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Lucrarea de faţă propune studierea unui aspect mai puţin cercetat în
istoriografia românească, organizarea şi desfăşurarea şantierului medieval, indiferent de
destinaţia sa, ecleziastică, militară sau civilă.
Stabilirea unor limite cronologice, în ceea ce priveşte această temă, este
convenţională. Tehnicile de construcţie au parcurs o lungă perioadă de dezvoltare de la
începutul evului mediu, la început pe cale empirică, apoi prin organizarea a tot mai
multe şantiere de construcţii şi mai ales prin dezvoltarea breslelor. Se ajunge astfel în
cursul secolelor XV şi XVI la o culme a cunoştinţelor în acest domeniu,
nemaifăcându-se descoperiri esenţiale până la sfârşitul secolului al XIX-iea.
Cercetarea acestei teme se va face prin prisma surselor documentare (scrise,
iconografice şi arheologice) care ne sunt cunoscute din secolul al XV-iea şi începutul
secolului următor, fără a neglija însă unele informaţii anterioare sau ulterioare acestei
perioade. Pe lângă acestea, datorită posibilităţii meşterului de a circula (ceea ce îi dă
oportunitatea de a lua conta~t cu diverse şantiere) analogiile cu şantierele occidentale şi
cele din Ţara Românească şi Moldova, mult mai bine reprezentate în istoriografia
românească, sunt de un mare ajutor.
1. Repere istoriografice.
Istoriografia ce priveşte organizarea şi desfăşurarea şantierului medieval lasă
mult de dorit. Dintre cei care s-au aplecat asupra studierii meşterilor, putem să-i
menţionăm pe Victor Roth, Virgil Vătăşianu, Ştefan Pascu, Samuel Goldenberg, Entz
Geza, Gheorghe Arion, Hermann Fabini, dar şi dintre aceştia doar Virgil Vătăşianu,
Ştefan Pascu şi Entz Geza au făcut câteva referiri la tema propusă spre cercetare.
O mare parte a informaţiei o găsim în diferite articole, informaţii care,
coroborate, ne ajută într-o primă fază de cercetare, în ceea ce priveşte organizarea
administrativă a şantierului şi desfăşurarea acestuia, de la aducerea materialelor la locul
stabilit pentru construcţie la elevarea zidurilor şi a bolţilor, de la diferitele tehnici de
ridicare a materialelor, decoraţiile şi până la ultima fază, ridicarea acoperişului, uneltele
şi instrumentele de lucru. Preocupările în istoriografia românească, au fost orientate
către alte teme considerate mai importante pentru istoria arhitecturii. Legat de tehnicile
de lucru mai întâlnim referiri în lucrările generale de istoria arhitecturii, cum sunt cele
ale arhitecţilor Gheorghe Curinschi-Vorona şi Grigore Ionescu sau în articole ce vizează
însă celelalte două provincii româneşti. Tot privind Moldova şi Muntenia există studii
publicate de Dana Mihai şi Cristian Moisescu care se ocupă de materiale de construcţii.
Istoriografia occidentală, în schimb, s-a preocupat într-o mai mare măsură de
construcţiile medievale şi de meşterii lor, fiind publicate o seamă de lucrări
fundamentale, din care, din păcate, doar o mică parte au ajuns la noi.
2. Relaţia comanditar - meşter.
Relaţia dintre aceste două categorii ne este necunoscută astăzi, nepăstrându-se
nici un document care să lumineze acest subiect. Modul în care erau contactaţi meşterii
sau modalitatea în care aceştia din urmă îşi făceau cunoscută prezenţa şi disponibilitatea
într-o anumită regiune, sunt probleme care suscită interes.
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Presupunând că meşterii nu erau căutaţi, ci au sosit singuri, ctitorii trebuiau să le
judece oferta şi să aleagă. Dar se mai poate presupune că aceştia au iniţiat căutarea unui
. meşter pe care l-au ales în baza unei referinţe sau datorită cunoaşterii directe a
1
meşteşugului său . Astfel de meşteri recunoscuţi apar totuşi târziu, în secolul al XV-lea.
Conrad, pietrar din Braşov, la mijlocul secolului, a lucrat la multe din ctitoriile lui Ioan
de Hunedoara, primind de la acesta şi numeroase posesiuni; Andreas Lapicida, născut în
Sibiu, pietrar, constructor şi consilier al oraşului la sfirşitul sec XV, începutul sec XVI.
Aceste cazuri sunt izolate. Până la formarea oraşelor, şi o dată cu ele a breslelor,
avem de-a face cu meşteri peregrini. Dintre aceştia cel mai cunoscut este Johannes
Lapicida de civitate Sancti Adeodati, reprezentantul specific al atelierului ambulant 2 .
Acesta a lucrat la finalizarea catedralei Sfântul Mihail din Alba lulia3 . Meşterii
mănăstirii Cârţa, ar putea să intre şi ei în această categorie. Echipa de meşteri, compusă
din fraţi converşi sau chiar călugări, pare să fi venit de la abaţia-mamă lgriş4. Această
situaţie se poate extinde la toate ordinele cerşetoare, ştiindu-se faptul că la călugării
dominicani, franciscani, practicarea meseriilor legate de construcţii şi arhitectura era
ceva obişnuit 5 . Totuşi, aici, lucrurile se simplifică odată ce atât comanditarul cât şi
executantul erau membri ai aceluiaşi ordin.
Formarea şi dezvoltarea oraşelor duce la dezvoltarea meşteşugurilor de orice fel,
dar în special a celor legate de construcţii, acestea din urmă jucând un rol important, ele
legându-se de satisfacerea unor necesităţi importante: de ordin estetic cât şi de evoluţia
v1eţu spiritual-religioase în oraş (biserici, monumente funerare) 6 . În oraşele
transilvănene au loc vaste lucrări de fortificare, deoarece în secolele XV şi XVI
ameninţarea turcilor se face tot mai mult simţită, în perioada dintre 1421 şi 1526 având
loc numeroase atacuri. Astfel, la Cluj, Sibiu, Braşov şi alte oraşe, cei mai mulţi meşteri
erau obligaţi să lucreze pentru oraş la construirea zidurilor şi turnurilor, acest lucru fiind
considerat primordial. Breslele aveau reguli stricte în această privinţă, meşterii fiind
obligaţi să apere anumite turnuri, ele primind numele breslei care îl apărau (de exemplu
turnul cărămidarilor, şi cel al zidarilor, primul datând din 1492)7 •
Observăm, astfel, că nu există un anumit tip de relaţie între comanditar şi meşter,
ci aceasta este influenţată de mediul în care se doreşte ctitorirea şi statutul
comanditarului.
Putem concluziona că pentru lucrările din interiorul oraşelor sunt aduşi meşteri
membri ai acelei comunităţi. Această afirmaţie se poate extinde şi asupra aşezărilor care
aparţin din punct de vedere administrativ sau ecleziastic de oraşele mari. Exemplul cel
mai elocvent este Andreas Lapicida. Prima dată menţionat într-un document din 1486, a
lucrat la bisericile din Moşna (1480-1486), Cristian (1486-1498), Aţei (1499), Sibiu (a
realizat ancadramentul portalului casei parohiale ce are, deasupra, încrustat anul 1502 şi
a lucrat la casa lui Thomas Altemberger între anii 1472 şi 1491), Cârţa (până în 1504) 8 .

1

Rusu 1997, p. 55.
Entz 1957, p. 252.
3
DIR C., II, 1952, nr. 329.
4
Busuioc-von Hasselbach 2000, p. 55-56.
5
Mihaela Sanda Salontai 1999, p. 352.
6
Goldenberg 1958, p. 102.
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Sebestyen 1987, p. 166.
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Entz 1996, p. 174, 176, 187, 188, 214, 413. 414; Vătăşianu 1959, p. 533-535, 557, 558; Fabini 1982, p.
84, 97, 107; Fabini 1977, p. 29-39; Drăguţ 1976, p. 19; Pascu 1954, p. 196.
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Ridicarea unei biserici reflecta posibilităţile sociale ale ctitorilor, mărimea
orgoliilor lor, dar nici potenţele ctitoriceşti din district nu erau în măsură să întreţină în
permanenţă meşteri constructori ori zugravi de fresce 9 .
Astfel se pot observa diferenţe clare între edificiile ecleziastice urbane şi cele
rurale, atât ca dimensiuni cât şi ca mod de punere în operă. Spre deosebire de bisericile
orăşeneşti, unde pentru întreaga clădire se folosea piatră de talie, cele din sate sunt
realizate din pietre de râu aşezate în asize regulate, având cel mult, la colţuri, piatră de
carieră, finisată. Acestea sunt uneori pietre refolosite, romane. Piatra de carieră se mai
folosea şi la ancadramentele uşilor şi ferestrelor. Acest fapt este determinat, nu atât de
preţul transportului, cât de mâna de lucru ce trebuia plătită pentru fasonarea pietrelor.
3. Organizarea şantierului.
Despre modul de organizare a unui şantier medieval se cunosc foarte puţine
lucruri, pentru un asemenea gen de reconstituire în Transilvania lipsind sursele
esenţiale. Tot ce se poate face sunt supoziţii şi încercări de analogii cu şantierele
occidentale.
Creaţia artistică în evul mediu, din punct de vedere istoric, a fost determinată, în
general, de conlucrarea a doi factori: cel care comandă şi face posibilă naşterea creaţiei,
respectiv cel care execută. Ca rezultant al acestor două activităţi anterioare se naşte
opera.
În perioada Evului Mediu timpuriu, artistul este un meşter anonim, constituirea
societăţii pe baza ierarhizării sociale, îl scoate în faţă pe cel care comandă, care se află
pe o treaptă mai înaltă a ierarhiei sociale, faţă de executant, iobag, semiliber sau monah.
În secolul al Xiii-lea începe încet o nouă dezvoltare, care nu modifică încă mersul
prezentat al lucrurilor, dar ·pregăteşte schimbarea. Burghezia de la oraşe este creaţia
acestor schimbări istorice, promotorul acestora, şi arată clar rolul viitor de decizie al
acestora, burghezul fiind în acelaşi timp cel care comandă şi cel care execută.
Cu timpul, pretenţiile privind construcţiile feudale cresc şi odată cu acestea şi
prestigiul meşterului. Lângă cel ce comandă, se ridică încet un partener egal,
executantul, care nu mai este iobag sau semiliber ci burghez, posedând cunoştinţe
. 1e IO .
specia
3.1 Intermediarul realiza legătura dintre aceşti doi factori. El este cel care căuta
şi contacta meşterul şi se ocupa de organizarea administrativă a şantierului ce trebuia
început. El reprezintă dorinţele comanditarului şi se ocupă de supravegherea
desfăşurării construcţiei, eventualele noi necesităţi, în termeni contemporani, fiind un
di1iginte de şantier. Această terţă parte poate fi o instituţie (cum este cazul Camerei de
Sare care se ocupa de construcţiile regale), un comitet (în cazul ordinului dominican)
sau, unul sau mai mulţi funcţionari (care puteau fi în slujba unei instituţii sau a unor
persoane cu un anumit statut social - familii nobiliare, boiereşti, cneziale).
În cazul ordinului dominican, între 1235-1241, a funcţionat „regula celor trei
fraţi". Astfel, proiectul şi recepţia lucrărilor erau supervizate de un comitet de trei
călugări, aleşi dintre membrii Conventului, şi însărcinaţi cu urmărirea respectării
prevederilor contituţionale privitoare la arhitectură.
Reglementările cu privire la organizarea unui şantier sunt cunoscute din scrierile
maestrului general Humbert de Romans (1254-1263), în care sunt enumerate atribuţiile
călugărilor însărcinaţi cu supravegherea lucrărilor.

9

Rusu 1997, p. 55.
Entz 1975, p. 247-251.
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Specialistul în construcţii - conducătorul şantierului mănăstirii avea denumirea
de prefectus operum - frate supraintendent, care putea fi cleric sau convers, ales în
11
funcţie pe baza priceperii şi competenţei lui în domeniul construcţiilor . Sarcina lui nu
se limita doar la dirigenţia de şantier specifică proiectării şi execuţiei, ci cuprindea şi
atribuţiile beneficiarului, respectiv contractarea lucrărilor, supravegherea şi controlul
respectării proiectului.
Prima lui obligaţie era aceea de testare şi cumpărare a materialului de
construcţie (ţiglele, cărămizile şi varul), cât şi pe aceea de a angaja mână de lucru
12
calificată, pe care o adăpostea în claustru. De asemenea ţinea registrul de şantier , în
acest registru fiind trecute cheltuielile şi donaţiile în bani sau bunuri primite de călugări
în sprijinul finanţării şantierului. Statisticile arată cazuri de arhitecţi care, după ce au
elaborat proiectul, au ocupat şi funcţia de supraintendent al şantierului 13 .
Conformându-se unei tradiţii monastice, dominicanii au folosit mâna de lucru
14
calificată reprezentată de fraţii converşi sau canonici .
Fondarea mănăstirilor cisterciene, respectiv popularea lor de conventuali şi
debutul vieţii monastice regulate, era precedată de edificarea, adeseori parţială, a unor
construcţii utilitare, de necesitate 15 • Inventarul exemplelor europene ne arată faptul că
pe şantierul de construcţie al ordinului, călugării şi converşii lucrau împreună 16 . După
sosirea grupului de călugări şi converşi de la mănăstirea mamă se proceda mai întâi, la
delimitarea arealului viitoarei mănăstiri, operaţiune urmată apoi de defrişarea terenului,
de împrejmuirea provizorie, de marcarea locului oratoriului prin cruci de lemn şi de
stabilirea poziţiei cimitirului. Apoi se trecea la construirea edificiilor de strictă
necesitate (oratoriul, refectoriul, dormitorul, casa oaspeţilor şi casa portarului) 17 din
materiale uşoare - lemn sau paiantă, materiale găsite la faţa locului. Mai târziu lăcaşul
era realizat din piatră 18 .
Muncitori calificaţi se recrutau dintre membrii ordinului, în special dintre fraţii
converşi. Dar după datele existente, din secolul al XIII-iea, în ciuda caracterului
monahal şi a interdicţiilor, apar şi colaboratori laici 19 .
De organizarea administrativă a şantierelor din Ţara Românească şi Moldova se
ocupa ispravnicul, reprezentantul ctitorului. El avea în grijă pregătirea materialelor şi
plata meşterilor. Această funcţie nu era o meserie ci o însărcinare temporară deţinută
atât timp cât dura şantierul. În cazul unei construcţii de amploare realizată la iniţiativa
domniei, această funcţie revenea unor înalţi dregători recrutaţi din rândurile marii
boierimi. Aceştia îşi alegeau ispravnicul dintre micii boieri, slujbaşi de încredere sau
clerici 20 . Menţionarea lor este mai frecventă începând cu secolul al XVII-iea, când apar
pe pisaniile bisericilor şi mănăstirilor alături de ctitori (atât ctitorii domneşti cât şi
")21
.
.
b01ereşt1

11

Salontai 2002, p. 46.
Salontai, 1996, p. 29.
13
Salontai 2002, p. 47.
14
Salontai 2002, p. 48.
15
von Hasselbach 2000 p. 122-123.
16
Turcuş 2003, p. 134.
17
von Hasselbach 2000, p. 55-56.
18
von Hasselbach 2000 p. 123.
19
Entz 1963, p. 7.
20
Enz 1963, p. 28
21
Stoicescu 1968, p. 79-80.
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În Transilvania avem puţine date documentare care să ne arate cine se ocupa de
administrarea financiară a şantierelor. De construirea Turnului spart (pe valea Oltului,
judeţul Sibiu) din 1503, s-a ocupat Universitatea Săsească şi oraşul Sibiu, prin
intermediul a doi pârcălabi, Andrei şi Paul, care erau des inspectaţi de funcţionarii
magistratului 22 . La sfârşitul secolului al XV-iea şi începutul celui de-al XVI-iea, în
timpul lui Matia Corvin şi a lui Vladislav II Jagello, un rol important în desfăşurarea
şantierelor regale l-a avut Trezoreria regală. Aceasta a condus mai multe şantiere,
printre care şi cel al mănăstirii minorite din Cluj, prin intermediul administraţiei locale a
trezoreriei, Camera de Sare 23 .
3.2 Constructorul avea sarcina de conducător tehnic al şantierului. Această
funcţie era separată cea de gestiune şi administrare. El era cel care imagina configuraţia
viitoarei construcţii, conform înţelegerii cu ctitorul. De obicei pentru realizarea unui
edificiu religios se lua drept model un altul preexistent la care meşterul de lucrare îşi
aducea propria contribuţie în îmbogăţirea structurii spaţiale sau a plasticii monumentale
sau decorative.
Meşterul executa machete din lemn sau argilă, desena cu cărbune sau cretă,
imaginea viitoarei clădiri, pe ziduri văruite, sau prin incizie cu un vâif ascuţit pe
cărămizi crude care erau apoi arse (astfel de cărămizi au fost descoperite în Ţara
Românească, una la Hurez, şi două la Clocovari, dintre care una reprezintă chiar silueta
bisericii).
Aprovizionarea cu materiale de construcţii este una din cele mai mari griji ale
constructorului. De aceea se folosesc toate materialele disponibile din apropiere şi se
refolosesc cele ale construcţiei anterioare, în fundaţii sau în pereţi. Se caută carierele
cele mai apropiate. Când şantierul se află pe cursul de apă se micşorează considerabil
preţul transportului 24 .
În ceea ce priveşte felul în care este adusă piatra pe şantier există două ipoteze:
prima emisă de Marcel Vieux, care spune că piatra era adusă pe şantier gata retuşată,
deoarece era mai uşor de transportat şi mai convenabil din punct de vedere financiar.
După ce ajungeau pe şantier erau puse la Jocul lor şi legate cu mortar, dimensiunile fiind
în prealabil trimise la carieră de către meşterul lucrării 25 . A doua, în care piatra era
adusă pe şantier neretuşată, urmând să fie fasonată aici de către meşterii pietrari în
ateliere speciale din cauza friabilităţii pietrei, care în timpul transportului se putea
deteriora. Procedeul este într-adevăr dificil şi costisitor, dacă se ţine seama de faptul că
din volumul unui bloc de piatră brută se pierde la prelucrare aproximativ o treime, care
reprezintă deşeuri. De asemenea trebuie ca pietrele să fie fasonate pe şantier pentru o
perfectă continuitate în îmbinarea elementelor decorative 26 . Această ultimă ipoteză este
confirmată atât documentar cât şi iconografic. Miniaturile şi gravurile contemporane
şantierelor ne arată faptul că piatra este adusă de la carieră sub forma unor blocu1i mari
de piatră până la şantier. Pietrarii lucrează, apoi, piatra până la obţinerea formei perfecte
27
pentru realizarea unor asize regulate . Transportul pietrei, cât şi al lemnului, era
asigurat de către ţărani, mai cu seamă sub formă de dijmă 28 .
22
23
24
25

26
27

28

Munteanu-Beşliu 1999, p. 57, 58.
Buzăs 1999, p. 146.
Pacault. Rossiaud 1982, p. 115.
Vieux 1981, p. 68, 101, 104.
Moisescu 1985, p.27.
Veronica Turcuş 2003, p. 130.
Olteanu, Şerban 1969, p. 73.
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Pe baza cercetării documentelor rezultă că începerea unei construcţii nu se putea
face înaintea pregătirii tuturor materialelor necesare. În 1347 regele Ludovic acordă
localnicilor din Baia Mare un privilegiu pentru procurarea materialului în vederea
construirii unei biserici 29 . Tot astfel reiese şi din contractul dintre Johannes Lapicida de
Sancti Adeodati şi episcopul Transilvaniei, Petru, din 1 noiembrie 1287. Acesta din
urmă trebuia să se ocupe de aşezarea lângă temelia bisericii a pietrelor, varului,
nisipului, apei şi lemnăriei 30 .
Pe şantierul mănăstirii minorite din Cluj, atelierul călugărului minorit Johannes
era aşteptat, în 1490, cu toate materialele pregătite pentru începerea lucrului. Regele
prevede amenajarea unor chilii din lemn şi se îngrijeşte de remunerarea transportului de
piatră şi var, de stingerea varului, acesta urmând să fie plătit în natură, în sare. 31 • La
Alba Iulia, reiese din contractul din 1287 că meşterul pietrar Johannes trebuia să-şi ia
un tovarăş pentru netezirea pietrelor, şi să lucreze toată iama32 . La cetatea de scaun a
Sucevei, sub podea, pe lângă dălţi şi ciocane de pietrar s-au găsit şi deşeuri de la
33
operaţia de prelucrare a pietrei . La Frumuşeni, în urma săpăturilor arheologice s-a
constatat că fasonarea pietrelor s-a realizat în jurul clădirilor ce trebuiau ridicate 34 .
Acest lucru se poate vedea clar şi în numeroasele miniaturi ce ne-au parvenit din această
perioadă.

Pe timp de iarnă singura operaţie care se putea derula în cadrul şantierului era
fasonarea pietrelor, şi aceasta într-un mediu acoperit. Nu se lucra iama, în primul rând
pentru a se evita dezagregarea mortarului prin îngheţ.
Procesul de fabricaţie a pietrei făţuite cunoaşte trei etape. Prima constă în
alegerea blocului de piatră în funcţie de ceea ce doreşte meşterul să obţină şi eboşarea
blocului (adică atingerea unei forme cât mai apropiate de cea definitivă). Această
operaţiune se face cu ajutorul ciocanului de pietrar. În a doua etapă, cea mai lungă în
timp, blocul ajunge în faza cea mai apropiată de forma finală (se foloseşte o daltă cu
capul lat - cu tăiş - lovită cu teul). Etapa a treia - finisarea suprafeţei, se face tot cu
dalta, dar aceasta terminată în vârf (un fel de şpiţ) 35 .
3.3 Meşteri constructori, salahori, auxiliari. În Europa Occidentală, în secolul
al Xii-lea, deşi se face distincţia între funcţiile de proiectant, conducător de şantier şi
cea de cioplitor şi/sau sculptor, există cazuri în care arhitecţii proiectează şi conduc
lucrările, există constructori care sunt pricepuţi cioplitori şi care participă personal la
tăierea pietrei, sau sunt şi zidari şi tâmplari. După caz accentul era pus pe una sau alta
din calităţile lor36 • Un secol mai târziu figura arhitectului capătă în Franţa o mare
importanţă. Rolul său pe şantier este diferit de cel al tăietorilor de piatră sau al zidarului.
El proiectează edificiul şi coordonează activităţile diferiţilor artişti, sculptori, dulgheri,
fierari, meşteri sticlari şi aşa mai departe 37 Construcţiile la care lucrează pot fi de
arhitectură militară, civilă sau religioasă.

Vătăşianu 1959, p. 231.
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Pascu, Marica 1969. p. 32.
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DIR, C., II, 1952, nr. 329.
33
Olteanu, Şerban 1969, p. 73.
29

30

34

Informaţie inedită primită prin amabilitatea c.s. 1 dr. A. A. Rusu. Săpăturile arheologice de la

Mănăstirea benedictină

Bizere s-au desfăşurat
Varene 1974, p. 11.
36
Le Goff (coord.) 1999, p. 212.
37
Le Goff (coord.) 1999, p. 214, 215.
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acum în trei campanii, începând cu 200 l.
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În istoriografia românească doar câţiva dintre meşterii constructori sunt denumiţi
minorit Johannes, Johannes Welther, Frater Dominicus de la Valle
Rosarum şi Anton (care lucrează la Braşov). Restul, deşi meşteri constructori, sunt
numiţi meşteri pietrari sau zidaii: Andreas Lapicida, care construieşte biserica de la
Moşna; Conrad care lucrează la Teiuş şi Hunedoara, şi alţii. Confuzia se poate datora şi
lipsei de claritate a documentelor, şi faptului că, în secolele de care se ocupă lucrarea,
între aceste meserii, nu se făcea distincţie. De exemplu, fratele dominican Benedict
apare într-o inscripţie, de pe o consolă, drept pietrar, deşi se presurune că a construit
bolţile sălii capitulare de la mănăstirea dominicană din Sighişoara 3 . La fel, Johannes
Lapicida care termină colţul de sud-vest al catedralei din Alba Iulia cu turnul şi portalul
vestic 39 . Uneori meşterii pietrari şi cei zidari cumulează şi funcţia de arhitect40 . (meşteri
pietrari fig. 1-2, după Binding; meşteri zidari fig. 3, după Marosi, fig. 4 după Alexianu)
Construirea unor monumente de mari dimensiuni (biserici-catedrale, cetăţi,
turnuri) pretindea o tehnică superioară pe care nu o stăpânea un meşter sătesc, care şi-o
însuşise în mod empiric prin metode tradiţionale (fiul de la tată, vecinul de la vecin).
Aceştia sunt caracterizaţi prin lipsa de omogenitate şi prin statutul de ocupaţie
41
secundară .
Despre meşterii vărari (fig. 5, după Marosi ; fig. 6, după Binding) cunoaştem
destul de puţine, în bibliografia consultată fiind întâlnit un singur meşter specializat
(Lassil Marterruer, specializat în prepararea mortarului, menţionat la Braşov între anii
1492-1500)42 , restul celor consemnaţi în documente sunt zidari, de exemplu, Henrik din
Sibiu, menţionat în 1496, prepară mortarul pentru construirea a două ziduri, unul în
partea estică a oraşului, im: celălalt lângă piaţa actuală a oraşului, alături de alţi doi
43
meşteri, pietrarul Bernard şi zidarul Gal . Un altul este zidarul Petre, chemat în Ţara
44
Românească, de către marele vornic Vintilă . Din sigiliul din 1515, al breslei pietrarilor
şi zidarilor din Sighişoara, pe care este reprezentată o albie pentru prepararea varului,
alături de o mistrie, ca embleme pentru zidari, aflăm că vărăritul (prepararea varului)
45
intră în atribuţiile zidarilor .
Pe lângă pietrari şi zidari apar şi membri auxiliari ai şantierelor, cum ar fi
tâmplarii-dulgherii, ţiglarii-cărămidarii şi fierarii.
Tâmplarii-dulgherii. Dulgheritul este un meşteşug vechi, care necesită nu numai
unelte pentru cioplirea lemnelor, dar şi cunoştinţe tehnice de îmbinare, de înălţare şi
orientare, pentru ca aceasta să ofere o cât mai bună şi mai sigură adăpostire, să reziste
împotriva intemperiilor46 . Toate acestea îi rezervă meşterului dulgher un rol însemnat în
cadrul şantierului medieval.
Fierarii au ajutat mult cioplitorii în piatră şi dulgherii. Odată cu progresul
tehnicii acestora, uneltele devin mai rezistente, necesitând mai puţine ascuţiri şi astfel
sporind eficacitatea meşterilor şi permiţând o mai bună cioplire, făţuire a paramentului
şi o mai bună scoatere în evidenţă a muchiilor. Tot datorită lor, dulgherii vor avea la
arhitecţi: călugărul

38

Salontai 1999, p. 351.

~Drăguţ 1976,p. 184.
40

Pascu, Marica 1969, p. 41.
Salontai 1983-1993, p. 48
42
Bidian 1975, p. 157.
43
Entz 1996. p. 177, 402.
44
Olteanu, Şerban 1969, p. 75.
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Nussbăcher 1987, p. 73.
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Buturi 1989, p. 332.
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unelte perfecţionate care le vor permite să amelioreze şarpantele, stâlpii de
47
sprijin şi schelăria .
Prezenţa fierarilor pe şantiere nu este atestată documentar decât pentru a realiza
feroneria ferestrelor şi a uşilor (în 1503, la Turnul Spart este amintit un fierar care a pus
48
geamurile în cor ), şi nu pentru a executa unelte sau a le ascuţi. Aceştia îşi aşezau
atelierele în oraşe comercializându-şi produsele.
Ţiglarii-cărămidarii. Ţigla este un material mult folosit în acoperirea edificiilor
din Transilvania49 . La începutul secolului al XV-iea, în Sibiu, acest meşteşug era foarte
dezvoltat, dovadă fiind funcţia de jurat deţinută de cărămidarul Nicolae, în 1466. La
Mediaş, în 1508, cărămidarul Leonard a executat lucrări pentru care oraşul a plătit un
florin 50 . Producţia masivă de cărămizi duce la dezvoltarea acestei meserii odată cu
secolul al XV-iea, ea fiind folosită mai ales la construcţiile militare şi locuinţele urbane.
Un aspect încă nelămurit este problema dimensiunilor cărămizilor utilizate în diferite
perioade, în diferite localităţi mai importante. La Sibiu, se pare că, până spre mijlocul
secolului al XV-iea cărămizile au avut dimensiuni variate; începând cu acel mijloc de
veac se stabilizează lungimea de 28-30 cm, lăţimea de 14-16 cm şi grosimea de 4-8 (!)
cm, cu mici variaţii care încetează odată cu secolul al XVI-iea. În ceea ca priveşte
Braşovul, dimensiunile sunt mai puţin clare decât în Sibiu, iar în cazul Clujului sau
51
Bistriţei nu s-au făcut până acum cercetări .
Constituirea echipei de muncitori specializaţi pe meserii revenea de asemenea
meşterului de lucrări. Pe lângă zidari, pe şantier era obligatorie prezenţa pietrarilor care
pregăteau ancadramentele de uşi şi ferestre (aceste două categorii erau cele mai
importante de pe şantier) 52 şi a dulgherilor care executau schelele. Toate aceste echipe
erau compuse din c~lfe şi ucenici şi conduse de meşteri pe specialităţi, sub subordonarea
meşterului lucrării 5 -'.
Pe lângă munca specializată depusă de echipele de meşteri, pe şantier mai
întâlnim şi muncitorii necalificaţi, salahorii. Aceştia erau recrutaţi din zonele în care se
construia biserica sau mănăstirea, mediu urban sau rural, indiferent de etnie. Ei făceau
diferite munci, de la săparea fundaţiei la transportul şi ridicarea materialelor,
54
amestecarea mortarului • Cioplitorii de piatră luau pe lângă ei salahori care le aduceau
pietrele şi îi ajutau în muncă, iar zidarii, salahori care le preparau mortarul 55 .
La construirea Turnutui Spart, ştim de o echipă de ţigani care a lucrat timp de 14
56
săptămâni şi au primit 4,25 florini .
Pe lângă meşterii şi muncitorii necalificaţi necesari construirii unui edificiu,
cum sunt de exemplu cetăţile, turnurile izolate, mai existau şi persoane auxiliare,
necesare bunei desfăşurări a şantierului. În jurul şantierului de la Turnul Spart, de
exemplu, a fost organizată o tabără unde lucrau un pastor, bucătari şi ajutoarele acestora
(aceştia de asemenea au primit salariu şi echipament, mantale, pantofi). Cei din urmă
pregăteau alimentele care veneau din Ţara Românească (peşte, slănină, brânză, unt),
47

Gimpel, 1981, p. 142.
Munteanu-Beşliu 1999, p. 58.
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Moisescu 1985, p. 28.
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Pascu 1959, p. 192.
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Sebastyen 1987. p. 164.
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Entz 1996, II, p. 214.
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legume proaspete (ceapă, usturoi, mazăre, varză) şi conservate (varză). S-au mai făcut
cheltuieli pentru cumpărarea uleiului, oţetului şi a pâinii, pentru transportul vinului şi a
materialelor de construcţie (scânduri, cărămizi, ţigle), care erau aduse de la Tălmăcel
sau Boiţa 57 •
3.4 Modalităţi de plată. Din toate documentele care au ajuns la noi, foarte
puţine dintre acestea fac referiri la modul în care erau plătiţi meşterii, şi dintre acestea
doar două contracte, ambele eliberate de capitlul din Alba Iulia.
Primul contract a fost încheiat în 1 noiembrie 1287, între Petru, episcopul
Transilvaniei şi meşterul pietrar Johannes, fiul lui Tyron din oraşul Sfântului Adeodat
(Saint-Die, oraş din Franţa). Conform înţelegerii încheiate meşterul s-a îndatorat să
termine catedrala. Pentru lucrările pe care trebuia să le înfăptuiască el urma să fie plătit
cu 50 de mărci de argint „din partea locului şi de greutate mai mică". Din cele 50 de
mărci episcopul îi plătise deja opt la începerea lucrării „în socoteala unei omucideri
săvârşite deunăzi la Alba".
Contractul prevedea şi felul în care trebuia plătit meşterul:
- de la 1 noiembrie 1287 până la 4 aprilie 1288, meşterului i s-a plătit câte o
marcă în fiecare lună, iar în 4 aprilie i se vor da şase mărci;
- la 13 mai 1288, i se vor da zece mărci;
- la 24 iunie 1288, zece mărci;
- la 24 iulie, ultimele zece mărci;
Toate acestea cu condiţia ca meşterul să termine lucrarea la timp. La fel,
episcopul se obliga să-i plătească cele 50 de mărci, iar după terminarea lucrării să-l
îmbrace pe cinstea lui pe meşter. De asemenea, episcopul trebuia să pună la dispoziţia
meşterului pietrele, varul, nisipul, apa şi lemnăria 5 .
Al doilea contract, datat 31 mai 1291, este încheiat tot de episcopul Petru, cu
patru meşteri dulgheri: Sygfrid din Cricău, Jacob din Alba, Herbord din Gârbova şi
Henc din Câinie. Aceştia trebuiau să refacă întreaga lucrare de lemnărie a catedralei
Sfântul Mihail. Pentru aceasta ei urmau să fie plătiţi cu „90 de mărci în dinari şi bani
care vor umbla atunci, sau în orice alte lucruri dar numai de acelaşi preţ", plus 24 de
coţi de postav de Dom.
Meşterii urmau să fie plătiţi pentru fiecare lucrare întreprinsă în vederea ridicării
acoperişului:

- 12 mărci, când vor intra în pădure ca să taie bârne şi grinzi;
- 12 mărci, când se vor întoarce în pădure să taie căpriorii;
- 12 mărci, când va fi ridicată şi terminată lucrarea la acoperişul de deasupra
altarului mare (până la turn);
- 12 mărci, când vor termina turnul;
- 12 mărci, când vor termina bolta, de la turn până la arcada din dreapta;
- 12 mărci, când vor termina bolta, de la turn până la arcada din stânga;
- 12 mărci, când vor termina ultima boltă, de la turn înspre partea de apus;
- şase mărci, şi 24 coţi de postav de Dom, când vor termina lemnăria de
deasupra portalului apusean până în vârful ultimei bolţi. Totul trebuia făcut cum a fost
59
înainte de distrugerile din 1277 .
Acestea sunt singurele contracte care au ajuns până la noi, restul informaţilor
despre relaţiile contractuale dintre meşteri şi comanditari sunt lacunare, dispunând doar
57
Munteanu-Beşliu 1999, p. 57.
· DIR, C., II, 1952, nr. 329.
59
D/R. C., II, 1952, nr. 407.
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de simple cifre informative, majoritatea de la sfârşitul secolului al XV-iea şi începutul
secolului al XVI-iea.
Socotelile oraşului Sibiu şi ale Naţiunii Săseşti, publicate doar parţial în 1880 la
Sibiu, au scos la iveală o serie de informaţii referitoare la organizarea şantierului de
ridicare a Turnului Spart, informaţii privind preţurile materialelor de construcţie, ale
alimentelor, transporturilor şi forţei de muncă folosite 60 . Sumele plătite se referă ori la
plata unor echipe ori la activitatea unor meşteri. Şantierul a durat din luna iulie până în
luna august. În septembrie, aproape de sfârşitul şantierului, echipa care a lucrat la
acoperiş a primit 6 florini. Aceeaşi sumă o primesc şi Pfeyer Jango şi tovarăşii săi care
au lucrat şase săptămâni. Pietrarul Hans a fost plătit cu 6,5 florini, pentru că a lucrat cu
cinci ajutoare timp de şase zile. Zidarii Augustin şi Hans Pflegel, cei mai importanţi
zidari de şantier au primit suma de 51,25 florini, primul, iar al doilea 54,20 florini.
Pe lângă zidari şi pietrari, la ridicarea şi amenajarea turnului au mai lucrat şi
alte categorii de meşteri printre care fierari şi doi tâmplari: Achasius şi Ioan cel Tânăr.
Achaius, care a lucrat alături de un tovarăş, Peter, a primit 7 florini, iar Ioan care a
lucrat în împrejurimile turnului a încasat suma de 1 florin. Cei care au mers după piatră
de var au fost plătiţi separat.
Pentru construirea turnului suma necesară a fost estimată la 468 florini, fără a
lua în considerare cheltuielile pentru echipare 61 •
Dintr-un certificat semnat de preotul Johannes din Moşna, în 1498, aflăm că
Andreas Lapicida a fost plătit pentru lucrările de transformare de la bisericile din Moşna
şi Cristian cu 400 de florini, iar pentru sculpturile de la ferestre de la Moşna a fost plătit
separat, 100 de florini. Pentru construirea casei lui Gulden Tamas, între anii 1495 şi
1497, meşterul a fost plătit cu suma de 186 de florini. În secolul al XV-iea dulgherii
clujeni Ştefan şi Wolfgang, primesc 14 florini pentru diferite munci la consistoriu 62 .
În jurul anului 1494 încep lucrările de reconstrucţie la mănăstirea Cârţa, conduse
de Andreas Lapicida. În 1474 regele Matia alipeşte mănăstirea oraşului Sibiu, şi îl
obligă să o repare. Meşterul a avut o echipă compusă din mai mulţi dulgheri, zidari şi
ţiglari. Nu cunoaştem cu cât a fost plătit meşterul Andreas, dar ştim că unul dintre
dulgheri, Simon, a fost plătit de două ori, odată la inspectarea mănăstirii, 2 florini, apoi
pentru lucrări, 6 şi 4 florini.
Tot la Cârţa, meşterul pietrar Sebastian, înlocuitorul lui Andreas la cârma
şantierului, a primit 10 florini 63 . În 1496 Daum Gheorghe primeşte 20 de florini pentru
construirea capelei Sfântul Leonard din Bistriţa64 . Zoler Gaspar colaborator al
meşterului Sebastian la Cârţa, primeşte în 1505, 20 de florini şi 35 de denari pentru
tăierea şi cioplirea pietrei necesare construcţiei. Cărămidarul Leonard primeşte suma de
1 florin din partea oraşului Mediaş pentru anumite lucrări prestate în 1508. La biserica
evanghelică din Sibiu, în 1509, meşterul Nicolae a fost plătit pentru construirea
pridvorului din faţa portalului nordic cu 3 florini şi un rând de haine65 . Într-o dare de
seamă din 1520 de la Alba Iulia aflăm cu cât au fost plătiţi meşterii care au lucrat la
Tăuţi: meşterul pietrar Eros Matei a primit 3 florini, pietrarii din Sebeş, Ioan şi Bernat, 4

Munteanu-Beşliu 1999, p. 57.
Munteanu-Beşliu 1999, p. 58.
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Goldenberg 1958, p. 122.
61 ,
· Entz 1996, II, p. 177.
64
Entz 1996, p. 243.
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florini, iar dulgherul Grigore, 35 de denari 66 • În 1545, dulgherul Mihai, primeşte 200 de
florini pentru construirea turnului şi refacerea acoperişului de sud al catedralei din Alba
lulia67 .
3.5 Semnele lapidare găsite la monumentele gotice din Transilvania, se împart
în două mari categorii: semne utilitare (folosite ca un simplu sistem de reperare) şi
mărci de pietrar.
Printre semnele utilitare se numără semnele de aşezare, de aparetură, de
orientare, de grosime, de îmbinare (acestea mai sunt folosite şi pentru a face o mai bună
prindere a mortarului) 68 , scheme pentru sculptori 69 . Semnele de aşezare sau de poziţie,
erau folosite atunci când era vorba de un asamblaj mai complicat de pietre. Apareiorul
dădea instrucţiuni precise cioplitorilor, pentru ca aceştia să graveze un anumit semn pe
blocurile asamblajului 70 .
Mărcile de pietrar pot ajuta, pe lângă cercetările stilistice şi cronologice (atât la
nivel regional, cât şi pe monument, pentru identificarea etapelor de construcţie), la
urmărirea unor trasee de meşteri, şi în felul acesta la trasarea influenţelor în spaţiul
transilvan.
4. Şantierul medieval.
A vând la îndemână aceste date se poate încerca o reconstituire a unui şantier
gotic (fig. 7-9, după Binding; fig. 10, după Marosi). După cum am văzut, despre fazele
preliminare ale începerii unui şantier nu se cunosc foarte multe (de exemplu felul în care
erau contactaţi meşterii). Ştim, după cum am spus mai sus, că materialul era adus pe
şantier înaintea începerii lucrului, de către un intermediar al comanditarului, care se
ocupa de administrarea financiară a şantierului, iar meşterul care conducea lucrările se
ocupa, la rândul lui, de angajarea celorlalţi meşteri calificaţi care erau necesari
şantierului.

Despre felul în care era construit un edificiu fie el ecleziastic, militar sau civil
foarte puţine. Şi în acest caz, ca şi în cel al uneltelor, trebuie să apelăm la
surse externe, gravurile aflate în lucrarea lui Gtinther Binding fiind de un real ajutor. Pe
lângă acestea, sursele arheologice şi cele documentare transilvănene ne ajută să plasăm
şantierul în ambianţa locală.
Ca şi astăzi, prima etapă constă în definirea programului, a doua - alegerea
71
meşterului, iar a treia - alegerea partiului (plan, faţadă) - desigur această a treia fază
era direct proporţională cu puterea financiară a comanditarului.
4.1 Perioada de lucru. Lucrările de zidărie începeau cel mai târziu la începutul
verii, adică în luna iunie şi se încheie cel mai târziu în luna octombrie, pentru a se
desăvârşi priza. Pentru a se efectua o priză bună a mortarului hidraulic sunt necesare 90
de zile. În acest timp mortarul trece din starea de pastă de var în cea solidă, primind
astfel calităţi de rezistenţă mecanică 72 • Totuşi această perioadă depinde şi de condiţiile
geografice care determină mediul. De exemplu, lucrările şantierului de la Turnul Spart
au durat doar din luna iulie până în luna august, în fapt lunile în care se poate lucra în
defileul Oltului în condiţii normalen.

cunoaştem
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4.2 Sursele de energie. Ca surse de energie, în cursul desfăşurării unui şantier,
se foloseau cele umane şi animale, folosite pentru transportul materialelor în timpul
şantierului. Boul era folosit la tractarea încărcăturilor de mare greutate de la mare
distanţă, cum ar fi pietrele necesare fundaţiei şi apoi cele folosite în elevaţie, sau a
lemnului pentru schele şi structura acoperişului. Transportul materialului la punctul de
lucru, cea mai dificilă operaţie de pe şantier, se făcea în cele mai multe cazuri cu tărgile,
cotigele, planul înclinat, găleţile şi sacii. Din secolul al XIII-iea apare roaba, fapt ce
74
uşurează într-o oarecare măsură munca .
4.3 Materialele de construcţie. În ceea ce priveşte materialele de construcţie,
un studiu al acestora lipseşte din istoriografia transilvană, acest subiect fiind atins
tangenţial în unele lucrări privind monumentele (lucrări de acest fel au apărut mai mult
pentru monumentele din Ţara Românească). O astfel de întreprindere este esenţială din
două motive: în primul rând, orice informaţie de acest gen contribuie la datarea cât mai
exactă a diferitelor faze de constructie; iar, în al doilea rând, contribuie la reconstituirea
arhitecturii originale a monumentul~i 75 .
Construcţiile medievale pot fi împărţite în două mari grupe: cele de arhitectură
populară şi cele cu caracter monumental. Spre deosebire de cele populare (care folosesc
materiale de construcţie de provenienţă locală), arhitectura cu caracter monumental biserici, mănăstiri, cetăţi, etc. - vădesc, în general o independenţă accentuată faţă de
76
materialele locale de construcţie . Materialele principale folosite sunt piatra, cărămida,
lemnul, varul, nisipul, fiecare din acestea având o funcţie bine definită în edificiu.
Piatra este folosită la executarea fundaţiilor, în elevaţie, de multe ori în
combinaţie cu cărămidă, având ca liant mortarul de var. Acest material poate fi împărţit
în două mari categorii: bolovani culeşi direct din văile râurilor, iar a doua categorie este
cea a pietrelor brute sau sparte, extrase din carieră (în general calcare, uşor de
prelucrat). Piatra făţuită se prezintă sub formă de blocuri de mărime mijlocie, 50 până la
100 cm lungime, 30 până la 50 cm înălţime, 25 pâna la 50 cm grosime. Fasonarea era
executată numai pe cinci din cele şase feţe ale blocului, asigurându-se prin aceasta, pe
de-o parte o regularitate a zidului, pe de altă parte o legătură mai trainică, prin
intermediul feţei posterioare cioplită brut şi înfiptă ca o coadă în partea de zidărie
77
executat din blocaje şi mortar . Ca material de construcţie exclusiv, piatra făţuită se
întâlneşte mai rar: catedrala de la Alba Iulia, bisericile evanghelice din Sibiu, Cluj şi
Braşov 78 . Piatra de carieră mai este folosită la ancadramente, muluri, pardoseli, etc 79 .
Pietrele mai pot fi împărţite şi după funcţia pe care o au în ansamblul arhitectural, fie că
e vorba de pietre de parament, pietre de joncţiune sau profilate.
Compoziţia zidurilor edificiilor ecleziastice, de obicei, este în funcţie de banii
investiţi. La bisericile de sat se observă că zidul este compus atât din pietre de carieră
cât şi din pietre de râu şi cărămidă. Şi în cazul în care se foloseşte doar piatră de carieră
pot exista două tipuri de a construi, în funcţie de banii alocaţi de comanditar. Există
ipostaza în care zidul este alcătuit din piatră brută; şi nu cioplită, aceasta fiind folosită
doar la colţuri, pentru evidenţierea unghiurilor, la decoraţii şi acopenrea
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Vieux 1970, p. 160.
Mihai 1999. p. 29.
Grigore 1982, p. 91.
Grigore 1982, p. 92.
Grigore 1982, p. 94.
Moisesi.:u 1985, p. 26, 27.
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contraforturilor80 (acelaşi lucru se întâmplă, deşi nu din cauze financiare, pentru
construcţiile la care aspectul exterior nu este principal, cum sunt, de exemplu,.
donjoanele) 81 . În aceste cazuri, la colţurile edificiilor, piatra, tăiată în blocuri mari, este
făţuită doar pe o parte şi pe alta a muchiei, cât şi pe cele două paturi de poză. Cozile
acestor pietre sunt lăsate însă mai întotdeauna nefăţuite şi neegale de la o asiză la alta.
În felul acesta s-a putut realiza o legătură şi o trecere mai firească de la o formă netedă
şi îngrijit lucrată a muchiei la zidăria brută a pereţilor82 .
Materialul folosit pentru construirea Bisericii Negre şi la refacerile ulterioare,
provine din prăpăstiile Taminei (gresie de Timiş), loc unde şi astăzi se mai văd urmele
vechii cariere de piatră. Zidurile pridvorului de pe latura de sud, statuile, baldachinele şi
ornamentaţiile ferestrelor sunt din gresie albă, calcaroasă de Ighiu, folosită şi la Sebeş
(pilaştrii, statuile). La catedrala de la Alba Iulia, sau la fortificaţiile aceluiaşi oraş, s-a
folosit cea de Timiş, mai rezistentă decât cea de Ighiu 83 .
Lemnul poate fi, la fel, în formă brută sau fasonată. Din prima categorie fac
parte, lemnul pentru schele şi cel folosit la susţinerea cintrelor, iar din a doua fac parte
grinzile, scândurile şi dulapii pentru şarpantă sau şiţă, şindrila, parcea şi draniţa la
84
învelitoare .
Cărămida este folosită la ridicarea bolţilor semicilindrice sau a arcelor.
Cărămida are avantajul că poate fi confecţionată în serii mari, cu dimensiuni
aproximativ constante în cadrul unei serii. De obicei era pregătită încă din anul anterior
deschiderii şantierului, datorită timpului îndelungat reclamat de fabricarea sa, la care
interveneau operaţii şi procedee obligatorii de extragere, frământare şi macerare a
lutului, după care urmau cele de confecţionare a cărămizilor în formă, apoi de uscare
naturală a lor şi, în sfârşit de coacere. Acolo unde cărămida apare accidental, în
completarea zidurilor, ea este cel mai des rodul unei reparaţii târzii 85 .
Varul este extras din piatra de var cu ajutorul cuptoarelor. La extragerea pietrei
de var se folosesc uneltele obişnuite de pietrărit: pene de fier, dălţi, târnăcoape, ciocane
de spart, baroase, răngi, pari de fier 86 . Cel folosit este varul hidraulic, caracterizat printro întărire, o aderenţă şi o rezistenţă mai bună, inclusiv în mediu umed. Acest tip de
mortar se confecţionează cu puţin timp înainte de a fi pus în operă prin stingerea varului
bulgări ce apoi era amestecat cu nisip. Pentru sporirea proprietăţilor hidraulice, se mai
adaugă siliciu şi alumină, sub o formă activă, care poate reacţiona uşor în combinaţie cu
varul. În acest scop se folosesc deşeurile ceramice (cărămidă pisată)- reţeta îşi are
originea în antichitatea romană. Acestea sunt întâlnite în mod frecvent la mortarele
utilizate pentru zidării, la tencuieli interioare şi exterioare, precum şi la mortarele de
frescă ale monumentelor. Nisipul cel mai bun pentru realizarea mortarului de var este
cel cuarţos, spălat de impurităţi argiloase având, în mod normal, o granulaţie de 3-4 mm
care ajunge în unele cazuri până la 7 mm. Meşterii stabileau foarte bine proporţia dintre
nisipul de granulaţie mică faţă de cel cu granule mari, pentru a obţine o masă comp.actă
cu cât mai puţine goluri, ce urmau să fie umplute cu liant 87 •
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Rusu 1980, p. 185.
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Grigore 1982, p. 92-93.
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Adrian 1968, p. 20.
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Moisescu 1985, p. 28.
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Arheologic, s-a observat diferenţa de compoziţie între mortarul din fundaţie şi
de cel folosit la pavaje. Dacă în fundaţii şi în elevaţii s-a folosit un mortar
dur, aproape compact, amestecat cu cărămidă pisată, la pavaje a fost observat un mortar
friabil, cu mult nisip. Acest lucru se explică prin prevederea pe care şi-au luat-o meşterii
pentru asigurarea unei mai bune legături a zidului din fundaţie şi elevaţie, în timp ce
pavajele, care se degradau mai uşor, trebuiau schimbate, fără prea multe probleme.
Cu toate acestea au fost observate mortare slabe folosite în fundaţii 88 . Rezistenţa
mortarelor poate fi urmărită şi cronologic, acestea fiind îmbunătăţite odată cu trecerea
timpului şi perfecţionarea celor care se ocupau cu prepararea lui (zidarii).
Pentru acoperişuri materialele folosite au fost olanele, ţigla, şindrila şi tabla.
Folosirea acestor materiale era condiţionată de materia p1imă existentă în apropriere şi
de climatul zonei 89 . Despre sistemele de acoperire se cunoaşte foarte puţin în ciuda
90
numărului mare de monumente existente .
Emplectonul este un amestec de pietre de râu mai mici şi bucăţi de cărămidă
înecate în mortar91 . Este utilizat mult la fortificaţii, dar şi la edificiile ecleziastice (mai
ales la contraforturi). Emplectonul mai poate fi format şi din tuf poros amestecat cu
bucăţele de calcar, peste care era turnat mortar, învelit între două ziduri cu o grosime de
35-40 cm, cum este cazul Bisericii Negre din Braşov. Aici umplutura are o grosime de
125 cm în cor şi, 150 cm în navă 92 . La catedrala din Alba Iulia umplutura are o grosime
de 30-40 de cm.
4.4 Instrumentarul. Instrumentele meşterilor medievali sunt diverse, fiecare din
mese1iile legate de construcţii, pietrari, dulgheri, arhitecţi, având uneltele specifice. Deşi
datele arheologice privind uneltele meşterilor transilvăneni sunt puţine, ne putem face o
idee despre felul în care arătau din puţinele care au fost găsite pe teritoriul Transilvaniei
(în majoritatea lor dălţi, ciocane de pietrar), plus analogiile care se pot face cu ţările din
jurul Tronsilvaniei şi cu cele care apar în Europa Occidentală. La Şoimi, la poalele unui
cieal pe care se află o biserică întărită, basilică cu elemente gotice, s-a descoperit un
d_~pozit de u_nelte de fier, dat~t în s~colul XIII, ~~ntre ca~e trei_ dălţi de tâmplar: una _cu
ta1şul drept iar celelalte doua terminate concav ·. La V01evoz1, pnmre uneltele de fier
descoperite în complex, se numără şi un ciocan mare de dulgher cu urme de folosinţă
îndelungată, cu unul din capete subţiat şi despicat, pentru smulgerea cuielor (fig. 11)94 .
La Piatra Craivii a ieşit la iveală, în urma săpăturilor arheologice, o mistrie datată în
secolul al XV-lea95 (fig. 12), iar un sfredel datat în secolul al XVI-iea a fost descoperit
la Tăuţi 96 (fig. 13). Tot un fragment de sfredel medieval, fără o încadrare cronologică
7
clară, a fost descoperit la biserica reformată din Sântimbru<> . O altă piesă din fier,
identificată o greutate de la capătul unui fir cu plumb, a fost descoperită într-o săpătură
98
arheologică de la Tălmaciu (pe valea Oltului, jud. Sibiu) . În Moldova, la cetatea de
elevaţie faţă
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scaun a Sucevei, sub podea s-au găsit ciocane şi dălţi de pietrar99 . Tot cercetările
arheologice au scos la iveală instrumente de săpat: săpăligi 100 şi hârleţe 101 , acestea, cele
mai multe descoperite în Moldova şi Muntenia, sunt de mici dimensiuni.
După piesele descoperite la castelul medieval Buda şi unele asemănătoare din
împrejurimi (fig. 14-17), Nagy, face o clasificare a uneltelor de pietrar (fig. 18). El
împarte uneltele în două mari categorii: unelte folosite direct, la fasonarea pietrelor; şi
cele destinate extragerii pietrei. Prima categorie este împărţită la rândul ei în trei mari
grupe: ciocane, topoare, dălţi.
Ciocanele şi topoarele sunt instrumente de lovire care servesc la fasonarea
pietrelor. Componenta din fier a uneltei este formată din două părţi care sunt separate de
gaura de înmănuşare. Capetele uneltelor pot fi în unghi drept, tăiate în formă ascuţită,
sau lamă tăioasă, care poate fi uneori şi dinţată. Dacă direcţia lamei este perpendiculară
pe linia manşonului vorbim de ciocan, iar dacă este paralel cu direcţia manşonului, este
vorba de topor. Printre unelte se găsesc tipuri pure ale căror două capete pentru fasonare
sunt identice, dar mai ales, în evul mediu, uneltele sunt înzestrate cu două capete
diferite. În această epocă combinaţia preferată este: un capăt terminat în formă ascuţită,
iar celălalt în lamă ascuţită sau dinţată.
Dalta este un instrument lung şi drept, plat într-o parte (partea lovită cu maiul de
către pietrar), pentru a dirija unealta în direcţia dorită, cealaltă parte este terminată în
vârf ascuţit, drept sau dinţat.(gratină), în funcţie de tipul de fasonare sau de proprietăţile
pietrei.
Din a doua categorie putem numi ciocanul cu două vârfuri (târnăcop de
.
)102
pietrar
.
Pentru a întregi imaginea asupra uneltelor folosite de meşterii medievali (pe
lângă cele utilizate în prelucrare a pietrei, mai erau folosite o mulţime de alte
instrumente care ajutau la o mai bună desfăşurare a şantierului) trebuie luate în
considerare, pe lângă sursele arheologice, atât sursele iconografice cât şi cele
documentare. Dintre acestea din urmă amintim registrul de socoteli al oraşului Sibiu şi
al Naţiunii Săseşti, de unde aflăm ce unelte au fost folosite de către meşterii care au
lucrat la ridicarea Turnului Spart: săpăligi pentru piatră moale sau pentru mestecat
mortarul, funii, maiuri, ciocane pentru pietrari, roabe, pene pentru despicat, plasă,
- .
103
razatoare,
caruc1oare
.
Instrumentarnl mai apare şi în reprezentările iconografice din spaţiul transilvan.
Loggia din curtea a doua a Primăriei Vechi din Sibiu este decorată cu portretele a patru
bărbaţi reprezentaţi pe console. Felul cum sunt reprezentaţi, doi având în mână unelte de
dulgher (fig. 19), iar unul, de pietrar, ne indică faptul ca aceştia au lucrat la casa
Altemberger (1472-1491). Cel de-al patrulea portret, mai mare ca dimensiuni, este
decorat în partea inferioară cu un semn de meşter, reprezentând crucea Sfântului Andrei,
fapt ce a dus la concluzia că avem de-a face cu autoportretul meşterului Andreas
. "da 104 .
Lap1c1

În biserica Sfântul Mihail din Cluj, pe un capitel, sunt reprezentate două scene cu
meşteri. În prima apar doi bărbaţi: unul, în prim plan, ţine în mâini un volumen, în
Olteanu, Şerban 1969. p. 73.
Neamţu 1975, fig. 37 şi 38.
101
Neamţu 1975, fig. 48 şi 49.
102
Nagy 1977, p. 108, 109.
im Nagy 1977, p. 58.
104
Fabini 1982, p. 107, fig. 62 A, 3, 101, E.
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vreme ce al doilea, mai tânăr, se îndreaptă spre el. Ar putea fi vorba de un dascăl alături
de elevul său. Cea de-a doua scenă reprezintă un meşter pietrar, în poziţie şezând, care
cu ajutorul dălţii şi al ciocanului execută o fială gotică 105 . Bărbatul poartă haină cu
glugă şi pantaloni tip ciorap. Din brâu atârnă o sabie. Această redare detaliată şi exactă a
figurii meşterului arată statutul important la care a ajuns acest meşteşug la Cluj în
secolul al XIV-iea (secol în care se presupune că a fost realizat basorelieful) 106 (fig. 20).
De la breasla zidarilor şi pietrarilor din Sighişoara s-a păstrat un sigiliu ce poartă
legenda S · l.APICIDARVM · ET · MURATORVM · 1515. În câmpul central al sigiliului
este reprezentat patronul breslei în straie episcopale, având în mâna dreaptă o cârjă
episcopală şi o unealtă, iar în cea stângă o clădire cu un turn. În partea de jos, pe două
scuturi heraldice, sunt reprezentate două unelte încrucişate ale pietrarilor, respectiv o
107
albie pentru mortar şi o mistrie, ca emblemă a zidarilor
(fig. 21). O reprezentare
asemănătoare apare pe cheia de boltă a episcopului Wolfgang din ferula bisericii
evanghelice din Sibiu. Acesta, îmbrăcat în straie episcopale, ţine în mâna stângă o
clădire cu turn (o biserică), iar în cea dreaptă un obiect ce seamănă cu o teslă 108 . Ar
putea fi vorba de un patron al breslei pietrarilor şi zidarilor din Sibiu, iar ferula ar fi
putut fi folosită ca şi capelă de breslaşi.
La Sebeş în partea vestică din interiorul bisericii se află o piatră de mormânt a
unui meşter necunoscut 109 . Piatra din care este lucrat mormântul este o gresie deschisă
la culoare, cu o lungime de 153 cm şi o lăţime de 71 cm. În partea superioară a zonei
mijlocii mormântul prezintă un scut realizat prin incizie, în centrul căruia se află un
compas şi un echer (cornier). Bordura este fără decoraţii sau inscripţii. Dedesubt,
umplând partea mijlocie a zonei, de asemenea incizat, două ciocane de pietrar, iar partea
inferioară a zonei este goală. În partea superioară a mormântului apare data 1519, astăzi
greu vizibilă datorită proastei îmbinări a pietrelor. Nu se poate face nici o corelare a
acestei pietre funerare cu o anumită persoană dar se poate presupune, datorită
instrumentelor incizate pe mormânt că este vorba de un meşter constructor (compasul şi
echerul), care era în acelaşi timp şi pietrar (ciocanele de cioplit). Astăzi piatra se află
într-o stare proastă de conservare, gresia odată netedă, acum este aspră şi prezintă
numeroase fisuri 110 (fig. 22).
La ridicarea zidurilor existau două metode, în funcţie de grosimea zidului. În
cazul zidului mai subţire se foloseau schele din bârne de lemn neprelucrat, fixate prin
cuie, asemănătoare ca structură celor folosite şi în zilele noastre. Urmele unor astfel de
schele au fost descoperite pe cale arheologică. La biserica din Nălaţi s-au descoperit
patru urme ale stâlpilor ce susţineau schela, urmele constând din grămezi de pietre şi
fragmente de piatră, ce erau folosite pentru o fixare mai bună a acestor stâlpi în
11
pământ' • O situaţie similară găsim la mănăstirea franciscană din Teiuş. Aici s-au
descoperit trei pietre de mari dimensiuni a căror funcţionalitate era aceea de a fixa
stâlpul schelei ce a fost folosită la ridicarea pridvorului de pe partea de nord a
bisericii 112 • La zidurile groase (biserici de mari dimensiuni, cetăţi, palate) se putea folosi
105

Fabini 1982. p. 29, fig. 40.
Entz 1957, p. 253-254.
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zidul pentru susţinerea unei schele 113 • Bârnele înfipte în zid se grupau două câte două,
peste ele fixându-se pe orizontală, în cuie, o scândură pe care stăteau muncitorii. În
cazul turnurilor sau donjoanelor circulare, acestea le înconjurau ca o spirală. Şi astăzi se
mai pot vedea urmele în exteriorul construcţiilor de acest gen, existând cazuri în care s-a
păstrat chiar şi bucăţi de lemn. Aceste două tipuri de instalaţii pot fi văzute şi în
gravurile publicate de Gtinther Binding.
Cu cât edificiul devenea mai înalt, cu atât devenea din ce în ce mai greu de
ridicat pietrele, situaţie în care scripetele a jucat un rol foarte important. Pietrele de mici
dimensiuni şi mortarul erau ridicate cu găleata, iar cele mai mari puteau fi legate cu
funia sau cu ajutorul unor cleşti de mari dimensiuni (se păstrează adânciturile făcute de
cioplitori pe laturile mici ale pietrei, pentru o mai bună prindere a braţelor cleştelui).
Două astfel de piese se află astăzi la Muzeul Cetatea Braşovului, piese care se presupun
ca aparţinând secolului al XVI-iea. În puţul fortificaţiei poligonale din colţul de sud-vest
al castrului Drobeta s-a descoperit un braţ ce aparţine unei astfel de piese 114 (fig. 23).
Acest instrument poate fi văzut şi în catalogul de reprezentări ale şantierului medieval
din lucrarea lui Gtinther Binding 115 .
Pentru o mai mare precizie constructorii medievali foloseau diferite
instrumente de măsurare a lungimii: pe lângă echer, compas se mai foloseau pasul,
stânjenul cu sistemul său de submultipli - palma, degetul, linia, piciorul şi ţolul, şi alte
116
măsuri mai mici - şchioapa, latul de mână, pumnul şi cotul , iar planurile drepte se
verificau cu funia, planul orizontal, şi cu firul cu plumb pentru cel vertical.
În Europa Occidentală, sursa iconografică ce priveşte şantierul de construcţie
(miniaturile şi gravurile medievale, contemporane realizării edificiilor), reprezintă un
important izvor în studierea constructorilor şi a şantierelor. Deşi unele dintre acestea pot
fi convenţionale, ele reprezintă ceea ce inseamnă şantierul în evul mediu şi implicit
instrumentarul medieval. La noi acest gen de sursă este de asemenea sărac reprezentat,
dar acoperă genurile artistice în care sunt exprimate sursele occidentale: miniatură,
reprezentări sculpturale încadrate într-un ansamblu arhitectural, sigilii, morminte
gravate.
În cazul nostru cea mai veche sursă iconografică pentru meşterii zidari o
reprezintă una din miniaturile Cronicii pictate de la Viena 117 , realizată de un autor
anonim în 1358, şi care reprezintă şantierul de construcţie al catedralei din Oradea 118
construită în perioada 1342 - 1372 . La momentul realizării ei miniatura surprinde
faza în care catedrala era în construcţie, rămânând de executat partea superioară a navei
şi cele două turnuri de pe partea de vest. Aici se pot observa uneltele specifice zidarilor:
mistria şi albia pentru mortar. (fig. 24)
Un alt element interesant pentru cunoaşterea instrumentarului medieval, este
cleştele de mari dimensiuni folosit la ridicarea pietrelor de talie. Aceste unelte de lucru
pot fi întâlnite atât în reprezentări iconografice cât şi în săpăturile arheologice.
4.5 Muncitorii. Numărul de muncitori necesar pentru ridicarea unei
construcţii, poate varia în funcţie de mai mulţi factori, printre care: dimensiunea
şantierului, rapiditatea cu care se dorea ridicarea construcţiei şi, cel mai important,
!IJ Vieux 1981, p. 161.
114
Davidescu 1987, pi. 21.
11
~ Binding 1978.
116
Stoicescu 1971, p. 39.
117
Marosi 1995, fig. 53.
118
Drăguţ 198 I, p. 60.
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situaţia financiară. Numărul

de persoane este determinat şi de numărul de meşte1i
prezenţi pe şantier. Aceştia aveau dreptul la două ajutoare' 19 . Pe lângă aceştia mai erau
salahorii. La construcţia unui donjon, de exemplu, erau suficienţi 20-30 oameni pentru
terminarea construcţiei într-o perioadă de câteva săptămâni, în condiţii ideale de lucru.
Acest lucru s-a dedus pe baza rosturilor succesive observate pe elevaţii, presupunându. de 1ucru i 20 .
se ca- e 1e corespun d unei. etape z1·1mce
· De asemenea trebuie luat în seamă şi personalul auxiliar. Cum am mai spus, pe
şantierul de la Turnul Spart, mai erau prezenţi un preot şi bucătari cu ajutoarele lor 121 .
4.6 Încheierea şantierului. Încă de la începutul şantierului, constructorul
prevede golurile care trebuiau să poarte ancadramentele de uşi şi ferestre. Profilaturile
se ciopleau în timpul ridicării edificiului. În momentul în care spaţiile prevăzute erau
terminate, ancadramentele se montau imediat. Bolţarii se profilau pe şantier, în baza
unor şabloane sau a unor trasări zgâriate pe piatră, pentru a evita greşelile de îmbinare.
Ultimele operaţii constau în boltirea construcţiei şi acoperirea ei.
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Fig. 1. Pietrar prelucrând un bloc de piatră
Se mai pot observă instrumente ajutătoare:
unghiul drept, polobocul şi şablonul. Miniatură
din secolul al XV-lea (după Binding)
'

de construcţii medieval din Transilvania

Fig. 2. Meşter pietrar prelucrând pietre de talie.
Detaliu din Viaţa lui Carol V, secolul al XN-lea
(după Binding)

I

1fl
I

\
II
l

Fig. 3. Meşter zidar (detaiiu după Cronica
de la Viena. Construirea catedralei din
Oradea, secolul al XIV-lea) (după Marosi)

pictată

Fig. 5. Vărar prelucrând mortarul
(detaliu după Cronica pictată de la Viena.
Construirea catedralei din Oradea,
secolul al XIV-iea) (după Marosi)

Fig. 4. Meşter zidar pictat în biserica de la
Curtea de Argeş (după Alexianu)

Fig. 6. Vărar (detaliu din Cronica şi Cuceririle
lui Carol cel Mare, 1450/60) (după Binding)
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Fig.7. Cronica lui Rudolf von Ems, 1402.
Şantier de construcţii (după Binding)

Fig. 8. Cronica lui Rudolf von Ems, 1402.
Şantier de construcţii (după Binding)

Fig. 9. Construirea Turnului Babei.
Miniatură ce reprezintă meşterii constructori, 1411
(după Binding)

Fig. 10. Cronica pictată de la Viena.
Construirea catedralei de la Oradea,
secolul al XIV-iea (după Marosi)
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Fig. 11. Ciocan de dulgher de la
Voievozi (<lupa Popa)

de construcţii medieval din Transilvania

Fig. 12. Mistrie de la
Piatra Craivii din
secolul al XV-iea
(după Anghel)

Fig. 13. Sfredel
secolul al
XVI-iea de la Tăuţi
(după Anghel)

aparţinând

\
Fig. 14. Ciocane de pietrar descoperite la
Buda (după Nagy)

Fig. 16. Topoare de pietrar descoperite la
Buda (după Nagy)

Fig. 15.

Dălţi

de pietrar descoperite la
Buda (după Nagy)

Fig. 17. Instrumente folosite la tăierea
pietrei descoperite la Buda (după Nagy)
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Fig. 18. Instrumente folosite la fasonarea pietrei: A. ciocane şi topoare de pietrar;
B. ciocan (mai) pentru lovirea dălţii; C. buceardă; D. tipuri de dălţi, terminate
în vârf ascuţit, drept şi dintat (gratină) (după Nagy)
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Fig. 19. Meşter dulgher ţinând în mână un
cuţitoi de prelucrat lemnul, de la Primăria
Veche din Sibiu. Secolul al XV-lea
(după Fabini)

Fig. 21. Sigiliul breslei pietrarilor
zidarilor din Sighişoara, 1515
(după Eichorn)
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Fig. 20. Capitel din biserica Sf. Mihail din
Cluj reprezentând un meşter pietrar
prelucrând o fială gotică. Secolul al XIV-lea
(după Arian)

şi

Fig. 23. Cleşte folosit la ridicarea pietrelor
de talie aparţinând secolului al XVI-lea.
(piesă ce aparţine muzeului din Braşov)

Fig. 24. Cronica pictată de la Viena: construirea
catedralei de la Oradea (cu evidenţierea
uneltelor). Secolul al XIV-iea (după Marosi)
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MEDIEVAL CONSTRUCTION WORK IN TRANSYLV ANIA
- 13TH - 16TH CENTURY -

Abstract
The lay-out and the development of the medieval construction work, it's not a
very well known process, and that's way that is the subject of this essay. The Romanian
historiography is poor conceming this matter, and only a few scholars reached the
medieval building ground, its masters and the bond with the one's who commands the
structure.
After a brief study we can observe that this bond appears under different fonns
and aspects, being influenced by the type of community (urban or rural) and the statute
of the one who commands.
The relationship between the master and the commendatory it is mediate by a
third part (person or institution) that was in charge of the administrative lay-out. He
represents the commendatory whishes and is controlling the eventually emergencies.
The superintendent of the building ground is the builder, who imagines the shape of the
building. He also hires the rest of the crew: the masons, the carpenters, the blacksmiths
and the hacks.
After gathering the facts, we can reconstruct a gothic building ground. We
know that the materials were brought before the beginning of the work. The tract begun
at the beginning·of the summer and was ending at the of October, for a completed hardset of the mortar. The materials were transformed with the help of a large variety of
instruments, beginning with the bush hammer, the hacker and the chisel, the chip axe
and the auger, to the more complex instruments such as the once used to elevate the
walls: the scaffold, the bender and the pulley.
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