările de fortificare ale bisericilor din aşezările săseşti. Este 
probabil că sibienii au contribuit şi la construirea cetăţii ţărăneşti a Slimnicului din apro- 
piere. De asemenea, reiese clar din izvoarele contemporane amintite, că oraşele, mai ales 
Sibiul, Sighişoara şi Braşovul, dincolo de propriile construcţii, au contribuit la rezolvarea 
unor importante probleme ridicate de construcţiile nobiliare, ba mai mult, unele dintre 
soluţiile lor au inspirat din punct de vedere compoziţional şi formal construcţiile 
bisericeşti şi laice din Transilvania. Influenţa transilvăneană considerabilă a construcţii- 
lor din secolul al XV-lea ale bisericii Sf. Elisabeta din Caşovia (Košice) aruncă lumină 
nu numai asupra relaţiilor artistice dintre oraşele regeşti ale ţării, ci şi acelor reciproce 
dintre oraşele transilvănene. Unele forme de sorginte caşoveană îsi fac apariţia şi la şan- 
tierele nobiliare din Transilvania (Coşeiu: biserica franciscană, Apalina: biserica paro- 
hială). 

Documentele contemporane consemnează deseori şi meşteşugarii târgurilor şi satelor. 
Din creşterea numărului meşteşugarilor care se îndeletniceau cu construcţii şi din 

angajarea lor din ce în ce mai masivă de către diferitele categorii ale comanditarilor, a 
rezultat interdependenţa structurilor şi formelor artistice precum şi apariţia lor pe teritorii 
mai mult sau mai puţin restrânse. Acest fenomen a depăşit limitele, de altfel bine 
definite, ale stratificărilor sociale. Astfel se ivesc posibilităţile colaborării alături de 
organismele iniţial izolate. Se poate constata, cu mare probabilitate deja în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIII-lea, că unii feudali mai înstăriţi şi-au organizat pe moşiile 
lor, pentru perioade de zece-douăzeci de ani şantiere relativ reduse care au fost dirijate 
pentru îndeplinirea unor proiecte din centrul domanial (familia Gerendi din Luncani, 
banul Mykud din împrejurimile Turzii, familia Gyógyi din Teiuş). În esenţă, în mod 
asemănător decurgeau lucrurile şi în secolele următoare. Documentele cunoscute reflectă 
această stare de lucruri, mai ales în legătură cu construcţiile conacelor aparţinând 
familiilor nobilimii mijlocii (Bethlen, Somkereki, Gyerőfi, Wass, Suki). Testamentul din 
1453 al lui Dionisie Veres demonstrează că ridicarea bisericii din Sfăraş fusese condusă 
de un „lapicidator”. Grigore Tamásfalvi în 1400 ridică la Bicălat o biserică parohială 
nouă, Francisc Mikola reface în 1492 biserica din Jebuc, ridicând-o cu această ocazie – 
cu aprobare eclesisastică – la rang de parohie. Ioan Farkas din Herina în 1449, respectiv 
familia Somkereki înainte de 1456, au ridicat bisericile gotice din Săsarm, respectiv, din 
Gorneşti. 

Pe lângă scrisorile de împărţire şi testamente, socotelile de construcţii aruncă lumină 
asupra desfăşurării acestei activităţi. Cele mai vechi socoteli de acest gen au fost întoc- 
mite în oraşe. Astfel devine cunoscut, începând din mijlocul secolului al XIV-ea, proce- 
sul construcţiilor din Sibiu care însumează aproximativ două secole . Socotelile din Sibiu 
şi Sighişoara conţin informaţii privind construirea bisericilor fortificate şi a cetăţilor 
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ţărăneşti. Activitatea însumând mai multe decenii a şantierului format la Cluj în 1490 şi 
condus de frater Johannes care a mijlocit transmiterea formelor goticului de curte către 
regiunile estice ale ţării, dovedeşte cu prisosinţă colaborarea în domeniul construcţiilor 
care s-a realizat între acest organism originar din curtea regală şi oraşe. 

Lucrările de mari proporţii care au avut loc în pragul anului 1452 la Hunedoara la 
castelul lui Ioan de Hunedoara, presupun activitatea unui atelier care se leagă, probabil, 
de cel mai important centru artistic al ţări: Buda. Aripa nordică a castelului a fost ridicată 
în ultimele decenii ale secolului, chiar la dispoziţia regelui Matia, evident prin contribuţia 
atelierului regal de construcţii. Începând cu ultima treime a secolului al XV-lea şi până la 
sfârşitul primei treimi al secolului al XVI-lea – potrivit socotelilor păstrate – 
Hunedoara şi domeniul său dispuneau de o organizaţie constructoare proprie. Socoteli 
asemănătoare, păstrate din primul sfert al secolului al XVI-lea din vremea episcopului 
Francisc Várdai, atestă activitatea şantierului propriu al catedralei de la Alba Iulia, mem- 
brii căruia au lucrat şi în cetatea episcopală din Tăuţ. 

Interdependenţe structurale şi formale pot fi surprinse şi concretizate în cadrul unor 
zone mai reduse sau mai extinse ale arhitecturii gotice din Transilvania. Compoziţia cu 
trei nave şi transept a bisericii parohiale din Sibiu a avut înrâuriri asupra târgurilor de pe 
Valea Tâmavelor (Richiş, Şaroş pe Târnave, Aţei, Sântioana). Soluţia formală a portale- 
lor vestice ale catedralei de la Alba Iulia şi ale bisericii din Cârţa a supravieţuit până la 
începutul secolului al XV-lea în portalele vestice ale bisericilor din Turda Veche, 
Reghin, Băgaciu, Brateiu, Curciu, Buzd; de acestea se leagă biserica francisc ană a celui 
mai important centru din Secuime, Târgu-Mureş prin portalul său reprezentativ vestic, 
decorat cu vrejuri şi frunze de viţă. Acest fenomen constituie o dovadă clară a faptului că 
unele formule îndrăgite depăşesc graniţele comitatelor, ale ţinuturilor privilegiate, pe 
cele ale oraşelor, târgurilor şi satelor. Compoziţia bisericii parohiale a Reghinului – 
totodată şi biserica patronală a lui Toma Losonci – cu turnul înglobat în navă, reproduce 
modele săseşti. Turnul imens al bisericii franciscane din Târgu-Mureş şi-a exercitat 
influenţa în întreaga Secuime, mai ales în scaunele Caicului şi Giurgeului. Bisericile 
simple, compuse din două spaţii succesive ale satelor secuieşti sunt înrudite de aproape 
cu cele ale satelor din comitate, dar decoraţia lor a evoluat după gusturi locale. Decorul 
bisericilor din comitate este mai rafinat, cel al bisericilor din Secuime reflectă în schimb 
invenţii proprii, specific provinciale. Decorul sculptural al bisericii românilor ortodocşi, 
aşezaţi pentru paza drumului la Feleac, trădează contribuţia lapicizilor clujeni. Biserica, 
de un nivel ridicat a domeniului episcopal din Floreşti, a servit drept model bisericii con- 
temporane, mai provincială în detalii din satul apropiat, Luna de Sus, de asemenea 
episcopal. 

Cele arătate mai sus aruncă, poate, lumină şi asupra faptului că oricât de clar să fi fost 
definite formaţiunile istorice şi caracteristicele sociale în evoluţia arhitecturii gotice din 
Transilvania – acestea nu au rămas izolate unele de altele în procesele vitale ale arhi- 
tecturii, dimpotrivă ele se legau printr-o seamă de filiere, în foarte multe cazuri cola- 
borau, aflându-se într-o strictă interdependenţă. Deşi se conturează şi se manifestă clar 
particularităţi de origine istorică, totuşi între ele şi deasupra lor s-au cristalizat legături 
rodnice care întreţeseau şi făceau viabilă desprinderea unei evoluţii istorice şi artistice 
comune. Această constatare este valabilă şi în cazul arhitecturii săseşti, cea mai închisă 
în sine, care totuşi nu face parte numai din cultura germană, ci şi din cea ungară şi 
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transilvăneană contemporană. Sunt grăitoare exemplele care ilustrează apartenenţa saşi- 
lor la evoluţia arhitecturii gotice transilvănene, în măsura in care contribuiseră la soluţio- 
narea problemelor ivite dinafară teritoriilor lor privilegiate şi, mai ales, cele care 
ilustrează rolul lor esenţial local în evoluţia culturii urbane. Şantierul de origine regală de 
la Cârţa a avut un rol deosebit în determinarea compoziţiei planimetrice a unor biserici 
parohiale orăşeneşti. Locul deosebit ocupat de corul hală din Sebeş, identitatea soluţiilor 
preconizate în cazul caselor orăşeneşti cu cele practicate în Ungaria medievală, legăturile 
locale ale unor detalii arhitecturale (de ex. portale) susţin afirmaţia că arhitectura saşilor 
din Transilvania, pe lângă trăsăturile sale particulare, se interferează organic cu 
civilizaţia ungară şi cea transilvăneană. 

Goticul transilvan nu se încadrează numai în ansamblul civilizaţiei Europei şi al Unga- 
riei medievale ci şi în unitatea multicoloră a propriei sale vieţi care face să fie transil- 
văneană, separat, dar şi laolaltă, arhitectura gotică particulară a comitatelor, cea a 
scaunelor săseşti şi secuieşti, precum şi creaţia arhitecturală contemporană a populaţiei 
româneşti aşezate. Oraşele Cluj, Sibiu, Sighişoara, Braşov, Bistriţa constituiau centrele 
artistice locale primordiale. Un rol asemănător dobândise în privinţa şantierelor din 
regiunea Târnavelor Mediaşul, în Secuime Târgu Mureşul şi, probabil, Şumuleul, ori 
Hunedoara în raza comitatului. Coordonarea realizărilor arhitecturale ale teritoriilor 
comitatense nu este atât de legată de loc, ea depinzând mai de grabă de activitatea con- 
structoare a familiilor aparţinând nobilimii mari şi mijlocii. Cea mai mare parte a con- 
strucţiilor gotice aparţine arhitecturii bisericeşti din mediul rural. Aceasta, la orice nivel 
al provincialismului său, reflectă printr-o admirabilă varietate şi printr-o bogata cultură a 
formelor, caracteristică compoziţiilor simple, manifestările artistice, pline de inventivi- 
tate populară, deseori înduioşătoare ale colectivităţilor rurale. 
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