
UN ANSAMBLU DE MONUMENTE MEDIEVALE 
DISPĂRUTE LA VINŢU DE JOS (Jud. ALBA): 

MĂNĂSTIREA DOMINICANĂ ŞI CASTELUL MARTINUZZI 
(REZULTATE PRELIMINARE ALE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE) 

Cei care se apleacă mai stăruitor asupra istoriei unor 
monumente, constată adesea că istoria acelora este foarte adesea 
contaminată de clişee neverificate care, în timp, formează o anumită 
„mitologie", foarte rezistentă. Operaţiile corective, chiar întreprinse, 
se asimilează cu dificultate. Unul dintre cele mai interesante cazuri 
de acest tip , îl reprezintă monumentul, - sau, aşa cum se va vedea, 
monumentele, - despre care va fi vorba mai jos. 

Ruina castelului zis „Martinuzzi" se află la limita de nord a l ocalităţii 

Vinţu de Jos Qud. Alba), la stânga drumului judeţean care se îndreaptă 
~ătre satul Vurpăr, la circa 300 m înaintea podului de peste râul Mureş . 
ln partea opusă ruinei, la dreapta drumului, pe direcţia Vurpăr, se 
găseşte clădirea Şcolii Generale din Vinţ (fost conac de secol XIX). 

Construcţia numită puţin înainte s-a bucurat de o atenţie 
spec ial ă, nu atât datorită studiilor serioase care s-au făcut în 
legătură cu ea, câ_ţ mai mult istoriei aglomerate şi spectaculoase la 
care a luat parte . ln afara acestui lucru , considerat fiind unul dintre 
cele mai reprezentative ş i timpurii ansambluri de arhitectură laică 
renascentistă, din Transi lvania, a fost inclusă în lista monumentelor 
istori ce . În ajunul anului 1977, dată fiind starea sa avansată de 
degradare, fosta DMI a întocmit documentaţia necesară pentru 
cuven ita sa protecţie-restaurare. Dar, ca ş i în cazu l altor 
monumente, desfiinţarea DMI , în ace l aşi an, a provocat 
condamnarea definitivă la distrugere a castelului de la Vinţu de Jos. 
Deş i după ce i 20 de ani scurş i de atunci, ceea ce a mai rămas 
astăzi la vedere nu mai poate fi numit la fel, reînviata DMASI a reluat 
vechiul dosar de restaurare al monumentului . Operaţiunile 

preliminare, care au fost finanţate atunci, s-au mărginit la întocmirea 
unui nou releveu ş i la deschiderea unui şantier arheologic, sub 
conducerea autorului acestor pagini. Ulterior, în condiţiile de evoluţie 
politică şi economică deja cunoscute , DMASI a fost obligată să 
renu nţe treptat la inte nţiile sale , fiind ea însăşi „reorganizată" într-o 
formă puţin luc rativă. Problema castelului a fost amânată sine die. 

Cercetarea arheologică. Prima cercetare arheologică, s-a 
desfăşurat într-un anonimat total , în anul 1973. Ea a fost condusă , 
nu de către un arheolog, ci de către un istoric medievist, respectiv 
de către Magdalena Bunta, cu participarea lui Andrei Kovacs, istoric 
de artă , de la care deţinem toate informaţiile, pentru că o 
documentaţie real ă nu a fost întocmită, iar un raport de cercetare 
nu a fost niciodată depus la Muzeul de Istorie a Transilvaniei , 
in stituţia care finanţase cercetarea 1. A fost vorba despre o singură 
secţiune , plasată pe latura de vest a ruinei vizibile a palatului. Echipa 
a descoperit ziduri, probabil ale pivniţelor, dar a întâlnit ş i apa 
freatică la o adâncime de circa -2, 70 m, cauză pentru care săpătura 
a fost întreruptă, fără a mai fi vreodată conti nuată ori publicată. 

În clipa în care a fost reluată, în anul 1991, cercetarea 
arheolog ică s-a bucurat de o totală libertate de abordare. Nimeni 
nu ştia, pe atunci, ce rezultate urmau să aibă investigaţiile . În 
această s itu aţi e, colectivu l de cercetare 2 a avut în vedere o 

1 Este încă una dintre foarte bunele dovezi ale carenţe lor de organizare a 
cerce tăr ii arheologice în România, concepută asliel încât responsabili tatea şefulu i de 
şan tie r nu este soli ci tată până cel puţin în momentul depunerii, la i nstituţia 

finanţatoare şi organizatoare, în termene de timp strict limitate, a documentaţiei 
riguroase ş i complete a tuturor operaţiunilor pe care le-a condus, efectuat şi 

înregistrat, prin toate tipurile de modalităţi aflate la îndemâna unei cercetări moderne. 
2 Alătu r i de semnatarul acestor pagini, în colectiv a participat , de la început, 

Viorica Rusu-Bolindeţ, pe atunci muzeograf-arheolog al Muzeului Unirii Alba Iulia 
(actualmer;te muzeograf-arheolog la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj
Napoca). ln campaniile următoare , colectivul a fost completat prin Nicolae M. 
Simina, muzeograf-arheolog la Muzeul Municipal Sebeş şi Sanda M. Salontai, 
muzeograf-arhitect de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. 
Actualmente, în prelucrarea materialelor arheologice de la Vi nţ mai sunt angrenaţi 
Francisc Pap (numis matică) ş i Daniela Marcu (cahle). 

36 

ADRIAN ANDREI RUSU 

prospectare generală , săvârşită , în prima fază , prin traversarea 
complexului monumental de către un şir de secţiuni de control. 
Această investigaţie nu s-a finalizat decât în anii următori, datorită 
toamnei târzii în care a început prima campanie ş i datorită volumului 
de muncă prea mare (numai axa pe care s-au tras sau urmau a se 
trage primele secţiuni avea aproape 100 m lungime) . Rezultatul 
primei campanii a fost însă hotărâtor: s-a constatat că în curtea 
castelului , în pământ, se aflau urmele masive ale unui alt 
monument, de factură gotică. În condiţiile în care DMASI a fost 
nevoită să sisteze continuarea finanţării cercetărilor, ele au fost 
transferate Institutului de Arheolo~ie şi Istoria Artei din Cluj
Napoca, cu scopul de a fi finalizate . Au urmat deci încă şase ani 
de cercetări, limitate mereu de posibilităţile financiare precare. 
Cele 30 de secţiuni arheologice, efectuate până în anul 1996, au 
fost situate într-un perimetru de formă aproximativ pătrată, cu 
latura de circa 100 m. În condiţiile în care nu exista nici un fel de 
garanţie pentru continuitate de la an la an , secţiunile nu au fost 
grupate sistematic, pe carouri ideale cu laturi de 4-5 m, ci, de 
fiecare dată, au urmat nevoia prospectării unor sectoare până 
atunci neatinse, pentru a încerca elucidarea, cât de cât posibilă, a 
ansamblului monumental (vezi fig. 1 ). Aceleaşi motive economice 
ne-au orientat cercetarea spre componentele constructive şi mult 
mai puţin către acelea adiacente, foarte preţioase , care nu se 
legau decât secundar de primele (cimitirul,, zonele exterioare în 
care s-au aruncat materialele reziduale etc.) . ln prezent, cercetările 
arheologice nu sunt încheiate. Sfârşitul lor este destul de puţin 
previzibil . Dar, pentru a nu împinge nemăsurat de mult în timp 
comunicarea rezu ltatelor, vom adopta principiul comunicării lor 
sintetice, în faza preliminară. 

Date stratigrafice generale. Complexul medieval din ruina 
castelului de la Vinţu de Jos a fost aşezat pe o mică denivelare 
naturală, apropiată Mureşului . Această poziţie a determinat forma 
şi consistenţa solului viu, compus din pietrişuri suprapuse de luturi, 
aflate constant în jurul adâncimii de 3 m. Nu există antecedente 
preistorice sau antice de locuire, deşi abundă în special materialele 
romane reutilizate (cărămiz i ştampilate de soldaţii Legiunii a XIII-a 
Gemina, pietre profilate , dintre care cele mai notabile sunt o 
coloană ş i un sarcofag) . Până la adâncimea de 1-1 ,30 m, ne 
întâlnim cu stratig,.rafia care a fost contemporană cu viaţa 
complexului gotic. ln ea, descifrăm, printre altele, două nivele 
importante de construcţie, străpunse de obicei de înmormântări, 
nivele la care se adaugă altele secundare, localizate pe sectoarele 
complexului . Consistenţa cea mai importantă, în nivele de 
construcţie şi materiale adiacente, o au straturile datate în secolul 
al XIV-iea şi în primele decenii ale secolu lui al XV-iea. Un masiv 
nivel de distrugeri, cu destu.I de puţine elemente de construcţie de 
calitate, se înregistrează în jurul mijlocului secolului al XVI- iea. 
Întregul complex a fost distrus-demolat aproximativ până la 
adâncimea reper stabilită de soclul bisericii gotice . Excepţie a făcut 
corul ace le i aşi biserici, demolat mai târziu şi la o cotă mai înaltă . 
Indicii foarte clare, printre care ş i o monedă bătută la 1621, 
descoperită în stratul despre care am scris mai sus, documentează 
perioada de încetare a vieţii complexului din interiorul cu~ii 
castelu lui . După acest moment, stratigrafia nu a întâlnit decât 
penetraţii târzii (varniţe, stâlpi), nivelele de construcţie şi 
reamenajare ale castelului vizibil astăzi (sec. XVII-XVIII), depunerile 
rezultate din inundaţii şi un humus subţire, în care s-a încercat cu 
obstinaţie, de către diletanţi într-ale agriculturii, să se cultive câte 
ceva. 

3 În urma unui acord de colaborare, încheiat în anul 1996, cercetarea va fi 
continuată şi prin contri buţia financiară a Muzeului Naţional de Istorie a Transi lvaniei. 
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Stratigrafia, chiar privită atât de succint, scoate la i vea lă o 
noutate istoriog rafică cu totul neaşteptată: complexul descoperit în 
pământ aparţin e unei mănăstiri care, la mijlocul secolului al XVI
iea, a devenit ceea ce ar putea fi numit corect „castelul Martinuzzi" . 
Întregul ansamblu a fost apoi radical demolat, la începutul secolului 
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În zona corului , un mic fragment de zid, identificat în extrema unei 
secţiuni, sugerează prezenţa unui altar mult mai scurt decât al 
bisericii care a urmat, eventual cu închiderea dreptunghiulară. Este 
cu totul prematur să vorbim despre dimensiunile acestui monument. 
El urmează să mai fie urmărit şi descifrat din cercetările următoare. 
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Fig. 1. Ansamblul construcţiilor din curtea ruinei castelului de la Vinţu de Jos Oud. Alba) rezultat din cercetările arheologice din anii 1991-1996 

al XVII-iea, de către constructorii principelu i Gabriel Bethlen, care 
a ridicat parte din clădirile ale căro r ruine la suprafaţa pământului 
stârnesc tristeţea. Cu alte cuvinte, ceea ce istoriografia a numit 
până acum a fi castelul Martinuzii , nu este decât castelul Bethlen , 
cu adaosurile sale din secolul al XVIII- iea. 

Despre aspectu l mai concret al componentelor ansamblului 
îngropat de la Vinţu de Jos, vom da în continuare câteva detalii. 

Biserica romanică târzie. A fost primul edificiu care a fost 
amplasat în zona ·noastră de interes. Primele sale semne au apărut 
sub latura de sud a navei bisericii gotice, unde s-a constat că exi stă 

o diferenţă anormală ş i nesimetrică cu latura opusă , între fundaţie 
ş i elevaţie. Pe aceeaş i latură, spre viitoarea curte a mănăstirii, au 
fost ampl asaţi probabil cinci contraforţi. În colţul de sud-vest al 
navei s-a constatat că planul prevăzuse ridicarea unui contrafort 
perpendicu lar pe latura de sud (fig. 2) . 

Peste tot ur:ide au fost regăsite,, fundaţii l e primei biserici nu au 
fost ni căieri continuate prin e l evaţii. ln dreptul lor exi stă un nivel de 
construcţie, dar nici un fel de nivel de dărâmare. Nivelul de 
construcţie al primei faze este diferenţiat prin aceea că are culoare 
gălbuie, nu al bă ca acela următo r . Din acest motiv suntem dispuşi să 

· credem că biserica nu a fost nic iodată ridicată mai sus de fundaţii. 
Cât priveşte datarea bisericii, ea se bazează, în principal, pe o 

descoperire numismatică care se asociază cu primul nivel de 
construcţie de la Vinţu , respectiv o monedă de argint bătută de 
către regele Bela al IV-iea (1235-1270). Din păcate, domnia 
regelui respectiv a fost suficient de lu ngă, iar em isiunile sale 
monetare nu au fost mai fin datate . Aşa se face că suntem în 
posesia unui reper cronologic destul de generos, care este valabil 
pentru întreaga a doua jumătate a secolului al X III -iea. 

Încă o observaţie stratigrafică, este de natură să complice mai 
mult cronologia acestei prime biserici. Contrafortu l din colţul de 
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sud-vest al navei, taie un mormânt preexistent (M 56) (fig. 2). Cea 
mai simplă concluzie care rezultă este aceea că, chi~r. şi prima 
fundaţie de biserică a fost precedată de un cimitir. 

Mănăstirea dominicană. Atestările documentare ne ajută să 

stabilim că ea a fost realizată între anul 1300, când se scria despre 
o viitoare mănăstire, şi anul 1361, când este cunoscut deja un 
prior al ei 4. Datele documentare scrise, foarte puţine de altfel , 
presară istoria mănăstirii până în primele decenii ale secolului al 
XVI-iea. Identificarea cu monumentul nostru a fost uşor posibilă 
graţie info!:_maţiei secolului din urmă, în care se scria explicit că 
mănăstirea fusese transformată în castel încă înainte ca Gheorghe 
Martinuzzi să devină stăpân acolo. În anul 1529, la Vinţu mai era 
prezent un singur călugăr 5. În aceste condiţii nu i-a fost prea greu 
nobilului Nicolae Kozar de Zwd să-l alunge, pe la anul 1532 6 . La 
1552, Paul Bornemissza mai amintea că la Vinţu era 
semidestructam ecclesiam quae monasterium erat fratrum 
praedicatorum S. Domin ici vei Augustin 7. 

· 2 ,?6 

-2,40 

-1,78 

4 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbi.irgen. 11 , Sibiu, nr. 
190. 

5 Pfeiffer M„ A domokosrend magyar zardainak vazlatos tortenete. Kosice 
1917, p. 32, nr. 55. 

6 Hurmuzaki, Documente, 11 / 4, 1894, nr. 446, p. 721. 
7 Podhradszky J„ Martinuzzianak, în ,Magyar tiirtenelmi târ", 1855 , p. 262; A. 

Theiner, Vetera monumenta slavorum meridionalium historiam illustrantia. li. 
Zagreb, 1875, p. 37 ; Balogh J ., Kolozsvar kofarag6 mi.ihelyek XVI. szlizad. 
Budapest, 1985, p. 26. 
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Nava bisericii. Lăţimea interioară a navei este de 12,20 m, iar 
lungimea de 25,80 m. Zidurile au grosimea de 1,20 m. Exista un 
decalaj de nivel între interiorul şi exteriorul navei. În interior, de la 
ultimele pietre ale nivelului de fundare, până la primul nivel de 
călcare identificat, diferenţa a fost de 0,50 m. La exterior, între 
primul pavaj cu pietre de râu şi acelaşi capăt al fundaţiei, distanţa 
era de 1,40 m. Tot acolo, la circa 1,70 m înălţime faţă de capătul 
de jos al fundaţiilor , a fost montat un soclu cu profilatură teşită , 
care a îngustat elevaţia cu încă 0 , 1 O m. 

Aşa precum am arătat, a beneficiat în mare parte de fundaţiile 
primei biserici, fundaţii pe care le-a suprapus, dar nu perfect, cel 
puţin pe latura de sud . Pe latura de nord a navei au fost plasaţi un 
număr de patru-cinci contraforţi, cu dimensiunile de 1 ,50 x 0 ,85 
m. În colţul de sud-vest al navei a avut un contrafort aşezat în unghi 
de 45°, amplasat peste vechiul contrafort perpendicular al bisericii 
romanice. Contraforţii fundaţi la prima bise rică, nu au fost înălţaţi 
pe latura de sud . 

Fig . 2. Co/ţul de sud-vest al navei bisericii (secţiunea S XVII) 
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Au fost descoperite intrări pe laturile de sud şi vest. Intrarea 
principală se afla pe faţada de vest. Era simplă , cu retrageri de 
grosimi organizate în zidul, oricum mai lat, al părţii de vest. S-a 
conservat foarte bine baza care dădea întreaga profilatură a laturii 
de nord a intrări i. Era compusă dintr-o succesiune de trei retrageri 
cu baze unghiulare, surmontate de o profilatură destul de 
complicată, a cărei amprentă a fost regăsită . Cea dinspre sud, 
apăruse la circa 1 O m faţă de colţul de sud-est al navei . A avut o 
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evazare simplă, dinspre exterior spre interior, conducând direct în 
curte, în faţa fântânii mănăstirii . 

De-a lungul pereţilor, în interior, s-a estimat că, la un modul 
aproximativ de 5,50 m, a fost plasat câte un stâlp adosat, cu 
profilaturi identice pe latura de sud, dar diferite în partea opusă, pe 
latura de nord. Modulul indică că ar trebui să avem de-a face cu o 
navă împărţită în patru mari unităţi de boltă . S-au descoperit ogive 
de piatră şi două chei de boltă. Despre acestea din urmă nu ne 
putem pronunţa cu toată certitudinea dacă au fost sau nu plasate 
în navă ori în altar. După cum au fost descoperite (fig. 3), ni se 
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pare chiar că au fost deliberat deplasate din. locul în care putea 
interveni demolarea ori prăbuşirea bolţilor. Ele au fost descoperite 
în navă , una lângă alta, cu faţa în sus , lângă umărul de sud-est. 
Prezumţia locului de origine este întărită şi de către descoperirea 
unei frunze de piatră, care făcuse parte din decorul unei chei de 
boltă, în zona altarului . Pe una dintre cheile de boltă, lucrată mai 
neglijent, s·e afla un vultur cu aripile deschise , iar pe cealaltă, mult 
mai fin cioplită, în centru, a fost plasat un cap de maimuţă în a cărei 
gură există o perforaţie realizată în toată grosimea pietrei, iar pe 
margini era decorat cu frunze de acant în relief. 

Fig. 3. Secţiunile S IX ~i S XV, cu cheile de boltă descoperite in situ 
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Urme de ancadramente cu traforuri realizate în pietre nisipoase, 
i ndică , al ături de mulţimea apreciabil ă a ochiurilor rotunde de sticlă , 
de două dimensiuni diferite, cu mici triunghiuri intermediare, cu 
urme de pictare, prinse în cercevele de plumb, aspectul general al 
ferestrelor (fig. 4) . 

Fig. 4. Ochiuri de geam (Încercare de reconstituire). 

Aşa precum am sugerat, bo lţile fuseseră sprijinite la interior de 
stâlpi adosaţi, iar în exterior de contraforţi, cel puţin pe latura de 
nord. Pe latura de sud contraforţi i nu au fost descoperiţi , iar după 
săpăturile efectuate până în prezent, pare aproape sigur că aceia 
nici nu au fost con stru i ţi v~eodată. Latura de sud fusese dotată cu 
un contrafort sigur pe co l ţul laturii de vest, iar la umărul navei 
porneau, cu rost de sprij in, ziduri le anexelor de est. 

În interi oru l bisericii au fu n cţionat mai multe nivele de podire. 
Prima podea pare să fi fost desfăcută sistematic, l ăsând doar 
amprenta unei p lăc i de mortar. Ultima podea af l ată în fun~ţie a fost 
formată cu ajutoru l unor cărămizi (44 x 28 x 5 cm), în cea mai 
mare parte romane, completate cu cărămiz i medievale şi puţine 

lespezi, aşezate pe un pat de nis ip. Ea poartă urme de folosire, 
erodare ş i perforare. Cronologia acestor podele, a fost doar relativ 
stab i lită. Astfel, ştim cu precizie că ultima podea a apărut după 
construcţia lettnerului . 

Urmele de frescă identifi cate, deş i puţine, surnt totuş i 
concludente pentru a susţine, fără greş , pictarea interioarelor. Un 
prim fragment (S 11- 111) avea urme de culoare roşie-brun ă. Ogivele 
de piat ră conservau urmele a două straturi diferite de văruieli , dar 
nu ştim cu certitud ine dacă acestea nu au aparţinut cumva, în 
întregime ori parţial, amenajărilor din timpul castelului . 

Altarul a avut lungimea maximă a interiorului de 20 m, iar 
l ăţimea aproximativă de 8,30 m. Înspre est se închidea printr-un 
poligon cu trei laturi . La colţu ri l e interioare au fost plasateprofil atu ri 
în forma unor triade de capete de ogive. Piatra din care s-au cioplit 
este de calitate infe rioară , fri ab il ă. În interior au fost descoperite ş i 
fragmente de console. Amplasarea lor este, deocamdată, greu de 
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stabilit. S-au găsit ş i acolo urme de ancadramente de ferestre. Una 
dintre ele, reprezentând o bază , are o deschidere foarte îngustă. 
Alt fragment aparţine unui trafor identic cu acela descoperit ş i în 
navă . Din zona altarului provine şi un fragment de ancadrament de 
uşă care, după toate probabilităţil e, a înlesnit accesul direct înspre 
anexele de est ale mănăstirii . 

În exterior au fost plasaţ i contraforţi. Unul, situat într-un colţ de 
sud, a laturii drepte de închidere a absidei, a fost dezvelit integral 
în S XII ş i S XIV (1,50 x 0,85 m), celălalt, cu dimensiuni identice, 
aflat pe latura de nord, în S XXX. În interiorul altarului s-au 
descoperit urme ale unor podele de lemn aşezate pe bârne 
poziţionate la o distanţă aproximativă de doi metri una de alta, la o 
cotă mai înal tă decât aceea a podelelor navei. 

Biserica a fost acoperită, încă din secolul al XIV-iea cu olane 
semitubulare, care, la un capăt aveau cep de racordare, iar la 
ce lăl alt , un mic cioc, cu aspect de fronton triunghiular. 

Dotările interioare ale bisericii. În nava bisericii de la Vinţ a mai 
fost descoperit în să şi un alt postament de altar, plasat în colţul de 
nord-est. Se afla lipit de peretele de est, dar la o distanţă de 
0,50 m faţă de peretele de nord. A avut dimensiunile iniţiale de 
1 x 1,60 m. S-a conservat până la înălţime de 0,60 m. S-au 
conservat şi două trepte, din care prima a fost adosată construcţiei 

iniţi ale. La ridicarea acestui cub de zidări e a fost refolosit un bloc 
de piatră cu profilatură. 

Mai complex a fost însă lettnerul biserici i. El se sprijinea pe 
închiderea de est a navei, iar spre vest, la o distanţă de ci rca 2,50 
m, a fost implantat un şir de şase stâlpi . Aceştia au fost montaţi pe 
postamentele mai solide, adânc fundate (-2,95 m). Elemente 
disparate, descoperite în diferite secţiuni, au ajutat la reconstruirea 
comp letă a aspectului stâlpilor de susţinere a lettnerului , nu însă ş i 

la determinarea înălţimii sale. Confecţionaţi din piatră, aveau o bază 
patrată care dobândea o secţiune octogonală la o mică înălţime. La 
capătul superior al stâlpilor, se realiza o evazare care primea 
capătul inferior al arcelor. Întreaga arcatură şi pânză a bolţilor era 
reali zată din cărămizi speciale sau comune. Din prima categorie au 
făcut parte două tipuri importante. Cea mai bine reprezentată este 
aceea a ogivelor. A doua este de fapt tot o ogivă, dar secţionată 
pe axul vertical. S-au făcut observaţ ii in teresante privind 

Fig. 5. Ogivele de cărămidă ale lettnerului 
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modalitatea de trasare ş i însemnare a componentelor de cărămidă 
(fig. 5), modalitate care este aproape identică cu aceea utilizată de 
către cioplitorii în piatră . Bănuim că părţil e superioare ale lettnerului 
au fost confecţionate din lemn (fig . 6) . 

Anexele de est. S-au extins până la circa 28,50 mm de 
bis erică . Au avut trei ş iruri de ziduri , care delimitau două şiruri de 
încăperi . Şirul dinspre est , era cel mai important. 

I 
I 

I 
I 

/ 
I 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

Unele fragmente de profilaturi s ugerează câteva forme ale 
deschiderilor acestor componente mănăstire şti . Olane 
semitubulare au apărut ş i în zona acestor anexe, ceea ce lasă de 
înţeles că ş i ele au avut aceleaş i sisteme de acoperire ca şi 
biserica. Avem la îndemână elemente cronologice foarte clare care 
indică că aceste părţi ale mănăstirii au fost construite deja în 
primele decenii ale secolului al XIV- iea. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Fig. 6. Lettnerul (încercare de reconstituire Adrian A. Rusu, S/anda M. Salonta!) 

În ş irul de încăperi învecinate cu exteriorul, l ângă bis erică se 
afla, o încăpere îngustă (1) de numai 1,25 x 7,40 m. A urmat 
camera 2 (5,75 x 7,40) . Accesul din camera 1 se făcea printr-o 
uşă practicată foarte aproape de colţu l de sud-est al încăpe rii . 
Camera 3 trebuie să fi fost sala capitul ară. Avusese iniţi a l 

dirnensiunile de 6,80 x 7,40 m. Cunoaştem un acces dinspre vest , 
printr-o uşă cu canatur~ de piatră , p ract icată aproximativ pe mijlocul 
l ăţimi i laturii de vest. lnspre est se afla pract icată o deschidere 
l argă (2,25 m) , care conducea într-un mic altar de formă patrată 
(dimensiuni interi oare 3 x 3,50 m) . Nivelul dintre cele două spaţi i 
legate era asigurat printr-un prag de pi atră , care dădea altarului o 
podea mai înaltă decât aceea sălii capitulare. Ştim că altarul a fost 
acoperit cu o bo ltă în cruce, pe ogive , înzestrată cu o cheie de bo ltă 
pe care a fost sculptată o rozetă (fig. 7). 

Încăperea 4, s itu ată în capătul primului aliniament dinspre est, 
a fost, d upă cu m rezultă din ce rcetă ril e de până acum, cea mai 
spaţioasă în căpe re . A avut aproape 11 m lungime. 

Şiru l dinspre interi orul cu rţii , porn ea cu camera 5 (1 = 2,75 m), 
care era mărginită spre vest de umăru l navei bisericii . A fost 
destin ată pentru osuarul mănăstirii (denumit ş i Chiostro dei Morti). 
Urmau apoi încăperi l e 6 (1 = 5,50 m) şi 7 (1 = 2,50 m). Nu ştim 
încă cum se dezvoltau construcţiil e mai departe, până la închiderea 
de sud a mănăsti rii . 

Cu privire la repartizarea funcţiil or acestor spaţi i ne-am exprimat 
dejş câteva opinii. Alte lucruri vor putea f i încă afl ate pe măsu ra 
prog resării cercetăril o r . Vom mai adăuga doar că sala capitulară 

pare să nu fi servit ca n ecropo lă pentru călugări ori abaţi . 

Anexele de sud. S-ar părea că în acest caz avem de-a face cu 
o succes iune ·care a pornit de la în ălţarea unui singur zid 
perimetral, înlocuit într-o fază următoare d ~ clădiri propriu -zise, 
situate doar la foarte mică distanţă, spre interiorul curţ ii (aprox. 1 
m). 

Faza construcţiil o r a fost delimitată, cel puţin în sectorul de 
sud-est, de către un zid cu l ăţim ea aproximativă de un 0,60-0, 70 
m, dotat cu o c repidă de fundaţie , la exterior, de 0,05-0, 1 O m. 
Lăţimea acest~.i clăd iri a fost de aproximativ 5,5 m, la interior, iar 
lungimea la ci rca 18 m. Aflate la circa 27 m de nava bisericii, 
ofe ră, deocamdată imaginea unui corp care poseda o încăpe re 
adosată anexelor de est (?) (5,4 x 5,2 m) . În colţu l de nord-vest 
al acestei încăp,eri a fost amenajat un sistem de încălzire insolit. 
Este vorba despre un cuptor de încălzire a podelelor, cu ajutorul 
aerului cald . A avut o mică încăpere anexă, cu acces asigurat prin 
trepte de piatră. A i eş it din uz la sfârş itul secolului al XIV-iea. 

Mai depart~ , spre vest , se găsea încă ce l p uţin o altă încăpe re. 
Anexele de vest. Despre ele ştim cele mai puţi ne lucruri . Cea 

mai i nte resantă situ aţ i e a fost descoperită la colţul de sud-vest al 
navei bisericii . Aco lo s-a constatat că, în prelungirea contrafortului 
9e colţ , a fost ridicat un zid destul de s ubţire care cotea spre vest. 
ln anul 1996 o primă secţi une pros pect ivă (S XXX), s ituată în 
apropierea presupusului colţ de sud-vest a mănăstirii , constata mai 
multe lucruri : i.!nexele de vest nu se aliniau cu faţada de vest a 
biserici i, ci o depăşeau , iar acolo au funcţionat în că cl ădiri foarte 
importante, încă complet necunoscute, dar dotate cu un alt sistem 
de încălzire prin podele. Deoarece ştim precis că acest sistem a 
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ieşit din „modă" şi, la Vinţ, către sfârşitul secolului al XIV-iea, avem 
deja o cronologie relativă a acestor componente mănăstireşti. Vom 
mai adăuga faptul că sistemele de încălzire descoperite la Vinţu, 
care amintesc frapant de acela cu hypocaust, romane, - pe care 
de altfel le şi moştenesc , - sunt caracteristice perioadei anterioare 
introducerii sobelor cu cahle . Dacă pentru teritoriul României ele 
sunt foarte puţin cunoscute, primele semnalate fiind cele de la fosta 

mănăstire franciscană de la Oradea 8 , în schimb,se întâlnesc astfel 
de instalaţii la mănăstirea dominicană din Buda 9 sau în alte părţi ale 
Europei 10 (fig. 8) . 

Curtea. Orice mănăstire catolică era înzestrată cu elemente 
specifice şi pentru spaţiul închis în interiorul careului construit. 
Toate aceste mănăstiri, construite din secolul al XIII-iea, au avut 
portice care dublau perimetrul construit spre interiorul curţii. La 

Fig. 7. Capela sălii capitulare (Încercare de reconstituire Sanda M. Salonta!). 

8 Emăd i T., Elăzeles jelenles a varadi konventualis ferences templom 
kutatasar61, în voi: Koldul6rendi epfleszel a kăzepkori Magyarorszagon. Budapesl, 
OMF, 1994, p. 400, f ig. 8 . 

9 H. Gyurki K„ Oas millelalterliche Dominikanerkloster in Buda. 'Budapest, 
1981, p. 96-104. 

10 Budapest Regisegei, XX, 1963. Vezi ş i reconsti tuirea lui Zolnay L„ Az 
eletkozott Buda - Buda aranykora. Budapest, 1982, p. 433. 
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Vinţu urmele acestuia nu au fost descoperite . Şirul de încăperi, 
aparţinăto r anexelor de est, dinspre interiorul curţii, nu poate fi 
bănuit că ar fi fost iniţial un portic, deoarece lăţimea sa ar fi fost 
exagerată, iar împletirea zidurilor cu aliniamentul exterior este 
organică . Prezenţa osuarului, indică de asemenea rosturile clare , 
depărtate de acelea de portic recondiţionat. Secţionat în trei locuri, 

http://patrimoniu.gov.ro



exteriorul laturii de sud a navei bisericii, nu a trădat nici cea mai 
mică urmă a portic, nici măcar a unuia confecţionat din lemn . 
Cunoscând însă regulile de con strucţie ale ansamblurilor 
mănăstireşti, ne exprimăm totuşi optimismul în legătură cu 
dezvăluirile cercetărilor viitoare. Către mijlocul secolului al XVI- iea 
au fost făcute amenajări, prin pietruirea cu~ii interioare, moment 
care ar fi putut să corespundă cu o eventuală eliminare a unui 
portic construit, cel puţin spre biserică , din lemn . 

ucigaş ilor ş i unele indicii oferite de călători, sunt un ansamblu mult 
prea vag care să ajute la identificarea aspectului noului castel. 
Apoi, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, după înlăturarea lui 
Martinuzzi, castelul s-a bucurat de un şir întreg de alţi stăpâni sus
puşi , dintre care nu a lipsit nici fiscul, care, în mod teoretic, ar fi 
fost încă în măsură să intervină în mod copios în construcţii. Este 
adevărat, intervalul în care aceste noutăţi puteau să apară a fost 
destul de scurt, pentru că la 1617, principele Transilvaniei, Gabriel 

Fig. 8. Sistem de încălzire prin podele (după Zolnai L.) 

Fântâna mănăstirii a fost descoperită încă în primul an, la 
capătul secţiuni i S III, foarte aproape de zidul de sud al navei 
bisericii. 

Exterioarele. În timpul fun cţi onări i mănăstirii, la exteriorul nordic 
al bisericii, a fost amenajat un pavaj cu pietre de râu şi bucăţi de 
cărămidă , extins până la 5,5 m de ziduri. Dincolo de acesta a 
apărut ceea ce ar putea fi denumit un fel de urmă a unui val de 
pământ. 

Cimitirele. Au fost investigate peste 60 de morminte. Ele se 
clasează în două orizonturi temporale relativ distincte. O parte a 
apa~inut unui cimitir anterior mănăstirii dominicane, cimitir ale căru i 
urme mai consistente provin dinspre vestul bisericii gotice. Se pare 
că ultimele morminte ale acestui cimitir au fost înregistrate în S 
XXV, la circa 1 O m distanţă de portalul de vest. 

Majoritatea mormintelor contemporane mănăst iri i este 
concentrată în nava bisericii. Ex i stă acolo înhumaţi ş i m u l ţi laici, 
inclusiv copii. Toate mormintele se remarcă prin sicrie bine lucrate, 
cu benzi metalice plasate aproape de capetele lor, benzi de care 
erau prinse belciuge masive . Inventarul mo~ilor este , în schimb, 
aproape nul. 

Mănăstirea a avut şi un osuar, identificat, aşa cu m am arătat, 
în încăperea 5, din ş irul interior al anexelor de est. 

Reamenajarea bisericii în vremea castelului laic. Aceste 
operaţiuni au început din deceniul al trei lea al secolului al XVI-iea. 
Din punct de vedere strict constructiv este de bănuit că o parte a 
patrimoniului mănăsti resc a fost l ăsat într-o stare de degradare. 
Agonia mănăstirii a ocupat toată perioada din a doua jumătate a 
secolului al XV-iea, până la alungarea ultimului călugăr. Izvoarele 
sunt de acord în a-i atribui lui Gheorghe Martinuzzi rolul de principal 
renovator ş i artizan al unui „castel Io delicioso" , în stil renascentist. 
Luc rări l e au fost, se pare, terminate în septembrie 1551, dată la 
care stăpânul lor a fost asasinat de către mercenari i generalului 
habsburgic, Giovanni Castaldo. Mărturiile din procesul intentat 

Bethlen se l ăuda că terminase deja noul castel de la Vinţu, aflat în 
jurul aceluia vechi . Unele documente, împreună cu cercetarea 
arheo log i că, demonstrează că lichidarea castelului vech i şi implicit 
a mănăstirii, nu s-a făcut nici deodată ş i nici măcar complet în 
timpul domniei principelui arătat. Anexele de sud au rezi stat până 
în preajma anului 1621, iar altarul bise ri ci i a rezistat încă aproape 
un secol. 

Reamenajarea bisericii. Cu un aliniat mai sus, menţionasem 
destinul prelungit al corului bisericii . Noul castel pare să-i fi 
respectat sacralitatea, folosindu-l în continuare, ce l puţin o vreme, 
ca o capelă privată. Abia cândva în secolul al XVII-iea, în jumătatea 
de vest a coru lui va fi amenajată o uriaşă groapă de cereale, 
placată pe fund cu bârne. 

Mult mai multe lucruri sunt de scris însă despre nava bisericii. 
Cel puţin jumătatea de est a fost compartimentată în mai multe 
încăperi, despă~ite de ziduri destul de şubrede, din cărămidă în 
amestec cu piatra. Perisabi litatea foarte rid i cată , determinată 
îndeosebi de mortarele foarte fri abi le, a făcut ca din ele să se 
conserve urme puţine . Determinarea numărului şi a dispoziţiei 
încăperi lor rezultate, devine astfel o întreprindere plină de riscuri. 
Mult mai solidă a fost construcţia din apropierea intrări i de vest. 
S-a desenat ch iar conturul unei încăperi (turn ?) (4 x 5 m), cu 
ziduri de piatră. Intrarea biseri cii a fost totalmente blocată . 

Reamenajarea anexelor. Elemente destul de consistente 
dovedesc că, cel puţin anexele de est au fost folosite din plin ş i în 
vremea secolului al XV-iea. Din păcate, dublările de grosimi de 
ziduri, obturarea unor intrări, nu a fost cronologizată atât de fin 
încât să se poată vorbi cu certitudine despre o fază mănăstirească 
târzie ori despre o fază l aică, renascenti stă. Cele mai sigure 
elemente sunt ce le câteva fragmente de pietre profilate care 
apa~in Renaşterii . Număru l lor este mult mai mic decât dacă TI 
comparăm cu cele gotice. Explicaţi a pare a fi aceea potrivit căreia, 
în vremea demolării ope rată de către constructorii castelului 
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Bethlen, cea mai mare parte dintre pietrele renascentiste a fost 
scoasă şi transferată în noua clădire . O dovedeşte fără nici un fel 
de dubiu descoperirea unui ancadrament cu profilatură identică cu 
aceea a ancadramentelor încă vizibile în ruina de la suprafaţa 
solului . Fragmentul nostru a rămas în pământ pentru starea lui 
precară de conservare, stare care nu-l mai făcea util în construcţia 
de la începutul secolului al XVli-lea. Acesta este, de altfel, singurul 
argument pentru care castelul Bethlen mai poate fi astăzi pus în 
relaţie cu predecesorul său , castelul Martinuzzi . Descoperirea unor 
cahle din secolul al XVI-iea în anexele de sud, produce în plus 
dovada pentru utilizarea lor şi în timpul palatului laic. 

.__---1 40 

-140 -2,20 

Au fost descoperite cărămizi hexagonale, care nu puteau fi 
decât pavimentale . Din p_ăcate, nu s-au descoperit şi in situ. 

Reamenajarea curţii. ln interior, sub un pavaj de bolovani de râu 
a fost descoperită o monedă bătută în anul 1527, ceea ce 
demonstrează că pavarea nu putea avea loc în timpul funcţionării 
mănăstirii, ci doar în timpul funcţionării palatului . Fântâna a rămas 
sigur în folosinţă până cel puţin în secolul al XVII-iea. 

Palisada târzie. A fost identificată pe latura de sud, la o distanţă 
de 1,40 m faţă de zidul de închidere al mănăstirii. A constat din 
bârne groase de O, 15-0,20 m, înfipte vertical, la o distanţă de 
circa 0,50 m, una faţă de alta. Primul şir a fost dublat de altul, aflat 

- 0,35 

- 2,00 

- 2,60 

- 2,25 

Fig. 9 . Secţiunea S XXIII cu urmele palisadei din secolul al X VI-iea . 

Foto 3. Urmele palisadei castelului din sec. XVI (S XXI) 

44 

la 0,50 m spre sud. Bârnele celui de-al doilea ş ir au fost înfipte la 
o adâncime mai mică (fig. 9) . Către colţul de sud-est al vechii 
mănăstiri, şirul de găuri de bârne descria un unghi drept, în aşa fel 
încât să se poată presupune că acolo a existat un turn (foto 3). 
Probabil este unul dintre . cele patru turnuri despre care se 
menţionează în relatarea lui Ascanio Centario 11 .• 

Palisada a fost demolată, nu a fost distrusă. ln găurile fostelor 
bârne s-au descoperit fragmente de cahle din secolul al XV-iea. 

Materialul arheologic. Primele materiale la care vom face 
referiri sunt cele litice . Aşa cum se întâmplă în toate marile 
ansambluri arhitectonice, ele provin, în marea lor majoritate, din 
ancadramente . Grupul de piese gotice face parte din două tipuri de 
piatră , foarte diferită : unul caracterizabil printr-un calcar de calitate, 
celălalt , dimpotrivă , utilizând o piatră nisipoasă , extrem de friabilă . 
În dreptul umărului de nord-est al navei bisericii , a fost identificat 

11 A Centorio degli Hortens i, Commenfarii de/la guerra di Transilvania . I 
Veneţia, 1566 /. Ed. L. Galdi. Budapest, 1940, p. 144- 147, vezi şi SzekfU Gy„ 
Ket historiografus Casta/do erdelyi seregeben, în Szazadok. Budapest, XLVIII , 
1914, p. 28-29. 
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un loc care a servit odini oară pre luc ră ri i unor pietre necesare 
pentru con stru cţi a biseri cii . Ancadramentele ori ce lelalte 
componente arhitectonice, care au fost confecţionate din calcare, 
au avut cele mai bune şanse de a se conserva ş i transmite până la 
noi, celelalte, s-au topit, pur ş i simplu , sub efectul umidităţii ş i al 
schimbăril o r de tempe ratură. Cele mai multe dintre fe restre au fost 
confecţionate din pietre nisipoase. În schimb, au fost făcute din 
calcar profil aturile stâlpilor adosaţi , parte din fe restrele corului ş i 
întreaga reţea de ogive a bo lţil or. Cheile de bo ltă au luc rături 
diferi te, corespunzătoare în să la profilatu ri de ogive identice. Mult 
mai măi estrit luc rată , cea decorată cu un cap de maimuţă, 
contras tează cu aceea cu vultur (foto 2) . De altfel, pentru prima 
cheie a fost pos ibilă identificarea unor analogii care trimit către 
ateliere regale ale regilor Angevini . 

Foto 2. Cheie de boltă cu vultur (S IX) 

Majoritatea pieselor de factu ră renascentistă a fost scoasă din 
anexele mănăsti rii , sugerând că investiţi a a rti s ti că de acest tip a 
fost acolo mult mai concentrată. Din păcate, elementele rezultate 
din săpătu ri sunt meschin de mici pentru a le încadra, fără 
dificultate, în ansambluri recognoscib il e. Ş i aici, doar 
ancadramentele de u ş i ş i ferestre, foarte sfărâmate sub pământ , 
dar vizibile în frumuseţea lor în ruina castelului Bethlen, au fos t cele 
mai_ demne de reţinut. 

ln cadrul ceramicii de co n stru cţi e, olanele semitubulare au 
acoperit bise ri ca ş i anexele, probabil încă de la începutu rile ei. Abia 
în vremea castelului au apărut şi cărăm i zi pavimentale de formă 
hexagonal ă. 

Mult mai val oroasă este în schimb, ceramica ornamenta lă din 
componenţa sobelor. Aşa după cum ne l asă să înţe l egem 
ce rcetăril e de până acum, ele au apărut doar în cursul secolului al 
XV-iea, după dezafectarea sistemelo1· de încăl z ir e prin podele. 
Lipsa unor mărtu rii de postamente pare să indice că majoritatea 
sobelor a fost instalată la etaje. Sobele de la mănăstire au avut 
două grupe diferite de cahle. Poate cel mai vechi conţi nea perechi 
de sfin ţ i poz iţ i onaţi sub arcade gotice (fig. 1 O), Sf. Gheorghe în 
două v<ţriante, o sce nă cu F~ăstig nirea. Cel de-al doilea grup a avut 
dimensiuni sensibil mai mari. S-au l ăsat identificate două piese, 
una cu Sf . Gheorghe şi o alta cu două registre suprapuse, în care, 
jos, apare o alegorie cu o barză, un şarpe ş i un cerb, iar sus un 
căl~reţ. 

ln vremea castelu lui numărul sobelor a fost mărit, iar repertoriul 
motivelor fo losite pentru decor este remarcabil : numeroase 
variante de cah le cu decoru ri vegetale, căl ăreţi , o reprezentare de 
Hercule cu arcu l, un vu ltur bicefal, stema oraşu lui Sibiu etc. Cea 
din u rmă dintre decoraţii le în şi rate, trădează orig inea atelierelor ş i 
caracteristicile lor tehnice. Cahlele de la Vi nţ fac parte din serii care 
preced venirea meşteri l or habani (după anul 1620). 

I 

I 
I 

I I 

Fig. 7 O. Cahlă cu perechi de sfinţi (sec. XV) 

a 

O 1 'l 3 4 Sem 

Fig. 7 7. Feronerie de la construcţii (a: lacăt; b: zăvor; c: colţare de fereastră) 
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La sticlăria de construcţie din mănăstire ne-am referit deja, cu 
un prilej apropiat 12. După toate probabilităţile, parte dintre geamuri 
a rămas în uz în vremea castelului. Atunci s-au adăugat loturi noi , 
care au folosit încă piese asemănătoare. 

Alte auxiliare constructive se înscriu în capitolul feroneriei de 
construcţie. Cele mai frumoase, prin modelaj , sunt colţarele de 
ferestre (fig. 11 /c). Mai întâlnim apoi, obişnuitele fragmente de gratii 
de ferestre, elemente de la zăvoare ş i lacăte (fig . 11 / a) . Una dintre 
piesele cele mai interesante este un scripete de dimensiuni medii . 

Toate activităţile au lăsat urme specifice, unele dintre ele având 
o valoare de excepţie. Pentru mănăstire sunt valoroase mai ales 
ferecăturile de codexuri. O aplică de bronz, înzestrată cu imaginea
simbo li că a unui patruped cu gât de şarpe şi cap de pasăre, 
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înconjurat cu astre şi m1c1 pas an, demonstrează practicarea 
alchimiei . Apoi, alte două piese, de o valoare cu totul excepţională, 
trădează un compartiment de activitate niciodată relevat atât de 
evident de către izvoarele ~crise : relaţiile dominicanilor cu lumea 
ortodoxă din sudul Dun ări i . ln primul rând este vorba despre un mic 
medalion de sticlă, turnat, cu reprezentarea scenei Răstignirii, 
însoţită de o in scripţie grecească. Apoi, urmează o cruce pectorală 
de os, având încrustate, pe ambele feţe, mici scene religioase, 
fiecare însoţite de legende chirilice. 

Activităţile curente, proprii tuturor siturilor arheologice, sunt 
trădate de loturi impresionante de ceramică uzual ă, bine datată, din 
secolul al XIV-iea, până în preajma începutului secolului al XVII-iea 
(fig . 12). Menţiuni deosebite merită ş i vesela de sticl ă. Începută cu 
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Fig. 12. Ceramică uzuală (sus: sec. XIV-XV; jos: sec. XVI) 

12 Vezi Ad rian A Rusu, Sticlăria medievală din Transilvania. Repere generale 
şi documente arheologice, în Ephemeris Napocensis, IV, 1995, p. 323- 327. 

46 

http://patrimoniu.gov.ro



aceea, încă rară în descoperiri din România, de secol XIV, continuă 
până la o impresionantă cantitate de importuri veneţiene din secolul 
al XVI-iea (fig . 13). 

Nu putem încheia fără a atenţiona aici, la fel de scurt asupra 
descoperirilor numismatice. Dacă ele au fost mai rare în incinta 
mănăstirii, s-au găsit mai multe în afara şi după transformarea ei. 
Monedele de secol XIV presară mai ales zona din preajma 
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Interpretări !?i valorizări preliminare. Cele mai neaşteptate 
deschideri le presupune cercetarea complexului dominican de la 
Vinţ . Trebuie spus din capul locului că în afara Cârţei, cercetări 
sistematice de ansambluri mănăstireşti catolice transilvane încă nu 
există . Patrimoniu l arhitectonic, fost dominican, păstrat astăzi la 
suprafaţă, nu conservă nici un fel de elemente deosebite care să 
indice clar luc rări de sfârş it de secol XI II ş i din secolul al XIV-iea. 

b 

Fig. 13. Veselă de sticlă (a. pahar din sec. XIV; b. pahar veneţian, sec. XVI; c. bol, sec. XVI) 

exteriorului zidului perimetral sudic al mănăsti rii. Într-una dintre 
încăperi l e ş irului interior al anexelor de est a ieşit la lumină cel mai 
vechi tezaur monetar de la Vinţ, compus din 11 monede de argi~t 
autentice şi falsuri, din a doua jumătate a secolului al XV-iea. ln 
latrina (?) anexelor de sud ale mănăstirii transformate în palat, a 
fost găsit un tezaur de opt ducaţi, bătuţi în 1540 13. În exteriorul 
de sud al aceloraşi construcţii a fost recuperat al trei lea tezaur, 
cântărind circa 1 kg, conţinând piese de podoabă şi monede de la 
sfârşitu l secolului al XVI-iea (foto 5). 

13 Vezi Adrian A. Rusu, Tezaurul de ducaţi de la Vinţu de Jos Oud. Alba), în 
Bui. Soc. Numismatice Române. LXXXVI-LXXXVII (1992-1993), nr. 140-141, 
1996, p. 161-166. 

Majoritatea acestor construcţii care mai rezistă astăzi la vedere 
(Cluj , Sighişoara, Sebeş), a fost refăcut în cursul secolului al 
XV-iea, mai ales către sfârşitul său, şi la începutul secolului al 
XVI-iea. Din acest motiv, Vinţul se interferează în acest gol, 
contribuind desigur la o refacere a unei imagini substanţial 
îmbogăţite asupra şantie re l or de arhitectură care au funcţionat în 
vremea sa. Este suficient să facem trimiteri doar la odinioară foarte 
bogatul patrimoniu arhitectonic medieval al Albei tulii , din care s-a 
conservat astăzi doar catedrala şi ceva din palatul episcopal. Dar 
re l aţia merge mai departe, cel puţin încă cu Sebeşul. Arhitectura 
dominicanilor a fost totdeauna foarte racordată unui spaţi u 
european larg. Filiera pe care meşterii au sosit la Vinţ va fi 
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Foto 5. Fragment din inscripţia fundaţională a lui Gabriel Bethlen (1617), refolosită în sec. XVIII 

identificată treptat, pe măsura progresului analizelor complexelor şi 
materialelor. Spre exemplu, mănăstirea de la Leoben (Austria), 
construită în inteJValul 1261 /-1280, are acelaş i plan al altarului, iar 
dimensiunile navei sunt apropiate sensibil (30,4 x 12 m). După 
părerea istoricilor ei, a avut un model italian direct 14 . Apropierile faţă 
de modelele austriece par să fie trădate ş i de profi latu ra ogivelor. 
NeJVura central ă încadrată cu altele mai mici, laterale, în forma 
unor gheare, o întâlnim la bise ri ca dominicanilor din Viena 15 . 

Mărtu ri a pietrelelor de la Vinţ ne face să credem că, indiferent 
de prosperitatea economică reală a l ocalităţii, saşii care locuiau 
acolo nu ar fi fost în măsură să ridi ce un astfel de monument, fără 
un sprijin exterior. Noi credem că acesta a fost unul regal, fie 
direct, fie intermediat prin regi na-mamă , Elisabeta Piast. Operele 
ei ctitori ceşt i documentate se extind până la Lipova 16. Amintim 
apoi analogia pe care cheia de bo ltă cu reprezentarea maimuţei o 
are cu un mascheron de pe o l ată cheie de bo l tă descope rită în 
cetatea regală de la Diosgybr (Ungari a) 11. Însăş i vu lturul poate 
aminti de simbolul heraldic reprezentativ al casei domnitoare 
poloneze, din care regina se trăgea. 

Secolul al XV-iea a fost unul de decădere a complexului 
mănăstiresc de la Vinţ, urmare d irectă a prăbuşirii totale a aşezări i , 
de la o stare foarte prosperă, la o alta de mâna a doua, datorită 
pustiirii sale de către turci. Apariţia lettneru lui este nu numai 
semnul unei noutăţi arhitectonice prezente foarte frecvent în 
arhitectura gotică târzie, ci ş i acela al rarităţi i meşteşugu l u i 
ciop litului în p i atră pentru componente arh itectoni ce şi al 
tentativelor, încă reu ş ite, de suplinire a sa prin meşteri cărămidari. 

Se pare că materialul arheologic mărunt de la Vinţ este 
foarte bogat pentru o mănăstire. Descoperiri arheologice similare, 

14 R. K. Donin, Oie Betlelordenskirchen in Osterreich. Entwicklungs
geschichte der ăsterreichischen Gotik. Baden bei Wien , 1935, p. 52. 

15 Idem, op. cit„ p. 299, fig. 406. 
16 Ewa Sniezynska-Stolot, Oueen Elizabeth as a patron of Archilecture, în 

Acta Historiae Artium, XX, fasc. 1-2, 1974, p. 13-31. 
17 Czegledi Ilona, A Di6sgyări var. Budapest, 1988, pi. XVll/b. 
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din punct de vedere cantitativ, nu sunt nici la dominicanii 
din Buda (Ungaria) 18, nici la benedictin ii din Kosice 
(Slovacia) 19 sau în oricare altă mănăstire de pe cuprinsul vechiului 
regat maghiar, cercetată arh eologic până în prezent. 

Mănăstirea de la Vinţ nu a fost singura care a fost tran sformată 
în rez i stenţă l aică, în preajma ori imediat după succesul reformei 20 . 

Dar, este singura care ajunge să fie cunoscută în detalii . Contrastul 
de calitate este izbitor în defavoarea zidarilor de la mijlocul secolului 
al XVI- iea. Indiferent de cât de entuzi asm aţi au fost cei care au 
descris castelul, în vremurile sale de străluc ire, nu putem scăpa de 
imaginea ep i gonică pe care ne-o oferă cel puţin până acum . Nimic 
serios nu a fost cu adevărat construit atunci: zidurile au fost 
dublate, s-au practicat deschideri noi, au fost obturate altele; 
ancadramentele, foarte puţine câte s-au păstrat, trebu ie încă 
seri os analizate ş i puse în contextul real i zăril or din acele vremi; 
nava biserici i trebuie să fi arătat i arăş i dezolant cu ce le ce erau în 
ea; palisada de lemn era comună tuturor fortificaţiil o r de g raniţă cu 
Imperiul otoman. Faptul că pentru a descrie Vinţul s-au folosit ş i 
termenii de arx, propugnaculis ş i vallum 2 1 indică fără greş că 
trebuie să- l socotim ş i în rândul fortifi caţiil or . O con strucţi e cu 
adevărat mag nifică, reprezentativă pentru cele mai pretenţioase 
gusturi ori standarde sociale, nu avea motiv să fie într-atât de 
radical demolată pentru a face loc uneia cu totul noi . Or, probabil 
tocmai ca să confirme bănuielile noast re, principele Gabriel 
Bethlen aceasta a făcut. 

Peste această schemă rezumativă, cercetăril e viitoare vor 
însera date noi, unele poate de natură să schimbe rad ical istoria 
monumentelor de la Vinţ . Cantitatea ş i importanţa le dă dreptul să 
fie plasate într-o monografie spec ia l ă . 

1a Katalin H. Gyurky, Das mitlelalterliche Dominikanerkloster in Buda. 
Budapest, 1981 . 

l9 B. Pol la, Kosice Krasna. Bratislava, 1986. 
20 Koppany T., Castellumok a kesă-kăzepkori Magyarorszagon, în Castum 

Bene, 2, 1990, p. 78. 
2 1 Cf. Balogh J„ Kolozsvar kăfarag6 muhelyek. XVI. szazad. Budapest, 1985. 
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