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ÎNFLORIRE SI RĂSCRUCE ÎN ARHITECTURA , 
TRANSILVANIEI DIN VREMEA REGELUI MATIA CORVIN 

"1 n urmă cu 500 de ani, cînd, la 6 aprilie 1490, pleca din lu mea 
pămînteană regele Matia Corvi n, fiul lui Ian cu de Huned oara, 
vremurile se aflau la un apogeu şi o răspîntie. Exegeza istorică 

de pînă la zi a zăbovit superficial asupra lo r, din motive foarte 
diferite 1 . Aşa se face că personalitatea celui dintîi mare promotor 
al Renaşterii în Europa Centrală şi Răsăriteană ni se î nfăţişează 
::tdesea mai umbrită decît aceea a părintelui său. Istoriografia româ
nească l-a nedreptăţit în egală măsură etichetîndu-1 nefavorabil 
numai din cauza expediţiei moldave, terminată, la 1467, prin 
dezastrul de la Baia ori pentru întemniţarea lui Vlad Ţepeş. 
Trebuie să admitem că o asemenea drastică judecată, bazată pe 
o optică romantic-naţională, nu era de natură să reziste decît 
pînă în clipa publicării unor stud ii critice. Operaţiunea de „re
cuperare" nu părea a fi dificilă, căci rege15!. a cărui origine româ
nească a fost bine pusă în evidenţă de către contemporanii săi 2 , 

s-a dovedit î_ntîi de toate un continuator al politicii care i-a adus 
atît cred it social cît şi glorie militară părintelui 3 . Cît priveşte 
incriminatele sale relaţii cu ţări le române extracarpatice, este 
relevant dacă reamintim doar că Matia a pus temeiurile de drept 
ale stăpînirilor Moldovei în unele cetăţi din inima Trans il van ie i. 

Aceste pagini se îndreaptă către un capitol special al epocii 
regel ui Matia, an um e acela al arhitectur ii din Transilvania. Trebuie 
să menţionez de la început că întrepri nde rea s-a dovedit a fi 
nu dintre cele mai fac ile . Mai întîi datorită tratărilor evolutive 
cu care au fost şi sînt înzestrate în practica cu rentă, de către 
istoricii de artă , monumentele st ud iabi le. Cu alte cuv inte, meto
dologic vorbind, sîntem în posesia unor reconstituiri ale dez
vo lt ării verticale în timp a monumentelor şi nu a unor reconsti
tuiri pe orizontală. Apoi, în mod cu totul de neînţeles, istoria 
arhitecturii nu şi-a elaborat globale ş i utile corpusuri de extrase 
documentare scrise, cu toate că începutur ile acestui tip de materiale 
documentare au fost deja rea li zate 4 . Oportunitatea lor nu necesită 
aici argumentări convingătoare. Întîmplător, vrem urile lui Matia 
au dobîndit cîteva repere ce ţin de urmărirea progreselor Renaş
terii 5 şi aproape deloc de ambianţa fundamentală, gotică. ·Se 
mai întîmplă apoi ca o nefericită nepotrivire să îndepărteze 
monumentele păstrate de posibilitatea de confruntare cu infor
maţia scrisă. Mai este de adăugat în urmă că materia de studiu 

1 Concluzii foarte recent formulate în volumul omagia l Hunyadi M6ty6s , 
Budapesta, Z r inyi K5nyvkiad6, 1990, p. 411-413. 

2 A. Bonf1nius, Rerum Un gariacarum Decades , Edit . Szeged, 1936, tom . 
III , decades III , liber IX, p. 371, 374. 

3 Vezi Ioan Drăgan, Rom6nii din Transilvania în lupta antiotomană din a 
doua jumătate a veacului al XV-iea, în „Anuarul Institutului de istorie şi 
arheologie Cluj-Napoca", 27, 1985-1986, p. 67-77. 

~ A se vedea Entz G ., Oie Baukunst Transsilvaniens im 11 -13. jahr
hundert. în „Acta Historiae Artium", Budapesta, 14, fasc. 3-4, 1968, 
p. 127-175. 

" Balogh j olân, Az erdelyi Renaissance, voi. I, Cluj, 1943. 
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care provine din cercetarea a rheologică este de obicei întîmp lă
toare, dar de departe foarte importantă . Urmare a acestor ob
servaţii care v izează stadiu l cunoaşterii s ubstanţei de studiu , 
cititorul nostru nu poate avea de la noi pretenţia la concluzii 
definitive. Rezultatul îl estim ăm doar ca un inventar personal 
şi parţial al problemelor cu beneficiul primordial dat de atenţio
n ă ri asupra că ilor viitoare de cercetare. 

Consistenta arhitecturii transil vane din vremea lui Matia se 
desprinde deja, în măsură globală, din paginile cărţii de referinţă 
a academicianului Virg il Vătăşianu 6 . Imediat este de adăugat că 
nu este şi nu s-a propus a fi un repertoriu ci numai o extrem 
de utilă sinteză care nu epuizează tot ceea ce este de socotit 
construit înt re anii 1458 ş i 1490. Din 1959 nu s-au înregistrat 
decît cîteva studii zonale, cu aport informativ cumu lat ş i nou 7 , 

iar cele avînd drept subiecte obiective izolate au fost la fel de 
rare. Drept urmare, operaţiunea de conscriere a monumentelor 
de arhitectură din vremea lui Matia pe care mi-am propus-o la 
începutul cercetăr ii nu a fost posibil ă decît cu riscul unei mari 
aproxim ări. Să îndrăznim totuşi încercarea fie şi numai pentru 
a observa termenii recensămîntulu i. 

Ca şi în vremurile anterioare, arhitectura religioasă a continuat 
să domine nu doar prin extensiune, dar ş i prin calitatea execu
ţiilor artistice. Şantierele s-au străduit să facă faţă unor ceri nţe 
multi pi icate. Epoca mari lor şantiere mănăstireşti apusese. Se 
impunea atunci înzestrarea sate lor tinere ori dezvoltate mai 
încet, cu biserici noi, alte biserici au fost silite să-şi mărească 
spaţii le în funcţie de evoluţia demografică ori numai din orgoliul 
soc ial al unor stăpîni noi sau mai bogaţi . Goticul ecleziastic s-a 
extins şi ca so luţie „modernă", ca o contagiune de gust artistic, 
dincolo de util, prin înglobarea sau înlăturarea urmelor romanice 
ori chiar a ce lor din goticul timpuriu . Investigaţia ne îndrum ă 
către un număr de circa 70 de biserici construite sigur ori refăcute 
în vremea regelui (fig. 1). Din calcu lul general lipsesc majoritatea 
bisericilor din Banat, comitatele Arad, Zarand, Bihor, despre 
a căror existenţă nu ne putem îndoi, dar pe care stăpînirea 
turcească din veacuri le următoare le-a pulverizat pur şi simplu 
în aşa fel încît nu sînt recuperabile decît cu încetineală arheo
logică. Apoi o lu ngă ser ie de alte biserici au dată ri generoase , 
care includ şi segmentu I nostru cronologic. Numărul biserici lor 
din această categorie depăşeşte cifra de 40 . Bisericile ortodoxe 
se adaugă şi ele într-un capitol special. Din păcate , ace lea construite 
sigur în domnia lui Matia se descoperă doar în documente ori 

6 Istoria artei feudale în ţările romc'ln e, vo i. I, Arta în perioada de dez vol
tare a feudalismului, Bucureşti, Edit. Acad„ 1959, p. 513 - 542 . 

7 Amintim aici doar studiul Corinei Popa, Biserici gotice tîrzii dinjurul 
Bistriţei, în voi. Pagini de veche artă romc'lnească, Bucu re şti, Edit . A cad „ 
1970, p. 513-542, şi repertoriu l realizat de David Lâszl6, A ki5zepkori 
Udvarhelyszek maveszeti emlekei, Bucureşti, Edit . "K riterion", 1981. 
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ins cripţii (Hunedoara, Arad, Rî meţ i , Fe leac, Cu hea), altele se 
presupun (Vad , L u pşa, Plosc.f, Budeşti etc.) pe temeiuri arheo
logice ori st il istice 8 . Dacă pri vim lu crurile doar prin pri sma 
s i tuaţiei din H aţeg , atun ci con statăm suprapunerea an i lor de foart e 
mare prnsperitate socio-economi că cu reflex direct în cantitatea 
co nstrucţ iilor, în înt reaga a doua jumătate a veacului al XV- iea. 
Realitatea se confirmă aproape cu fiecare nou şa ntier _?rheo logi c 
ca re abordează vreo biserică a ţinutului menţi onat. ln final, o 
su bsumare globa l ă aproximează o cifră care atinge aproape 150 
de bi serici parohiale ori m ă n ăstireşti. Num ărul obiect ive lor 
arhitecton ice laice, mult mai dificil de invent ar iat, probabil nu 
se r idi că la mai mu lt de o treime din ace la rea l al biserici lor . 
În fata unui astfe l de rezultat materializat într-un interva l de 32 
de a~ i. ap recier ile ne-ar fi facilitate dacă am fi în măsură să le 
comparăm cu cifre din vremuri ante ri oare ori din acelea ca re 
au urmat după 1490. Valo rizarea comparat i stă nu est e în să posibil ă 
din Ii psa or i căror estim ă ri cantitati ve. Cu alte cuv inte glasu I 
cifrelor nu a fost auzit î n că în istoria arhitectur ii medievale 
intracarpatice. . 

Din noianul de biseri ci pe care am încercat să- l evaluăm în 
peri metrul Trans ilvaniei, ctitoria regală a fost destul de restrînsă . 
Se vorbeşte de biserica minor iţi lor din CI uj, despre un portal 
al Bi ser icii Negre din Braşov, despre încheierea şantiere l or vec hi lor 
ctitorii ale lui Ianc u de Huned oara de la Teiuş or i Sumu leu, fără 
să uităm caste lul de la Hun edoara . O decupare corectă a contri
buţi ilor ar trebui să facă o netă departajare înt re monum entele 
pe care blazonul regal apare numai în sem n de omagiu adu s 
stăpînitor ului, a l ături de cel al ct itoru lu i sau ctitorilor adevăraţ i. 
Dar pentru că mîndria actu lu i de închinare ori co n stru cţiei va 
fi exersată abia după ce Renaşterea a redus orgoliul „dreptulu i 
de autor" , elucidările r.ămîn imposib ile în mod abso lut. Unul 
dintre exemplele concludente în sens ul arătat este biseri ca Sfînta 
Paraschi va din Fe leac (jud. Cluj). Cu toate că avem date sig ure 
că a fost î n ă ltată „ în zilele marelui crai Mat ia", îna intea an ului 
1488 9 , scutur(le heraldi ce care formează cheile de boltă au ră mas 
netede , ancadram entele celor două intră ri nu au decît profila
turi ti pic gotice, fără in scr ipţii . Anonim atul nu-l absol vă totu şi 
pe rege de zgîrcenia monumentelor provinci ale de care s-a în
grijit personal. Cantitatea Ii mi tată a in vestiţiei arhitectonice 
regale în Transilvania ni se pare că explică cel mai bine progresele 
modeste pe care Renaşterea le-a înregistrat aici pînă la 1490. 

În vremea lui Matia un destin special l-a av ut arhitectura 
m il itară. Politi ca de centralizare a [egelui a im pus re stricţii în 
proliferarea nestînjenită a cetăţi lo r. ln ceea ce pri veşte stăpînirea 
fortificaţiilor, în Trans ilvania era de fapt continuată lini a politi că 
fermă a lu i Iancu de Hunedoara. Momentul de răsc ru ce a fost 
marcat în anul 1467 în timpul revoltei împotri va regelui . Aşa 
cum se înţelege din unele informaţii documentare, zidurile con
ventului din Cluj-M ăn ăştur , ale cetăţii ep iscopale din Alba Iuli a 
ca ş i ale cetăţi i nobililor din Colţeşti (comuna Remetea, jud . Alba) 
au servit drept ad ăpost răzv rătiţi lor. Drept consecinţă pri ma forti
ficaţie a fost d ărîm ată 10 , cea de-a doua ab ia a scăpat 9e aceeaşi 
soa rtă , iar ultima a fost confiscată din mîn a nobililor 11 . ln acel eaş i 
î mprejură ri de la 1467 ş i- a încheiat existenţa şi cet atea de la 
Vurpăr12 . Despre cetat ea Pi atra Craivii, un document explicit 
o numeşte „azil neruşinat al plebeilor şi hoţilor" de unde se comit 
continue nelegiuiri" J:J. Răzvrăt irea de la 1467 a fost nu doar o 
încercare de sustragere a nobilimii de sub autoritatea prea a pă
sătoare a H unedoreştilor, dar a fost şi o confirmare a ju steţei 
politi cii de control asupra fortificaţii lor, î nţel ese drept temeiuri 
ale puterii. Cum de altfel a fost de cu rînd remarcat, Mati a a 
realizat paşi im portanţ i în re in stalarea monopol u I u i regal asu pra 
cetăţii . La sfîrşitul domnie i sale procentul cetăţ i lor stăpîni te de 

8 Mariu s Porumb, Pictura romc'Jnească din Transilvania, voi. I, sec. XIV
XV II , Cluj-Napoca, Edit. „Dacia", 1981, p. 45-53. 

9 Ibidem , p. 45. 
10 P. lambor, Şt. Matei, Ad r iana Halasu, Conside raţii privind raportul 

cronologic dintre aşezarea şi cimitiru/ de la C/uj-Mănăştur , în „Acta Musei 
Napocens is ", 18, 1981, p. 148. 

11 Gh . Anghel, Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII -XVI, 
Clu j-Napoca, Edit. „Dacia", 1986, p. 103. 

12 Ib idem, p. 196 . Ultima monedă descoperită în cetate datează din 
anu l 1465. 

ia. Ibidem, p. 150. 

famil ia regală se rid icase de la 10% în 1458, la 18,6% în 1490 , 
în defavoa rea cetăţilor stăpînite de nobili şi străini 14 . Nu măru l 
total al cetăţilo r , ce l puţin al ce lor atestate documentar, nu a 
cresc ut . Cîteva cetăţ i importante prin poz iţi e ş i m ărime, adm ini s
trate de voievod, ş i cu resursele un or domen ii închegate, cont ra
balansau forţa tuturor ce lorla lte fortificaţii nobiliare. lndifer-ent 
dacă no bi Ii mea va recurge la stratagema fort ific ă rii unor constr u cţ ii 
ascu nse sub numele de curţi ori castele , înm ulţirea lor astfe l 
mascată nu va oferi temeiu r i serioase de îngrijo rare. În sc himb 
noi amen aLări sînt de consemnat la c etăţile vechi de toate cat e
gorii le15. ln a doua jumătate a secolul ui al XV- iea s-au dezvoltat 
şi cetăţi le feudali lor români de la M ăi ă i eşt i ş i Colţ i (corn. Suseni, 
jud. Hu nedoara), dar şantiere cu scop uri asemănătoare treb ui e 
să fi fun cţ ion at ş i în alte pun cte geografice. Probabi I, vecinătatea 
graniţei de sud, nelini ştită datorită incurs iu nilor otomane, a 
cond us către mai multe transformări decît am fi în măsură să 
exemp lifi căm. Refacerea fortificaţiei regale de la Tu rnu Roş u nu su
ger~ază totu ş i o preocupare majoră oficia l ă pentr u apăra rea pasivă .. 

ln jocul de forţe al puterii în stat, oraşe l e vor continua să-şi 
afirme rol ul , preocuparea faţă de cent ur i le de apărare nu s-a 
între rupt, deşi contro lul regal era destul de ferm ş i gene ros. 
Datele pe care le posed ăm pentru recompunerea pei sajului arhi
tectoni c al vre01 ii lui Matia sînt în cea mai mare parte ind icii 
documentare. ln struct ura paramentelor ori a elementelor de 
fl ancare şi penetrare, nu s-a re u şit defalcarea tempo rală atît de 
str i ctă de care am avea ac um nevoie. Alba Iu lia, deşi pusă iniţial 
sub ameninţarea transform ării în oraş deschi s, se prezintă între 
1461 - 1479 cu o suită neîntreruptă de castel ani ş i provizori. 
Oraşu l fo rtificat de la confluenţa Amperulu i cu Mureş ul ne poa rtă 
cu gîndul tot la reamenaj atu l castr u roman de legiune . 

Oradea ş i -a dobîndit dreptul la o cetate nouă ab ia după ce 
raidul otoman din 1471 a surprin s-o total mente nepregăt ită . 
Mi ca ei incintă, limitată la c l ădiril e episcopiei, pare să fie 
opera episcopul ui Ioan Filipecz (1476 - 1490). Este regretabil 
că urmele ei s-au pierdut tota l, cu atît mai mu lt cu cît pe 
at un ci meşte r ii Renaşteri i act iva u intens în preaj ma episcopiei . 
Cluju l s-a înzestrat cu o serie de tunu ri de in ci ntă în anii 
1475-1477. La Braşov erau în curs, pe la 1471, lu c răr i la 
ziduri şi turnur i. În Sibiu, construcţii se fac la in cin ta a treia, 
din dorinţa de a cuprinde în tregu I „oraş de sus". Este posi bi I 
ca în ultimul decen iu al domniei rege lui, să fi demarat si 
lu crăril e ce aveau să se încheie în 1505 pri n apărarea „oraş ul~i 
de jos". Nu avem date foarte sig ure despre centurile , turnurile 
şi porţile o raşe l or Bi st r iţ a, Sig hi şoara ş i Medi aş, centuri care se 
extindeau toate mai departe, din colo de ci tadelele d in jurul celor 
mai vechi biseric i. Se pare că î n ă l ţarea lor a fost mult î n ceti ni tă 
ori s-a desfăş urat în anonimat. Nu acelaş i lucru se î ntîmpl ă cu 
Sebeşu l, care, după 1485, şi-a încetinit şi restrîns plan uril e de 
comp letare a fortifi caţ iilor sale mai vechi. Se bănuieşte, de 
asemenea, că Timi şoara, Aradul, Satu Mare, Baia Mare, eventual 
Caransebeş ul au procedat fie la reparaţii fie la co n strucţi i noi 
nu .neapărat închegate ori în în tregime de piat ră 10 . 

ln arhitectura mi l itară turnura fund amentală se va produce 
asa cum o dovedeste atît informatia documentară cît si cea arh i
t~ctonică, abia din 'u lti mul deceni u' al veacului al XV- l e~. respecti v 
după moartea regelui Mati a Corvin . Cauza litatea fenomen ului nu 
treb ui e exc lusiv căutată în teama pentru repetarea urgiei turceşti 
din anul 1492 . Incursiunile otomane vo r greva as upra un ei stăr i 
sociale din ce în ce mai tensionate, care al imenta nes i guranţa ş i 
teama. Reacţi a va fi perceptibil ă prin înmulţirea fo rtificaţ iil or 
faţă de care autoritatea regală a Jagellonilor îş i va doved i deopo
tri vă ne p utinţa şi dezinteresul. Oricum ni se pare o exagerare 
tendinţa de a transfera ori amîna fenomenu I fortifi cări i un or 
biserici parohiale abia după anul 1493. De altfel si nteza lui Th . O. 
Gheorghiu ne dă dreptate atunci cînd s ubsumează biserici le care 
s-au refăc ut sp re a face faţă confruntăr il or militare înaintea anului 
fatidic 17 . Apo i, apreciem că arhitectura militară din vremea lui 

14 Kubi nyi Andras, A M6ty6s-kori 61/amszervezet, în vo i. Hunyadi Mdty6s , 
p. 60 . 

15 Vezi Th . O . Gh eorg hiu, Arhitectura medievală de apărare din Romc'Jnia , 
B uc ureşt i , Edit. Tehni că, 1985, p. 154- 155, 158-159 ş i urm. 

16 Ibidem , p. 162- 167. 
17 Ibidem , p. 174-1 78. 
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Matia a î n1-egi strat, într-o progresie lentă şi con sta ntă , poate 
chiar dim in u ată , aceleaşi forme gi-oso lan util itare anterioa1-e cu 
foarte reduse elemente specia le pentru arm ele de foc indi viduale 
ori de asediu. Plan imetric, fortifi caţ ia dobîndea amplitud ine cu 
scopul ultim de s trictă compartimentare ş i eşalonare a a pă ră rii. 
N oul pare să fi fost ş i aici nu atî t inovaţia cît mai mult compli
ca rea vechiului . Cenzura rega l ă în construcţiile militare, afirmată 
ş i confirmată din timpul lui Iancu de Hunedora, a reorientat 
inv estiţ i a nob i l i ară către arhitectura civ il ă. Modelele s-au propagat 
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în forme reduse ca proporţii, dar şi cu serioase rabaturi din 
arsenalul art istic de la programu l regal de construcţii. Pentru 
Transilvania s-a vorbit mai des despre două posibile capete de 
serie, la caste lul Hunedoara ş i palatul epi scopiei din Oradea. 
Evident numai cel dintîi a putut fi studiat şi contrapus altor 
realiză r i. La Hunedoara , pe timpul lui Matia se lu crează doar 
pentru fast şi confort, în stilul eclectic specific vremurilor, dar, 
fapt semnificati v , fă ră recursul la meşterii italici reţinuţi exc lusiv 
la Buda sau Vişegrad. A luat n aştere „aripa lui Matia", suprapusă 
pe latura de nord peste mai vechi s paţii locati ve, dar şi galeria 
să lii dietei18 , Chiar dacă urmele unor elemente sti li st ice, înca
drabile cronologic în domnia lui Matia , dau de înţeles că am 
pierdut la Deva ori Soimuş mare parte din moştenirea somp
tuoasei arhitecturi civile ofici al e, încă mai avem şanse s ă ne-o 
reprezentăm cu alte modeste fragmente. Doar după un frumos 
capite l decorat cu blazonul familiei Pongracz, am putea să îndrăznim 
o imagine asupra palatu lui voievodal de la Stremţ ori Alba Iuli a, 
poate încă şi în alte oraşe ş i cetăţi, care erau în ton cu ambi.-

i s V. Vătăşianu, op. cit „ p. 608 - 609. 
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Şanti ere de arhitectură în Tr-an silvania în vre mea rege lui Matei Corv in, 

stau la îndemînă că în a doua jumătate a veacului al XV-iea func
ţionau acolo cel puţin 10 c urţi faţă de două , din care una regală, 
cîte erau atestate pîn ă pe la 1450. Locuirea nobiliară se prezenta 
în forme pe care le reconstituim astăzi numai cu ajutorul analo
giilor din alte spaţii ale Europei Centrale. Fuseseră edificii simple 
cu un ni vel, eventual beciuri şi încăperi puţine, înzestrate, în 
principal, cu sobe de cahle, cu mici curt ine de forme şi rezis
tenţă var iabil ă, în funcţie de poziţia ori averea stăpînilor. Cu 
toate că aveau nume com une, unele dintre ele erau pregătite 
ş i capabi le să reziste uno ~ atacuri armate . , De la curte şi conac 
pasul către castel a urmat fă ră dificultate . ln întreg ul perimetru 

. al Transilvaniei voievodale şi ve ci nătăţ ilor ei româneşti de sub 
coroana unga ră sînt menţionate vreo 20 de castele 19 . Ni ci unul 
nu s-a păstrat în formele secolului al XV- iea aşa încît tot ceea 
ce ~m scris despre ele este doar de domeniul ipoteticului . 

I n peri metrul orăşenes c noutatea constă în aceea că re în noi rea 

19 Pentru exemplificări a se vedea repertoriul lui Csânk i D., Magya
rorsz6g tiirtene/mi fiildrajza a Hunyad iak kor6ban, vo i. 1- 11. V, Buda pesta, 
1890 - 1913. 
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în piatră a loc u inţelor de lemn a atin s cote de proporţ i i. Patri ci
atul săsesc a mutat în interiorul oraşului turnul-loc uin ţă. Modelul 
venea de la don jonul nobi liar ş i avea s ă nu ma i evolueze în alte 
forme funcţion al con stru ctive asemănătoare după veacul al X V-iea. 
Cele mai cun oscute astfel de turnu ri se păstrează încă înglobate 
în urbanistica de astăzi a Sib iului 20 . Turnurile au fost mult mai 
p uţ ine decî t casele simple , cu maxi mum două ni vel ur i. Între 
acestea si curtile nobiliare trebuie să fi existat o oarecare re latie . 
Nu put~m în~ă preciza care anu me categorie a influenţat -o' pe 
cealaltă s i în ce fel. Observăm doar sincron ism ul în care ele evol u
ează. 01'.aşul păstrează, de asemenea, un patri moniu public sus
ce ptibil de a fi rezidit. Pe primul loc este pr im ăr i a, apoi urmează 
hanul şi spitalul, cu toate că cele două di.!' urm ă depind în b un ă 
parte de iniţiativa liberă a orăşenilor. ln mod concret, nu ne 
stă la îndemînă decît casa natală a lui Matia construită în Cluj. 
Planimetr ia sa dezvo l tată destul de simplu sugerează , după unele 
opinii, un han medieval. 

Pe riplul arhitectonic orizontal, pe care ni l-a pri lejuit in ves
tigarea domniei lui Mat ia , constată o fundamentală apetenţă a 
anilor în discuţie pentru gotic. Un alt gotic însă prin aceea că 
diferă nu numa i pr in penetraţ i a în toată microgeografia provincial ă , 
dar şi prin eleganţe le mat urităţi i ş i experienţei . Biserica sa l ă 
1 · edobîndeşte o preponderenţă corn parabi l ă cu aceea pe care o 
av usese în u r m ă cu două seco le 21 . Bolţile se dezvoltă în reţea, 
fără ogive, problemele structi ve sînt mai uşor de rezolvat. Alfa
betul mesajului decorativ se si mplifică pe măsura extensiunii 
r ural e a goti culu i 22 . 

Arhitectura Renaşter ii nu este încă decît o costi sitoare expe
rie nţă fără independenţă clară vizav i de gotic, o ispitire cu pro
misiu ni viitoare. T rans i lvani a o încearcă prin filiera venită de la 
rege şi curtea lui, dar o va primi abia după moartea sa, mult 
mai încet decît se anunţaseră preliminariile. 

Acest sfîrşi t de domnie in vocat mai sus are paradoxurile sa le 
arhitectonice, as upra cărora nu putem să nu zăbovim în încheiere. 

20 H. Fabini, Turnuri de patricieni fn Sibiu la sfîrşitul evului mediu , în 
„Revista mu zeelor şi mo numentelor" - Monume nte istorice ş i de art ă , 
nr. 1, 1974 , p. 43-53. . . . . . 

21 V. Drăguţ, Arto gotică în Rom6n10, Bucu reşt i , Edit. Mer 1d1ane , 
1979, p. 77. 

Cum bine s-a constatat prin observaţ i e , şant ierele vremii lui Matia 
se încheie în forme ce acuză o stare de descurajare. Programele 
începute ambiţios au fost cur mate brusc în chip aparent inexpl i
cabil n. După cum sînt situate geografic , nu au legătură cu peri
co lul turcesc . Mai curînd este de presupus că i niţ i atorii ori 
susţi nătorii construcţii lor şi-au epuizat energia din cauze care 
ţin de fiscal itatea impusă de Matia şi de cortegiul de impl i caţ i i 
presupus de aceeaşi fi scalitate 24 . De aici rezultă paradoxul funda
mental prin ca1·e mari le şantiere renascentiste ale rege! u i din 
afara Transil vaniei absorb ven iturile st atulu i şi frînează şant ierele 
loca le . Aceasta a rămas moştenirea Jage llonilor. Războiul lui 
Doja va scoate la l umin ă gravi tatea stăr il or de fapt. 

Epoca lu i Mati a a fo. ~ t categori c o răscr u ce, nu doar o obiş
nuită curgere de ani. A existat în ea concentrarea de forţă dătă
toare a fructelo r artistice şi constructi ve care o decupează cu 
personalitatea-i apa rte. Fiul lui Iancu de Hunedoara are mer i
tuoasa îns uşire d2 a nu fi fo st un modest pat ron spectator, ci 
un v izionar acti v săditor al renovaţiei. 

SUMMARY 

The artic le is dedi ca ted to the an ni versa ry of 500 years from the death 
of Math ias Corvinus, king of Hungary, of Romania n origin. The invest i
gation on Transylvan ia's architecture is hind ered by certain difficulties 
affect ing the val ue of the conclusions . ln the 32 years of his reign, about 
200 architectural monuments were built, rebuilt or repaired . Most of them 
were p r ivate initiatives and unbroken in the late Gothic style . Renaissance 
architecture penetrated at several points, without representing models 
of reference, t oday under stud y. Besides religious architecture, large ly 
extended to th e rural world , lay architect ure took visi ble shape. O wing 
to the restrictions im posed by the king, progress was felt in civil building 
court s, castles, dwellings or public-town bui ldir.gs) . Excessive taxes, social 
tensions and Tur kis h in vas ions interrupted the ascending course of the 
evolution of architecture almost immediately after the king's disappearan ce 

22 V. Vătăşianu, op. cit„ p. 515. 
23 Ibide m, p. 513. 
24. N.e situăm în continu itatea ideilor formu late de căt re Szakaly Feren c, 

Kir6 /yi mecenatu ro, 6/lamh6ztart6s es politika Corvin M6ty6s Magyarorsz6gon, 
î n voi. Hunyadi M6ty6s, p . 293 şi urm. 
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