
ŞCOALA LATINĂ DIN COMUNA CINCU (JUDEŢUL BRAŞOV)* 

SORIN MINGHIAT, CORINA LUCESCU, ANDREEA POP 

Veche aşezare a provinciei Sibiului , cunoscută ş i sub denumirea 
de Cincu! Mare, localitatea este aşezată întT-O zonă de coline joase, 
la aproximativ 15 Km de Valea Oltului, de-a lungul unui impo1tant 
drum comercial ce lega această vale ele Valea Târnavclor, traversând 
Bazinul Hârtibaciului. As tăz i localitatea Cincu se află în judeţul 
Braşov, la 18 km de Agn ita şi 14 km de Voila, pc drnrnul naţional 
Făgăraş-Agnita-Mediaş. (fig. 1). 

Pe hotarul aşeză rii s-au efectuat o seric de descoperiri arheo
logice care atestă o străveche ş i continu ă locuire încă clin neo
liticul târziu . 

Fig. I 

Localitatea, în forma ei actua l ă, a fost întemeiată pe la mijlocul 
sec. al XII-iea ?e aproximativ 30 de fam ilii de colonişti ge1mani din 
zona Rinului. In 1488 satul avea deja 64 familii, iar în 1532 - 70 
familii ; în anul 1729 ex istau 344 fam ilii , în 1753 habsbttrgi i colo
nizează circa 215 persoane clin provinciile Styria (germ. Steiermark) 
ş i Carintia. Statisticile ulterioare menţi onează pentru anul 1850 - 2 
635 locuitori , pentru anul 1930 - 2 449 locu itori din care populaţie 
germană (saşi) I 11 2, iar pentru anul 1956-2 232 locuitori . Datorită 
exodului populaţie i săseşti din Transilvania, început în anii 1950, 
în Cincu mai rămân în 1989 - 386 saşi, în 1992 -136 saşi, în 1994 
- I 09 saş i , în 2000 - 70 saşi din 1700 locuitori . 

Aşezarea fă.cea paitc din Prepozitura Sibiului formată initial clin 
capitlurilc Sibiu, Nocrich şi Cincu, aşa numita „ ţarii veche " {germ. 
„Alt/anti"). Ulterior, Cincu a devenit centrul Scaunului de Schenk 
(Cincu), una dintre cele mai vechi unităti administrative ale sasilor . . ) 

din cele Şapte Scaune. Scaunul Schenk cuprindea 22 de localită ţi , 

printre care ş i Agnita, cu care Cincu s-a aflat în permanentă concu
renţă pentru supremaţie admini trativă şi economică. 

Prima atestare documentară a localită.ţii Cincu se găseşte în 
doctu11cntclc unui litigiu din anul 1329 în care se menţionează piintrc 
reprezentan ţii provinciei Sibiului un anume „Benherus de Chenk "
Benherus din Cincu. 

* Prezentu l material face parte int egrant ă din memoriul istori co-arhitectural 
elaborat de autori pentru întocmirea proiectului de restaurare. 

Fig. 2. Detaliu din Har/a Trans ilvaniei 
de Johannes Honterus - 1532 I Base/ 

Prima hartă a Transilvaniei, întocmită de Johannes Honterus 
ş i editată la Base! în 1532, consemnează existenta loca litătii 

Cincu/Schenck, alături de celelalte localităţi din z~nă. (fig. i). 
Denumirea localităţii - Cincu provine din germanul Schenk 

(cârciumă, han). Localitatea mai es te denumită şi Cincu! Mare, 
din germanul Groflschenk; săseşte GruijJc!toink, maghiară 
Nagysink (N. Sink) în opoziţie cu Kleinschenck- Cincşorul, aşe

zare probabil coloni zată de cei din Schenck. 
Localitatea Cincu se poate încadra în rândul loca litătilor com

pacte, cu mai multe străzi . Aşezarea este structurată în do~1ă caitiere 
distincte, românesc şi săsesc. Cartierul săsesc dezvoltat în jurul 
unei pieţe centrale arc ca dominantă biserica fortificată. Cartierul 

românesc este constituit în jurul dealului pe care se află biserica 
ortodoxă veche, dezvoltându-se de-a lungul unui pârâu în veci
nătatea s udică a cartieru lui săsesc. 

O comparaţie a documentelor care reprezi ntă localitatea la 
nivelul ei planimetTic relevă faptul că, faţă de primele reprezentări , 

în situaţia actuală nu apar modifică ri ale tramei stradale iniţiale , 

ale fo1~mei insulelor şi a dispoziţiei loturilor ş i con strucţiilor. În 
zona istorică. centrală, cea mai veche casă datată poartă pe o grindă 
anul 1647 iar cca mai nouă datează de circa 100 de ani , fapt care 
conduce la concluzia că avem de-a face cu o localitate foarte bine 
conservată urbanistic. 

Localitatea cuprinde mai multe monumente istorice: Biserica 
Evanghelică împreună cu incinta fortificată , Biserica ortodoxă, 
Primăria veche, Magaziile vechi , Şcoala Latină , Casa lui Ştefan 
Untch, Capela veche. 
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ŞCOALA LATINA~ 
(imobilul din str. Pieţii nr. 353) 

Clădirea s ituată în strada Pieţii la numărul actual 353 este 
monument istoric, cuprins în Lista monumentelor istorice I 1992, 
la poziţia 08B 0377, sub numele de Şcoala Latină. 

Construcţia a adăpostit de-a lungul timpului diverse funcţiuni : 

birt („Zur Linde "), primărie, şcoală şi locuinţă .. Funcţiunea de 
şcoală a rămas în memoria sătenilor, clădirea păstrând denumirea 
de Şcoala Latină. 

Localizarea unei şcoli latine in clădirea monument istoric este 
probabilă, neexistând documente care să ceitifice aceasta. În locali
tate mai există un imobil denumit Şcoala Latină , situat în apropi
erea Bisericii evanghelice, strada Pieţii nr. 251 , astăzi sediu al unei 
asociaţii. 

Este posibil ca în localitate să fi existat două şcoli latine, una 
din ele fiind un rezultat al Contrareformei catolice începută de la 
mijlocul sec. al XVIII-iea, acţiune care a generat un nou avânt al 
şcolilor latine de pe lângă Episcopiile catolice. Martin Sutoris, 
cunoscut om de cultură al timpului , este cel căruia i se atribuie 
înfiinţarea de şcoli latine în perioada sfârşitului secolului al 
XVIII-iea (1789). 

Fig. 3. Zona centrală - 2000 

Clădirea este situată pe frontul nord-vestic al pieţei , pe o 
parcelă de formă alungită , axată N-S, desfăşurându-se pe toată 
lungimea frontului stradal. Aşezat la limita sudică a parcelei, 
edificiul prezintă prelungiri spre nord, pe limitele estică şi vestică, 

Fig. 4. Plan de situaţie 
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În prezent, clădirea nu are nici o funcţiune , imobilul fiind 
părăsit din cauza·gravelor deteriorări structurale. Clădirea se află 
în proprietatea comunei Cincu. 

Construcţia este poziţionată pe unul din loturile care fac pa1te 
din cele două insule bănuite ca aparţinând primei etape de ocupare 
(fig. 3). Studiul evoluţiei istorice a clădirii atestă transformările 
repetate până Ia conturarea formei actuale . 

Fi g. 5. Vedere a faţadei principale cu vecinătă{i 
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rezultând un plan în formă de „U" cu braţe inegale (fig. 4). Spre 
curte, pe limita estică, se află o clădire-anexă. · 

Construcţia are în dreapta şi în stânga două clădiri, dintre care 
cea din stânga este alipită ei , iar cea din dreapta se află la o distanţă 
de circa 70 cm (fig. 5 şi 6). Se poate observa că ambele clădiri 
au fost edificate ulterior conturării faimei finale a edificiului Şcolii 
Latine. Construcţia din stânga, una dintre puţinele cu etaj din locali-

r----.: ........ __ _ 

Fig. 6. Desfăşurarea .fronliilui insulei care con{ine edificiu/ Şcolii Latine 

http://patrimoniu.gov.ro



tate, este o replică mai târzie, deoarece pe harta a ustro-ungară (circa 
1875) ea nu apare în forma actu a l ă . În schimb, con strucţi a patier 
din dreapta este figurată, pe aceeaş i h a rtă , în fo rma ş i poziţia 

actu a lă. 

Oricum, amândouă clăd iril e vecine sunt ulterioare ultimei faze 
de edificare a Şcolii Latine, dovadă fiind go lurile care ex istau atât 
la parter, cât ş i la etaj către loturil e veci ne ş i care au fost fie în
fu ndate, fie blocate cu ca lcane. 

C l ădirea actual ă prez intă trei niveluri : subso l, paiier şi etaj 
(fig. 7). Construcţia este reali zată din zidă ri e mixtă , piatră ş i cără

midă legate cu mortar la parter ş i numai din cărămidă la etaj , fiind 
acoperită cu mai multe straturi de tencui a lă ş i zugrăveală. Compar
timentarea pc verticală este reali zată cu bolţi , planşee din grinzi 
metalice ş i bolţişoare ş i planşee de lemn. Planşeul peste etaj este 
integral din lemn. Şarpanta , a lcă tuită din elemente de lemn, este 
învelită în cea mai mare parte cu ţiglă solzi aşezată simplu, comple
tată cu ţigle profilate. Grosimea pereţ ilor va ri ază între 50-70 cm. 
La interior se întâlnesc şi pereţi despărţitori cu gros imi mult mai 
mici, 15-20 cm. 

~ 
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PLAN SUBSOL 

o 
PLAN ETAJ 

Fig. 7 

Conform evoluţiei planimetrice, actuala clădire este alcătuită 
din patru corpuri distincte (fig. 8) : 

- CORP A - în partea vestică - pe direcţi a nord-sud cuprinzând 
axele structurale 1,3,5 şi pe direcţ i a est-vest cuprinzând axele 
structurale A,B,C 

- CORP B - în partea estică - pe direcţia nord-sud cuprinzând 
axele structurale 1,2,4,6,7 ş i pe direcţ i a est-vest cuprinzând axele 
structurale D,F,G 

- CORP C - în zona mediană, corespunzând în parter 
gangului de trecere, între axe le structurale C ş i D 

-CORP D - în partea nordică în prelungirea corpului A că tre 

curte - pe direcţia nord-sud, cuprinzând axele structurale 5,8,9 
ş i pe d irecţia est-vest cuprinzând axele structurale A ş i C 

- CORP E - clă dire cu dimensiuni reduse asczată izolat pe 
pa rce l ă. 

Corpurile A ş i B au trei nive luri : subso l parţial , parter înalt 
ş i etaj; corpul Ceste fă ră subso l, la parter fiind un gang acoperit 
ş i la etaj cuprinzând o sa l ă rep rezenta tivă ; corpul D, adosat ulterior, 
arc doar parter, ca ş i corpul E. 

Faţada sudică, cea dinspre strad ă, este faţad a principală. a clă.

diri i (fig. 9). Nivelurile sunt bine diferenţi a te prin elemente 
ori zo ntale. Soclul es te redat numai prin tencuire, şp riţ şi z ugră

veal ă. Brâul dintre parter ş i etaj , puternic profilat, este compus 
pc trei rânduri de cărămid ă - profilatura de sus în jos: li ste l -simă-
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o 2 4 6 8 10 ----------..-:) 
Fig. 8. Schemă planimetrică 

li stel-cavetă-li s tel. Brâul de cornişă este ş i mai accentuat: listel
s imă-listel-listel-cavetă- li s te l. În mod mai rar întâlnit, la linia de 
intersecţie a celor două supraf~ţe a acoperişului tip mansardă se 
află o altă cornişă din tencuială. 

Colţurile clădirii poartă o imitaţie de bosaje, realizate din ten
cuială, cu câte şapte bosaje la nivelul parterului şi nouă la nivelul 
etajului (fig. 10). 

Se remarcă trei goluri la nivelul subsolului, şapte la parter şi 
opt la etaj . Golmile subsolului se desprind de ritmul destul de unitar 
al axelor parterului şi etajului . Golurile parterului se organizează 
în ritmul tradiţional de 3-1-3, poarta fiind flancată de câte trei 
ferestre. Acestea, de fonnă dreptunghiulară, au ancadramente reali
zate din tencuial ă, foarte simple, cu profilatura destul de modes
tă. Glaful ferestrelor este alcătuit pe un rând de cărămidă proe
minentă, fiind profilată, şi se compune de sus în jos: listel-cavetă-listel. 

Tâmplăria de lemn este parţial distrusă , păstrândtJrSe în princi
pal tocurile, ochiurile de geam fiind în mare parte dispărute. Ritmul 
ferestrelor din partea de est, cu porţiune de faţadă mai lungă, nu 
este regulat, plinul dintre poartă şi prima fereastră din această zonă 
fiind mai mare decât cel din partea opusă. Pe acest plin există un 
panou profilat tencuit, care ar fi putut servi ca suport pentru o 
inscripţie. Poarta nu este situată exact în axa de mijloc a clădirii . 

Terminaţia în mâner de coş a porţii este decorată cu bosaje din 
tencuială cu aceeaş i profilatură ca cele de la capetele faţadei. 
„Impostele" ş i „cheia bolţii" au dimensiuni mai mari . În partea 
estică a porţii găsim o pi atră „piedică de roată". Golurile etajului 
sunt organizate în ritmul tradiţional 3-2-3. Cele două ferestre din 
mijloc nu sunt amplasate simetric faţă de axa porţii , numai cea 

Fig. 9 Faţada principală 
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\ 
Fig. 10. Detaliu bosaje Fig. 11 . Delaliu - corp B Fig. 12. Faţada nordică- corp C 

vestică fiind axată pe poartă, deci as imetria descrisă la nivelul 
parterului este mult mai accentuată la etaj. Celelalte feres tre se 
află în axe le golw-ilor de la parter având ancadramente mult mai 
bogate decât acestea. Ancadramentele dreptunghiulare, pe verti
ca l ă se sprijină pe brâul intermediar ş i aproape că ating brâul de 
corni şă., iar pe orizontală au un cadru mult mai lat. La pai1ea inferi
oară. a ancadramentului găs im câte un panou decorat cu ca11u ş 

s implu, iar la partea superioară un panou împodobit cu ghirlandă. 
Cele două ferestre din margine au ghirlandele decorate mai bogat, 
cu motive vegetale - flori şi fructe. 

Faţada nordi că a corpului B are la parter, în axul de mijloc, 
o uşă cu linte! drept, de la care spre dreapta este o fereastră mică, 
iar spre stânga o fereastră mare dreptunghiulară (fig. 11) . La etaj, 
în axe le care corespund cu cele de la parter, sunt trei fe restre 
identice. 

Vederea nordică a c lădirii prezintă două faţade interesante : 
Faţada nordică a corpului C, de fapt a foişorului de la etaj , 

a suferit mai multe transformări (fig. 12). Probabil a fost vorba 
de o galerie deschisă prin două arcade semicirculare mari, decorate 
cu câte o bandă de formă arcuită, din tencu i al ă, formând un fe l 
de loggie la etaj. La un moment dat, arcade le au fost micşorate 

pentru amenajarea unor ferestre de formă dreptunghiulară. 
Faţada estică a corpului Dare şase ferestre mari, cu tenninaţia 

semicirculară, fără ancadramente sau decoraţiuni (fig. 13, I 4). 
Subsolul , accesibil din gangul de trecere - corpul C, are două 

zone distincte, situate în corpurile A, respectiv B. 
În corpul A, subsolul se întinde de la axa 1, linia străzii, până 

la axul 5, penultimul stâlp angajat al gangului de trecere. Subsolul 
cuprinde două încăperi cu accese separate din gang, perete le ce 
le separă fiind poziţionat pe axa 3. Jncăperile sunt acoperite cu 
bolţi semici lindrice pe direcţie nord-sud. Unicul gol de aerisire 
are o formă de tunel ş i trece prin două ziduri, până ce ajunge la 
faţada sudică . 

Subsolul corpului B are o singură intrare (fig. 15) . Prima 
încăpere în care se intră este cea mai mare ş i are planul dreptun
ghiular alungit pe direcţia nord-sud; se întinde de la axa 1, linia 
străzii, până la axa 2 ş i are tavan drept. Este posibil ca tavanul 
să fi fost susţinut de grinzi, axate est-vest, deoarece s-a observat, 
la relevare, o grindă de lemn căzută în poziţia descrisă. Peretele 
sudic este străpuns de un gol de aerisire ce se regăseşte în faţadă . 

În prelungirea aceste i încăperi, spre nord, se află o alta, de 
dimensiuni reduse, acoperită cu o calotă sferi că, foa11e plată. Lângă 

Fig. 13, 14. Vederi dinspre curte a corpului D 
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încăperea mare este situată una mai mică, pe aceeaşi direcţie cu 
prima, de la linia străzii - axa 1, până la axa 2 şi până la peretele 
vestic al clădirii - axa G . După. un releveu din 1967, acest subsol 
ar fi avut o boltă semicilindrică pe direcţia nord-sud iar spre stradă 
un gol de aerisire. 

P lanul parterului clădirii este dominat de axa mediană (corp 
C), pe1pendiculară pe stradă, unde este amplasată poarta de intrare 
şi gangul de trecere boltit, din care se deschid accesele pivniţelor 
şi ale diferitelor părţi ale clădirii , respectiv prin care se ajunge 
direct în curte. Boltirea gangu lui de trecere s-a păstrat numai 
pai1ial. Pe latura vestică a gangului au fost patru stâlpi angajaţi, 
din care se păstrează doi . Pe latura estică a gangului există numai 
doi stâlpi angajaţi, boltirea ultimei travei descărcând direct pe zid. 
Din cele trei travei s-a păstrat boltirea numai în cea nordică (spre 
cmte - fig. 16, având forn1ă comp lexă: un arc lat în segment de 
cerc, intradosul căruia este însă marcat pe mijloc de o cavetă se-

Fig. 15 Intrare subsol - corp B 

micilindrică. Celelalte două travei se întindeau de la cea descrisă 
până la aproximativ 1,5 m de la poa1tă, deci gangul nu a fost boltit 
în întregime . Stâlpii angajaţi nu sunt ţesuţi de zidăria peretelui 
după cum se observă în zonele lipsite de tencuială, deci au fost 
adosaţi ulterior peretelui . Se mai văd urmele arcelor dublou pe 
pereţii laterali ai gangului. 

Accesul la parterul corpului A se face din gang, urcând şase 
trepte pe sub foişoml de la etaj (între axele 3 si 5). Intrarea are 
te1minaţie în segment de cerc. Încăperea, având plan dreptunghiu
lar, axat est-vest, este împăţită de o arcadă; în dreptul arcadei se 
află un perete despă11itor din scânduri, în spatele căruia se afla 
un grup sanitar, iar pe latura vestică a încăperii există o fereastră 
zidită , cu o terminaţie în segment de cerc. Foarte probabil că fereas
tra a fost zidită după construirea casei vecine care a fost alipită 
- deci clădirea studiată este mai veche decât cea din vecinătatea 
vestică. Din prima încăpere se accede în corpul D şi , respectiv, 
în camera dinspre stradă. Pe lat1ira sudică a încăperii se află o uşă 
care duce în tractul de la stradă, compus din două încăperi cu plan 
dreptunghiular, axate nord-sud, având două, respectiv, o fereastră 
către stradă. Ferestrele au te1minaţie cu linte! drept, nişele golurilor 
au terminaţia în segment de cerc . 

Revista Monumentelor Istorice + 2001-2003 

Deşi corpul D este accesibil din corpul A, este evident că acesta 
a fost adăugat ulterior clădirii . Nivelul ele că.lcare corespunde, dar 
tavanul este mult înălţat faţă de corpul A, înălţime datorată de altfel 
dimensiunilor mari ale încăperii folosită ca sală de sport, concepută 
probabil - clupă aspect- ca sală de festivităţi. Pe latura estică sunt 
înşirate cinci ferestre, înalte şi late, cu terminaţie în semicerc. Pe 
partea cealaltă se află cinci nişe cu parapete înalte şi terminaţie 
în semicerc . Peretele nordic are două goluri , în ax o uşă. repre
zentativă şi una laterală, care duc într-o încăpere mai mică. Foarte 
probabil că încăperea s-a realizat ulterior, deoarece, deşi şi aici 
se regăseşte aceeaşi fereastră şi nişă, ritmul ferestrelor faţadei 
exterioare nu se păstrează, iar pe faţadă se observă o fisură verticală 
în dreptul compartimentării dintre cele două încăperi. De aseme
nea, se observă la exterior că zidăria de cărămidă a peretelui nu 
este ţesută . 

Accesul în corpul B se face tot din gang, într-o încăpere drep
tunghiu lară orientată est-vest. Încăperea este acoperită cu bolţi
şoare de cărămidă pe structură metalică (profile I). Încăperea are 
două ferestre pe latura de est. Încăperea cu rol de sas este acum 
separată în două cu un perete subţire orientat nord-sud . Cele două 
camere de la sud de sas au planul dreptunghiular, axate nord-sud, 
comunicând printr-o uşă cu linte! drept. Camera cea mai mare are 
tavanul drept şi la sud două ferestre cu nişă. În camera al ăturată, 
tavanul este boltit, având trei deschideri . Acesta este rezolvat prin 
intersectarea unor bolţi în leagan cu muchii teşite care descarcă 
pe arce transversale şi pe pereţii de contur. Muchiile lor sunt mar
cate discret prin profile de tencuială cu grosimea de circa 2 cm 
şi lăţimea de aproximativ 10 - 12 cm (fig. 17). În peretele sudic 
găsim o fereastră asemănătoare cu cele descrise la încăperea pre
cedentă. 

La extremitatea nordică a corpului B, cu acces din acelaşi sas, 
se mai întâlneşte o încăpere acoperită cu bolţişoare pe profile me
talice (I), orientate est-vest. Această încăpere are un al doilea acces 
pe latura nordică, direct din cm1e şi încă o fereastră pe acelaşi 
perete nordic. Din această încăpere se mai poate accede într-un 
mic spaţiu de depozitare aflat la limita de nord-vest, luminat prin 
două ferestre mici cu parapet înalt. 

Fig. 16. Arce ale gangului - corp C 
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Fig. 17. Î11câperea boltită parter - COlp B 

Tot din ga ng, în co l ţu l nord-vestic al corpulu i B, se accede 
la etaj printr-o sca ră cu trei rampe ş i două podeste care ajunge 
în fos tul foişor, actualmente un antreu, din care se deschid trei 
u şi. Ascensi unea scării este urmărită de o bo l tă semi c ilin drică . 

Fostul fo i şo r, situat la etaj ul corpului C, are tavan drept, şi este 
împărţ i t în două de o a rcadă în segment de cerc pc direcţia axei 
4. Spaţiul este luminat prin două gol uri cu multipl e transformări , 

actualmente ferestre dreptunghiul are. Cea mai reprezentativă sa l ă 

a c l ădirii se află. deasupra gangului de trecere şi era acces ibilă din 
antreu l amintit (accesul la etajul corpului 8 ). Din cauza prăbuşiri i 

bolţii gangului (flg. I 8), momentan sala nu arc pa rdosea l ă decât 
în poqiunea de la intrn re. După decoraţia pa rţi a l păstra tă a tavanului , 
este cea mai semnifi cativă încăpere , având probabil un rol de re
prezentare. Tavanul poartă un cartuş în stil baroc popular, cu o deco
raţ i e care în momentul de faţă este într-o stare avansată de degra
dare (fig. 19). Sala este luminată prin două ferestre în peretele sudic, 
identice cu cele din camerele a l ăturate . În pereţ ii laterali se află 
câte o uşă z idită , care făceau legătura cu încăperil e din partea de 
est ş i de vest, a lcă tuind probabil un şir de să li reprezentative. 

Prin uşa spre est ajungem în corpu l B într-o încăpere cu rol 
de sas, momentan separată în două cu un perete nord-sud, pe zidul 
estic având două ferestre cu terminaţii în segment de cerc. Cea 
mai spatioa să încăpere a etaj ului este cea de la nord de sas, la care 
urcă o tt'.eaptă. În co l ţul sud estic, es te vi zibilă. boltirea scăr i i , care 
este s ituată sub cameră. Încăperea , cu tavan drept, primeşte lumină 
prin trei feres tre cu ni şă , şi cu linte! drept. Cele două camere de 
la sud de sas au planul dreptunghiul ar, axate nord-sud . Cele dou ă. 

co muni că printr-o uşă cu linte! drept. Pe tavanul drept al camerei 
nord-est ice gă.s im ornamentaţ i e din ten cuia l ă, în formă de cartuş 
în stil ba roc popular, foa rte simpli ficat (fig. 20). La nord camera 
arc o fereastră. amenajată cu ni şă. Camera vec i nă este foa rte 
asemănătoare, dar ca rtu şul pc plafon este mai înti ns, ma i elegant 
şi mai bogat ornamentat. Pc paitca superioară a pereţil or s-a reali z31t 
un brâu decorativ ca re se îmbină cu plafonu l printr-un arc. In 
peretele sudic găs im două ferestre asemănătoare cu cele descrise 
la în căperea preceden tă . 

Cca de-a treia uşă din antreul , ,foişorului '' duce în corpul A, 
într-un sas din care se accede, spre vest, la un grup sanitar. Aici 
se repetă situaţia ferestrelor de la parter, înzidite din cauza cons
truirii case i vecine. Tot din sas, spre sud, ajungem într-o încăpere 
cândva spaţioasă, actualmente cornpart1mcntată în trei camere şi 
un co ridor îngust de legătură. Pc tavanul drept nu apare ni ci o 
decoraţie , ceea cc pare ciudat, fiindcă şi această sală este în ş iru l 

încăperil or reprezentative. Probabil la data executării comparti
mentărilor s-au îndepărtat ornamentele tavanului . În zidul vestic 
găsim nişe aidoma celor din grupul san itar, care au fost cândva 
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Fig. 18. Vedere in terioară a gangului - corp C 

fe restre, fapt care dovedeşte vechimea mai mare a c l ădirii studiate 
faţă de cea a lăturată la est. 

Forma acoperişului clădirii este complexă: la stradă (corp A, 
C ş i corp B, partea dinspre stradă) poartă un acoperiş de tip man
sardă, cu partea superioară în patru ape, iar cea inferioară în două, 

streaşina fiind rezolvată. cu rupere de pantă. Părţii inferioare i se 
racordează acoperişuri l e aripilor dezvoltate în curte, una pe partea 

Fig. 19. Plafon ornamental. etaj sala - co1p C 
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Fig. 20. Plc!f'on orna111er11 li e/aj - corp B 

Fig. 24. Detaliu şC11pantă - co17J D 

Revista Mo>wmente/or Js tă"rice + 2001-2003 

vesti că (corp D), alta mai mică pe partea estică (partea dinspre 
curte a corpului B). Şarp a nta nu este unita ră , cezura di ntre cele 
două structuri sc afl ă la întîlnirea corpulu i A cu corpul C. Aceasta 
nu se observă din s tradă (coama acoperi ş ului este comună), ci 
numai din curte ş i , b in enţe l es , în pod (flg. 2 1, 22. 23 ş i 24). 

Cercetând structu ra acoperi ş u l u i , se con s ta tă ex i s ten ţa şar

pantei tip baroc pc corpuril e B ş i C, care a fos t transforma tă ş i 

modernizată , pe p011iunca de deasupra corpulu i A. Structura de 
aici prez int ă caractere de şarpan tă ec l ecti că , modifi că ril e fiin d 
impuse probabil de adosarca acoperi ş u l u i de deasupra corpului D. 

Etapele de construcţie. Evoluţia clădirii 

C l ă d irea de la nr. 353 arc mai multe etape de con stru cţie , care 
la o a na li ză atentă se di sting dcst·ul de bi ne. Ini ţ i a l au fost două 
c l ă diri , corpul A ş i corpul B, fiind con strucţ ii de sine s tă tă toa re, 

care au fos t unificate printr-o boltire ş i un etaj , actualmente corpul 
C. Corpul A a fos t cândva mai scurt, adi că faţada sa s udică nu era 
a lini a tă la stradă acest fa pt fi ind su sţinut de cezura din peretele 
către gang, dar ş i de dimensiunea subsolului care a rămas nemodi
ficat. 

Fa ţada actua l ă a c l ădirii a rezultat în urma reali ză rii l egă turi i 

dintre cele două casc ori ginare. Boltirea gangului de trecere a pre
supus adăug irea unei noi structuri, astfe l stâlpii angajaţi au fost 
adosaţi ş i chi ar lipi ţi de zidă ri a pereţil o r corpuril or laterale (casele 
vechi) , prin cură ţa rea tencuielii , ceea ce se observă bine la fa ţa 

locului în zonele în care aceşti a au di spă ru t. 

În faza actua l ă a studiului , care nu a permi s o cercetare arheo
logică , nu se poate preci za cu certitudine ca re dintre cele două 

case este mai veche. Se presupune că mai nou este corpul B, fiindcă 
a servit ca prototip pentru întreaga fa ţadă, deci în momentul reali
zarii fa ţade i de nord a fost mai la „modă' '. Oricum, corpul B are 
şarpanta barocă, stil preluat ş i la şarpanta a fe rentă corpului C, 
conducând la ipoteza că au fost excutate odată . 

Se vede clar, că pa1tea cea mai recentă a cl ădirii este corpul D, 
construit pentru festivităţi . Intrarea în această aripă se face prin corpul 
A, deci uşa respectivă a fost creată ulterior. Pereţii aripii sudice se 
conformează aliniamentului pereţilor corespunzătoare ale corpului 
estic, dar şarpantele au deosebiri foarte mari , chiar ş i l egătura dintre 

Fig. 2 1. Detaliu şa1pa111ă - co11J B Fig. 22 Detaliu şa1pantă la timpan - co1p A Fig. 23 . Detaliu intersecţie şarpantă co1p A şi D 
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ele este problematică , fiindcă nivelul streaşinii este mult mai jos în 
cazul adăugirii. Fonna acoperi şului este simplă, în două ape. 

În urma analizei se pot considera ca posibile următoarele etape 
de construcţie : 

ETAPA 1 
O construcţie parter cu subsol parţial, retrasă de la stradă pe 
latura stângă - CORPUL A, probabil edificată pe o mai veche 
fundaţie a unei locuinţe de tip francon (fig. 25). 
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În multe sate ardelene se atestă existenţa casei de tip francon: 
casă aşezată cu latura îngustă înspre stradă pe o parcelă al cărei 
front depăşeşte rareori 12 m şi având o învelitoarea în două ape 
cu timpane drepte sau cu vârful teşit. Având în vedere lăţimea 
lotului nostru, este posibil ca el să fie rezultatul unei comasări de 
două loturi francone. 

La origine, majoritatea oraşelor ardelene au sate cu stradă de 
tip adunat. În astfel de sate tipul frecvent de casă este constituit 
de prototipul cel mai simplu: o cameră către uliţă şi o bucătărie 
în spatele ei , spre curte, în continuare fiind amplasate anexele 
gospodăreşti (fig. 26). 

Fig. 26. Reconstituire a gospodărie i .fi"ancone (Hofmann - 1933) 

ETAPA 2 
Apariţia, pe lotul actual, a unei alte construcţii de tip ţărănesc 
săsesc - CORPUL B, aşezată în partea dreaptă, aliniată Ia 
stradă, având parter şi subsol pe aproape întreaga suprafaţă 
(fig. 27). 
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Fig. 27. Etapa 2 
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Această apariţie corespunde unui model mai evoluat al prototi
pului. Şura şi grajdurile sunt amplasate perpendicular pe direcţia 
casei, la limita din spate a curţii. Alte îmbogăţiri ale programu
lui se realizează prin constmirea laturii opuse casei, astfel încât 
constmcţiile gospodăriei se grupează în formă de U. Tipul săsesc 
este vizibil şi în modul de aşezare şi de tratare al frontului caselor 
către uliţă: aliniate şi legate între ele cu porţi înalte de zid, formând 
un front masiv (fig. 28 a, b). 
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Fig. 28 a. Reconstituirea imaginii ansamblului 
înainte de etajare (Etapa 1-2) 

Fig. 28 b. Faţada principală în prezent 
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Există şi forme de interferenţă între casa de tip francon şi casa 
cu tindă: în faţa laturii înguste a casei este amplasată o prispă 
susţinută de stâlpi de le1m1 - acest tip de casă reprezentând o formă 
mdimentară a arcadelor deschise folosite în pe1ioada goticului târziu. 

ETAPA 3 
Se aliniază la stradă construcţia din stânga - CORPUL A, se 
ridică structura boltită a gangului şi se realizează un etaj 
general, prilej cu care se extinde CORPUL B cu un spaţiu pen
tru scară şi o cameră spre curte (fig. 29). 
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Fig. 29. Etapa 3 

Etapa ar corespunde tipului cel mai evoluat de casă în care 
se trece la închiderea frontului spre stradă , renunţându-se la forma 
tipică, cu fronton spre stradă, coama acoperişului, în acest caz, 
devine parale lă cu strada şi se ajunge la un front de stradă închis . 

În multe aşezări săseşti, chiar dacă acestea nu au statut de 
oraş, cei înstăriţi urmează modelul urban care, dezvoltând tipul 
gotic, se cristalizează în timpul renaşterii, primind prin refaceri , 
restructurări şi adăugiri elemente specifice vocabularului baroc 
- decoraţii şi acoperiş. 

Se efectueză astfel o trecere de la casa ţărănească la casa urbană, 

conturându-se un tip specific săsesc . Se păstrează dispoziţia unei 
camere către stradă w1nată de o bucătărie, dar datorită probabil 
perfecţionării sistemelor de şarpante, se trece la o adâncime mai mare 
a caselor; pe lângă camera mare din faţada principală a casei fi:ancone 
se construieşte încă o încăpere, cuprinsă sub acelaşi acoperiş. 

Clădirea este aşezată cu latura ei lungă lângă marginea tere
nului , deseori adosat casei vecine. 

Corpul construit se întoarce spre strada principală, dând astfel 
naştere unei clădiri având forma de L. Prin faţada principală se 
practică o trecere carosabilă fie boltită, fi e cu tavan din grinzi de 
lemn, aşezată de obicei într-o pa1te, dar ş i în centrul faţadei, 
deasupra căreia se constrnişte un al doilea nivel la care se ajunge 
printr-o scară amplasată la mijlocul casei, într-un hol, care are acces 
fie din intrarea carosabilă, fie din punctu 1 de aiticulaţie al celor 
două corpuri de clădire care formează L-ul. 

Creşte deci numărul de camere, ajungându-se la 8-15 încă
peri , în conseci nţă imobilul capătă o valoare mai ridicată. La etajul 
casei se găsesc spaţiil e destinate familiei , în care se desfăşura viaţa 
particulară, dar în care aveau loc ş i festiv ităţ i - la casele celor 
în stă ri ţi . Camera reprezentativă (Saa l - sala), de multe ori de 
dimensiuni mari, era orientată către stradă, fiind situ ată deasupra 
intrării . În general, bucătăria era ampl asată lot la etajul corpului 
principal, dar cu fe res tre le către curte, restul camerelor de locuit 
se aflau în corpul din spre stradă sau în aripa, respectiv aripile, 
din curte; accesul la aceste încăper i se făcea de pe un culoar iniţia l 

deschi s sau printr-o ga lerie spre care ducea scara . 
Trecerile acoperite trebuiau să permită o bună manipulare a 

mărfurilor din s tradă că tre locurile de depozitare: pi vniţe, poduri 
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şi magazii din curte. În acelaşi timp, erau folosite pentru staţionarea 
w1or care încărcate cu mărfuri pe timp de noapte. Faptul că în foaite 
puţine cazuri , sub aceste culoare se găsesc pivniţe, denotă că, în 
curţi erau introduse ş i încărcături grele care ar fi solicitat bolţile . 

Încăperile de la parter sunt de obicei boltite cu cărămidă, so
luţie rareori folosită şi la cele de la etaj , care în mod curent sunt 
acoperite cu grinzi de lemn şi scânduri. Camerele situate lângă 
trecerea carosabilă erau folosite pentru ateliere meşteşugăreşti sau 
pentru desfăşurarea comerţului şi a depozitării mărfurilor care, 
conform dreptului de depozit, trebuiau expuse spre vânzare în oraş, 
înainte de a putea fi duse în alte localităţi. 

Majoritatea pivniţelor caselor sunt boltite, încă din perioada 
gotică, cu bolţi semicilindrice. Scările de acces către pivniţe por
nesc, de obicei, din curte, dar de multe ori şi din gang. 

Acoperişul înalt, cu o pantă mai mare de 45° şi de multe ori 
cu rupere de pantă se întoarce cu coama paralelă cu strada. 

Faţada principală are ca accent golul mare al trecerii carosa
bile, aşezată de obicei într-o parte a faţade i, aşezarea axială nefiind 
totuşi o excepţie. Faţadele principale se caracterizează prin zidărie 
plină, tencuită, probabil colorată, care constituie elementul de unire, 
de ordonare şi de închegare într-o unitate a ancadramentelor ce 
sunt deseori diferite şi de cele mai multe ori aşezate asimetric sau 
chiar neregulat. Faţadele spre curte sunt mult mai modeste. 

Dezvoltarea producţiei cărămizilor şi trecerea la executarea 
în masă a clădirilor etajate, conturează noul sistem de boltire. Vasta 
activitate de construcţii impune emiterea de prescrpţii de construc
ţii conţinute în diferite statute care atestă răspândirea foarte largă 
a noilor tipuri de bolţi . De exemplu, statutele din 1570 ale zidarilor 
Braşovului , precum şi cele din 1589 ale clujenilor, cer ca o lucrare 
de meşter executarea unei bolţi încrucişate (Kojfengewo!be, unius 
domus seu holocausti testidinemfornacimque informam crucis). 
Se poate presupune că acest tip de boltire se generalizează încă 
din prima jumătate a sec. al XVI-iea. 

Elementele simplificate ale stilului baroc pătrund şi se genera
lizează în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea- mai ales către 
sfărşitul acestui secol, în întreaga arhitectură civilă a oraşelor tran
silvane. S-au efectuat numeroase refaceri, restructurări şi adăugiri 
caracteristice acestui stil unor clădiri mai vechi, în cea mai mare 
parte case de locuit, dar şi unor edificii reprezentative. În paralel 
cu tendinţele şi caracteristicile noi , în rândurile vechii pături a 
meşterilor breslaşi mai persistă vechile programe, vechile cerinţe, 
care se vor rezolva pe vechile structuri de plan, dar şi aici apare 
noua tehnică de boltire, iar apoi profilatura barocă aplicată . 

ETAPA 4-5 
Se prelungeşte CORPUL A, pe latura de vest, cu o construcţie 
parter -sală+ anexă, ansamblul căpătând forma de „U" (fig. 30). 
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Fig. 30. Etapa 4-5 
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5. Concluzii 

Construcţia analizată. ocupă întreg front1i1 de la stradă al lot11lui 
ş i face parte integrantă din frontul continuu al pieţei centrale. 
Accesul se face printr-un portal, în formă de mâner ele coş , într-un 
gang median, cândva boltit. De o parte ş i ele alta a gangului se 
dezvoltă două corpuri de construcţie încununate ele un etaj general. 
După compoziţia faţadei principale ş i dispunerea golurilor se poate 
deduce că ea este rezultatul unor etape succesive de construcţie . 

Aceasta atât datorită distanţelor diferite di.ntre golurile de la parter, 
cât ş i dispunerii dezaxate a porţii faţă de gang şi a ferestrelor 
mediane ale etajului faţă de poartă. 

Construcţia are două subsoluri parţiale , de o parte şi ele alta 
a gangului. Subsolul corpului din dreapta intrării (B) se întinde 
până la limitele proprietăţii , atât spre stânga cât şi spre limita 
laterală a terenului . Cel din stânga (A), de dimensiuni mai mici 
nu atinge nici limita de la stradă nici cea laterală. Aceste observaţii 
conduc la concluzia că ele sunt rezultatul unor etape diferite ele 
construcţie, cel din stânga sugerând o ocupare a terenului de tip 
francon iar cel din dreapta fiind ulterior. 

Lipsa continuităţii dintre struch1ra spaţiului boltit al gangului 
şi pereţii laterali confirmă existenţa a două construcţii Lmite ulterior 
prin structura boltită a trecerii carosabile - gangul, probabil cu 
prilejul etajării. 

Pe de altă parte, peretele spre gang al corpului din stânga (A) 
este mult mai gros decât ceilalţi pereţi şi este la exterior din piatră 
şi la interior din cărămidă. La aproximativ doi metri de la poartă, 
un rost vertical desparte zidăria din piatră pe toată înălţimea 
parterului, corespunzând limitei subsolului. Aceasta confirmă fap
tul că în prima fază construcţia din stânga era retrasă de la stradă 
şi a fost ulterior prelungită până la limita proprietăţii din raţiuni 
de aliniere. Alinierea la fronhil construit s-ar fi putut realiza odată 
cu etajarea construcţiei sau într-o etapă anterioară. 

Se pare că tot în perioada etajării celor două corpuri , s-a 
prelungit corpul din dreapta (B), dincolo de limita gangului şi a 

construcţiei din stânga, pentru a putea adăposti scara de acces că
tre etaj. Zidăria acestei prelungiri pare să fie neţesută cu restul 
construcţiei , rosh1l fiind mascat de ultimul stâlp al gangului , iar 
realizarea planşeului de peste parter pe şine metalice şi bolţişoare 
clin cărămidă certifică o altă etapă ele constrncţie, prin comparaţie 
cu celelalte planşee pe strnchiră de lemn . 

La etaj, dimensiunea pereţilor şi folosirea aceluiaşi tip de 
cărămidă, precum ş i dimensiunea, forma ş i decoraţia golurilor 
conduc la concluzia că acesta este rezultahil unei etape unice de 
con strucţie. 

În această formă de „U" construcţia apare reprezentată pe 
harta austro-ungară de după 1875. Pe la mijlocul secolului XX, 
se ştie că pe latura estică (din stânga lotului) s-a realizat un corp 
pa1ier, în prelungire, probabil pe fundaţiile unei construcţii mai 
vechi . În această încăpere a funcţionat o sală de sport, atunci când 
clădirea adăpostea o şcoală. Către extremitatea corpului dinspre 
curte se vede că zidăria ultimei travei care adăposteşte anexa sălii 
este neţesută. Anexa pare a fi fost alipită clădirii, posibil chiar în 
timpul acestei etape de construcţie , pentru că forma unitară a 
golurilor şi acoperişul acesh1i corp indică o fază. unică de realizare. 

Construcţia actuală se prezintă ca un edificiu de tip urban, 
justificat ele caracterul de reprezentabilitate pe care îl avea ca 
primărie în cadrul localităţii . Anul 1804 care atestă existenţa insti 
tuţiei primăriei în comuna Cincu, confirmă datarea constmcţiei , 

probabil a celei în formă etajată , din sec. al XVIII-iea. 
Similih1dini cu programul de han, de exemplu cel clin Mediaş 

sau cel din Sibiu, conduc la o paralelă a posibilei evoluţii a cons
trncţiei a cărei formă de secol XVIII înglobează mai vechi forme 
de sfârşit de secol XVI. Case cu gang dispus axial se întâlnesc la 
Sighişoara, Sibiu, Braşov şi Mediaş (fig. 31, 32, 33, 34). 

Construcţia are o evoluţie în care se regăsesc toate etapele casei 
orăşeneşti săseşti, pornind de la constmcţia de tip săsesc ţărănesc 
edificată pe posibilele fundaţii ale uneia ele tip francon, identificată 
în corpul A, trecând prin tipul gotic şi renascentist de casă negusto
rească şi ajungând să adopte fonnule baroce odată cu etajarea. 

Fig. 3 I. Sibiu -
S11: 9 Mai 111'. 61 

Fig. 33. Sibiu -
St1: TimOlei Popovici 111'. l 3 
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Fig. 32. Sib iu -
S11: Tipografilor 111: 23 

Fig. 34. Sibiu -
S11: Timotei Popovici 111:2 
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SUMMARY 

The 'Latin school' is loca/ed in the village of Cincu, in the Brasov district, 
at 18 kmfrom Agnita and 14 km from Voila, on the national road Făgăraş 
- Agnita - Mediaş. 

The construction is loca/ed on the northwest front of the square, on a 
rectangular lot, between two streets: Pieţii street - the main entrance 
and Mica street - the seconda!)' entrance. 
The lot is oriented north - south and displayed on a/l the length of the 
street front . 
Placed on the south border of the lot, the building has extensions to the 
north on the eastern and western borders, resulting a "V" fo rm plan 
with unequal wings that are occupying al! !he front of this lot Io the border 
of !he sidewalk. 
The building is placed on one of the lots that are pari of the two islands 

that were suspect ed to belong to the first stage ofoccupation by !he Saxon 
colonists - about Xiii century. The historical evolution study of the 
building shows continuous transformations unt ii the actual "V" form, 
the "U"form is represented on the Austro-Hungarian map after 1875. 
The cons truci ion has an evolution in which are rediscovered all the stages 
of the Saxon city house startingfiwn the typical peasant Saxon construction 
on the possib/e fi-ancon .foundations, passing through Gothic and the 
Renaissance types.for the merchant house and getting the Baroque formula 
with the new storey !hat appeared The actual .form is the resuit of successive 
tran\figurations starting from two independent bui/dings !hat are located 
on the both sides of the actual passage and are united by a common floor. 
According to the evolution of the plan, the building has.four distinctive 
parts as presen/ed bellow: 
CORP A: ii is situa/ed al the lefi part of the interior yard and it is aligned 
wilh the street. lt contains basement (semi-basement), ground levei and 
f irst levei. 
CORP B: lt is situa/ed al !he right part of !he interior yard, and ii is 
aligned with the street. fi conta ins basement (sem i-basement), ground 
leve/ and first levei. 
CORP C: lt is situated on the axis of the yard. fi is a joi ni between the 
main corps A and B and ii conta ins only ground and f irst leve/. ln the 
presen/, the corp Bis closed by the masonry only al the fw;:ade because 
on the backside there is only the tie beam. Actually, this corp doesn 't 
exist anymore al the .flrsl levei. A I the superior part, the ground levei 
was closed by a maso111y slab, broken down in the pre. ·ent but marked 
by the lateral corp.1· masomy. 
CORP D: fi is a single storey building composed of brick maso111y and 
wooden slab. fi is linked with CORP A, situated in the north pari ofthe 
yard 

CORP E: Jt is adjacent and isolated corp containing only ground levei, 
situated on the eastern side of the yard Jt is a/so place al a distance to 
the CORP B. 
The building had different functio ns during time: pub, school ("Latin 
school"), town hali, and residence. Structure, roof and interior ornaments 
degradat ion conducted to abandon and to the relocation of the town hali 
in another loca/ion, that amplified the degradation status. 
The construction has structure walls made of brick and stane masonry. 
The older parts ofthe constn.iction are made of stane. A/so the structure 
ofthe vaulted passage was made of brick. . The foundations are made of 
stane and mortar. The ground floor slabs, over the basement, are made 
of brick vaults with divers geometry or on wooden bea ms. The slabs on 
the floor, over the ground floor and first floor are on wooden beams that 
are sustaining.flooring made of planks and ceilings plastered on battens 
and cane. The exceptions are the access halt and the room /rom the 
courtyard oft he eastern section where the slabs are made of small bricks 
on metal/ic beams, sign of an ulterior intervention, alsa the eastern room 
from the street in the same section, which has vaults of brick masomy, 
proof ofits existence /rom the first stage ofthe construction. Some ceilings 
are plastered and decorated in the rooms from the street with gypsum 
models on the inner side and with gorges profiles, from which are fragments 
in the room over the passage andin the eastern building section. 
The roofis a wood trestie framing system with shingle lile roofing placed 
on the ballens. Ulterior fixing had replaced partially the scale shaped 
shingle tile with pro.fi/ed shingle lile esp ecially in the overhanging and 
gutter area. 
On the exterior, on the facade from the street, the construction stil! has, 
pre tty well conserved, a/I !he floor elements and p lastering e/ementsfrom 
the extremities ofthe southernfai;:ade and around the vault ofthe access 
gale. 
By type, the building is comprised in the group ofthe houses with passage 
and compactfi-ont at the streeţ. The volumetric, characteristic to the city 
house, with high roof and broken stope is the same with !he central area 
of the cities with Saxon popula/ion - Sibiu, Medias. Turda, etc. Jn the 
town planning, the building parlicipates al the creat ion of the fi-ont of 
the Central Square spontaneous developed, the construction occupying, 
with the adjacenl buildings, the north fi-ani that delimitates the square. 
The importance of the construction is magnified by the pos ition in the 
short axis of the square. The historical building is a part of the 
architecture specific.for medieval Saxon townsfi-0111 Transy lvania, being 
s imilar with constructions loca/ed in the historica/ centres in the towns 
of Sibiu, Braşov, Mediaş, Sigh işoara, Turda. 
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