
TURNURI DE PATRICIENI IN SIBIU LA SFIRŞITUL EVULUI MEDIU 
arh. HERMANN FABINI -----------------

Faptul ca rn Transilvania s-au păstrat foarte puţine 
exemple de arhite'ctură ,civilă din secolele XIII-X V în 
forma lor originală şi că resturile acestor construqii, trans
formate prin adaptări şi adăugiri, sînt greu de recunoscut, a 
dus în repetate rînduri la afirmaţia că în această perioadă nu 
a existat, ex:ceptînd un număr mic de edificii, o arhitectură 
din materiale durabile. Un studiu mai atent al oraşu1ui vechi 
Siibiu a arătat că aiceaistă afirmaţie con~spunde nrumai În 
mică măsură realităţii. Resturi ale unor construeţii gotice gă
site la multe dă,diri din oraş permit să se presupună că o 
mare parte din „oraşul de sus" şi anumite zone din „ ora şul 
de jos" aveau pe vremea aceea constmcţii din zidărie de că
rămidă. Dacă încercăm să ne facem o imagine a Sibiului din 
jurul anului 1500, trebuie să ne închipuim majoritatea case-
1,or din pi1aţa ReipU1bl:ici~ şi de pe surăz1le priocipafo a'1e Na
şului de sus, pnecum ş i o parte din casele din o ra şul de jos 

drept construqii cu 1-2 cauuri, ou pivniţe şi acoperişuri în 
două pante, din care multe av,eau timpane În formă de 
trepte, aşa cum le regăsim la vremea aceea foarte răspîndite 
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Fig. 1. - Centrul oraşului medieval, după planurile cadastra le din 1875. 

În Germania, Polonia, Austria, şi Cehoslovacia. Silueta ora
şului era determinată În mod esenţial de turnurile al căror 

număr era destul de în.semnat. Avem de-<a face cu turnuri de 
biserid, de poar.ră, de aipă.raire şi uunmri de patrioieni. 

Spre deosebi,re de primele trei tipuri, construite de comu
nitatea orăşenească, turnurile de patricieni erau construcţii par
tiouilal'e, ceea ce implid şi elemenitJe speoiJ,~ce în conc:eipţiÎa ar
hrnecwrailă, şi le de1Semnează ,oa pe o g.l'lupă apane de oon
strnqii civile ale evului mediu tîrzÎlu. Ne p11opunem ca În cele 
ce urmează să dLarificăm unele aspecte legate de funcţiunea, 
caracteristicile de bază , corelarea În contextul istoric şi în 
spaţiul transilvănean cît şi În oa,drul european de la sfîrşitul 

secolului al XV-lea a acestor turnuri-locuinţă. 

La stadiul acuual al cunoştinţelor noastre, trei construcţii 

din Sibiu se pot încadra fără dificultăţi în această catego
rie: este vorba de uurnul din ansamblul Primăriei Vechi (str. 
1 Mai nr. 2), turnul din curtea casei Haller (piaţa Republicii 
nr. 10) şi turnul care a existat pînă În 1830 În actuala piaţă 
a R epubli,cii nr. 13 (fig. 1). 
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Fig. 2. - Primă ri a Veche. Turnul-locuinţă în tim pllll. restaurării văzut 
dinspre vest. 

Tur.nul de la Primă.ri a Veohe1 (fig. 2-5) a foSJt comnruirt 
în timpul dt Thomas Altemberger a fost jude regesc ş i pri
mar al oraşului, adică Între anii 1470-1491. Construcţia rea
lizată de A1temberger cuipriindea, În afară de uumul-loouinţă, 
un aonp eta:jat de 1ocuit, care era unrit ou wrruul printr-un 
corp de legătură . In afară de acest:ea două , au fost construite 
în prima etapă clădiri gospodăreşti, ampla·sate pe l1a1JuTile de 
est şi sud ale curţii principale2. Turnul, cu patl'lu nivele, avea 
ia parter, judecînd după forma portalului o remiză pentru 
trăsuri sau căruţe. Cele patru bolţi În cruce de aici se spri
jină la mijlocul încăperii (de o formă apropiată de pătrat -
dimensiuni interioare de 0,80X0,70 m) pe o coloană masivă 
de cărămidă, de seqÎiLme ocrogorna1lă (fig. 3, 4). La primrul 
etaj o galerie deschisă pe console de piatră leagă turnul de 
oooipul de nord. Pir·obiabi:l Îl11că din timpul cornsinruqie.i, accesul 
la camerele de locuit ·se fă.cea prin acest giang, la care se 
aj ungea, dea1tfel ca şi azi, pe o scară de piatră deschisă. De 
pe galerie se ajunge într-un antreu-hol acoperit cu o bohă în 
formă de plasă cu nerv·uri de piatră, cu forme caracteristice 
gio1uicull\lii tîrziru. Din arntreu, trei uşi ou ancadramente de pia
tră bogat ornamentate duc în sala principală a tiurnului, la 

1 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii ln România, voi. I, Ed. Aca
demiei, Bucureşti, p. 345; Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale ln ţările 

române, vol. I, Ed . Academiei, Bucureşti , 1959, p. 621 ş.u.; E. M. Thalgot, 
Hermannstadt - die batţgeschichtliche Entwicklttng einer siebenbiirgischen 
Stadt, Ed. H. Welther, Sibiu, 1934, p. 45 ş.u. ; Ludwig Reissenberger, 
Oberreste der Gothik und Renaissance an Profanbauten in Hermannstadt, 
Ed. Franz Miahaelis, 1888, Sibiu, p. 4 ş .u.; idem, Die dermche Kimst 
in Siebenburgen, Ed. Deutscher Kunstverlag, Berlin, 1934, p. 30; Nicolae 
Lupu, Cetatea Sibiului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 45. 

2 La lucrările de resnaurare (care sînt încă în curs), s-au găsit în 
această aripă a construeţiei două timpane ·din perioada gonică unu.! dintre 
ele are drept coronament un fleuron de piatră parţial înzidit. 
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scara în spirală pe care se urcă la evajele sl'perioare ş i la 
o latrină . Ca şi la parter, sal1a .de la etaj arc patru bolţ i În 
cruce, care se r·ea21emă pe o cofoană svdtă de piatră cu sec
ţiune octogonală . Existenţa urmeloT 1unui c~min deno tă că 

avem de-a face cu o sală de recepţi e şi festivităţ i . În direc
ţia aceleiaşi ·destinaţii pot fi interprenate n'.şele feres trelor şi 

ba.vindoul dirnspre ·curne . Prernpuneriea i1ui L. R ei1s•senber•gerl 
că această cameră ar fi fo t folo ită odinioară drept capela 
casei se pare că nu coresp unde reali tăţii, în •schimb ar fi 
posibil ca în această încăpere să se fi ţinut sluj bele din casă, 
cum este cunoscut pentru casa N a sauer4 din NLirnberg. Pe 
scara în spirală se a jungea într-o încăpere aproximativ pă
trată , care ocupa llot pilanul 1uumului. P111in tav:aim1l din grinzi 
aparenre şi nişe1e fier,est11e1lior, oare l1a acest niviel - ca şi la cd 
superior - aveaiu mici banchete, caracterul de locuinţă apare 
evident. Probabi1l aceste două Încăperi au fost folosite de Al
temberger drept camere de oaspeţi, fo losinţă cunoscută ş i la 
turnuriile ·de pat ricieni de la Regen burg. Ultimul nivel, ase
mănăoor ou etia jul II, a fost demolat la înoepunuJ seoolllLlui aJ 
XIX-lea. Cu ocazia lucrăriilor de restaurare (1972- 197 3), 
acest nivel a fost reconsti:nuit. Fundamentarea reconstitu irii se 
bazează pe analiza elementelor găsite pe şanti er (urme de 
planşee, resturi de ancadramente şi urm e de goluri), pe ve
chile reprezen tari şi analogia cu un alt exemplu: turnul de la 
casa H aller5. 

Zidăria turnului este În Întregime din cărămidă arsă, an
cadramentele uşilo1r şi ferestrelor, consolele pe care se spri
jină bovindoul, nurnuleţul scării şi galeria deschisă, preoum 
şi nerv.urile bolţil.or, sînt din piatră de cakar sau gres ie. Tur
nul a fost ini ţial tencuit cu mortar de var, pe oare erau pic
tate, cu culoare a1lbă şi neaigră, rosturile unei imaginare zi.dă
rii de piatră de talie. 

D espre p rimul proprietar Thomas Altemberger „de Ci
binio "6 ştim că a dobîndit În 1454 la Universitatea din Viena 
titlul de bacahuureat În artele ·liberale, iar În anul următor 
pe cel de magistru. In 1469 îl regăs im printre cei 12 membri 
ai sfawlui din Sibiu şi În toamna anulu: 1470 este a les pri
mar al oraşUJl.ui , pos t pe care-l ocupă, cu o scurtă în treru
pere, pînă la moartea sa în anul 1491. În acest timp Altem
berger este pevsonali1tatea ·cea mai ma11cantă a comunităţii 
săseşti, activî111d în domeniul politicii, administraţiei de bunuri, 
jur~sd~cţi·ei şi comerpulUJi. El es.te aunoriul lucrării „Codex Al
temberger", un compen:diu de legi s laţie realizat prin fo losi
rea legi slaţiei orăşeneşti şi de minerit din Germania. Sub con
ducerea Lui se ajunge la unificarea administraţiilor locale în 
aşa-·zisa „Unive11si·tame a naţiunii·i sa·seşti". 

Din scrisoarea, care anunţa consiiliului sibian moartea lui 
Altemberger, survenită la Buda în 1491, rezultă de pe ah a 
parte că acesua nu ezita să folosească metode samavolnice saiu 
forţa pentru reailizarea ţelurilor comunităţii sau ale lui per
sonale. Aceste oamcteristici ni-l înfăţişează pe Altemberger 
ca pe un tipic reprezentam al pavri.ci1atului de la sfîr,şi1lul 

evului mediu. Pe acest fundal istoric putem Înţelege dorinţa 

de reprezentare, exageriată pentru patriciatul transilvănean 
din acel timp, şi care îşi găseşte expresia atît în concepţia 

generală cît şi În detaliile prenenţioase .de la caisa lui Ailtem-

3 L. Reissenberger, op. cit., p. 9. 

4 A. v. Essenwein, Die romanische und gotische Baukrmst, În l-iand
buch der Architektnr, vol. 4, Darmstadt, 1889, p. 187 ş. u. 

5 H. Fabini, Studiu privind restaurarea Wrnului-locuintă de la 
Primăria Veche Sibiu, „B.M.I. " nr. 1/1972, anu.! XLI, p. 23- 29. 

6 Datele istorice despre Thomas Altemberger le datorez dr. Gustav 
Giindisch, căruia îi mulţumim şi pe această cale. 
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Fig. J. - Primăria Veche. Plan parter ş i etajele su perioare ale wmului-locurnră. 
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FAŢADĂ. VEST, 

Fig. 4. - Pri111ă11ia Veche. Faţ;i,da vest ~ i seqi i pân UUI111uJ-!ocuinţă . 

berge r. Asupra motivelor ce au dus la construirea unor a t 

fe l de locuinţe vom reveni mai jos. 
Pr1esupuneirea d turnul de la Primăria Veche a fost rea

lizat prin t.ransformarea unui turn dm vechile fortificaţii ale 
oraşului7 n u es te Întemei a tă, din ma i multe motive: turnul 

7 G. Giindisch, Thomas Altemberger und das Alte Rathaus, în 
„Neuer Weg" din 18 ma rtie 1972. 

F1 ' . 5. - Prirnari:i Veche. Elev:iţi:i tu rn ul ui văzut5 d in curte. 

D 

SECŢIE EST- VEST 
SECŢIE NORD -SUD 

n u este În legătură cu zidurile o raşulu i d '.n ecolul a l XIV-iea; 

p lanul ed iificiului este prea mare pen tru un turn de apărare 

şi ceea ce este cel mai conolu dent, În cursul lucră ri lor de res

taurare nu -au puuut identifi.ca urmele une i construq ii mai 

veohi ; toane detali il1e de pi a'llfă de la paner ca: i111trarea, fe

restrele şi p ornirea bolţilor nu pot fi datate înainte de a doua 

jumă tate a secolului al V-lea. La oaturile super i1oare nu s-au 

ELEVATIA TURNULUI DIN CURTE 
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putut identif ica re turile unui planşe u de grinzi mai vechi 
sau urmele unor bolţi anteri oare celor anuale, care, după 
pr filatura ·colo·anei centrale ce le susţine, pot de asemenea 
să fi e datate numai În tim1pul lui ALtember1ger. 

Demne de reţinut la 1a1cest turn sînt detaliile de pietră

rie pretenţio s ş i precis executate. Dad anciCl!dramentele de uşă 
de la pan er au o profilaoură simplă , muchii teşite , ş i se În
ch id }n partea superioară în arce frînte: s·egment de cerc sau 
c ns le decor.a.te 1n forme geometrice, cele de Ia primul etaj 
au fo st tranate cu deosebită at:enţie. Pofltlalul către sala prin
cipalăB de la etajul I accentuează imponanţa a1cestei săli: pro
fi lamr,a ancadra:menwlui, care în partea de sus are un lintou 
rezemat pe ·console, se compune dimr-o succesiune de trei i eşin
duri şi int:rîndur.i. Spre interi1or, deasUJpr.a a două socluri pa
ralelipi·pedice, se ridică un profil compus din două baghete, 
carie În pa.nea de sus se despică şi se Întrepătmnd. La fel se 
întîmplă şi cu profilul al doiilea, care a re formă de pară. Cel 
ele-al treilea profil 1depăşeşte paramenvul z~dului, fiind aplicat 
pe perete: peste o ·consdlă d e forma unei piramide Întoar·se 
ş i o prismă se r~diică pmfi.lul, rot de secţiun e pri1smatică, de
co.rat cu două arce frînte apli.cate. În partea s uperioară , oa
vitatea profil.ului este deoorată cu o ghirlandă ou motive ve
getale, care coboară În părţile laterale pînă la aproximativ 
două treimi din înălţime şi se nermină pe o suprafaţă încli
nată, asemănătoare acoperişului unui contrafort. 

Uşa care duce la ca-sa scă1rii 9 e.ste tratată ·ceva mai sim
plu: deasupra unui aiic în aicoladă la care oa ş i la exameiml 
precedent, pmfileLe se întiietaie, sînt ampla·sate blazoanele lui 

B L. Reissenberge•r, op. cit„ p. 12. 
9 L. Reissenberger, op. cit„ p. 13. 

f ig. 6. - Casa Haller. Ultimul nivel şi acoperişul turnului. 
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Altemberger şi a soţiei sale Afoa d e SalZJburg1D. La etajele 
superioare se găsesc de asemenea ancadramente de piatră, dar 
decomţia aces·~011a se reduce, ca şi în cazul .panerului, la 
muchii teşite ·şi .ar('e în formă de acoladă. 

Ferestrele de la paner atrag atenţia prinrtr-un deoali u ne
obişnuit: penoru a asigura o iluminare mai bună, ancadra
mentul de piatră prezintă o îndinare faţă de aliniament'lll 
z~duLui. Ferestre asemănătoare se găsesc la Crncovia 11 la dife
rit:e constmcţii (Turnul Primăriei, Coillegi:urn Maius şi Wa
wel) care pot fi datate ca şi exemplele de la Sibiu la sfîrşituJ 
secolului al XV-lea. La primul etaj, forma ferestrelor este 
corespunzătoal'ie caracterului ·de reprezentar.e al acesnui ni
vel: cele nrei ferestre ale tJumului au trei canate şi stîlpi şori 

de piatră decoraţi spre exterior •cu un profil compus dintr-o 
baghetă cu seeţrune 1circulară, profil care se regăseşte pe an
cadrament şi pe d ementrul orizJOnital ·ail f.er.e~rrei. Car:acreristice 
pennru nranziţiJa de l1a arhitectura gotică li.a cea ra. Renaşverii 
sînt micile console oare de,corează partea de jos a ancadra
mentului şi nu trebuie uitate micile ba:zie ou forme foarte va
riate pe care se reazemă profilul ronund. Fe1r•est·rde etaju1ui 
al II-lea şi cea de la bovindoul ,de la eta jul I mai au În 
afiairă de ancadramentul propriu-zis un fel de oornişă, carie 
asemănător portailului principa:l de fa etajul I, coboară late
ral p1nă la două rnelini din înălţime şi dep~şeşte planiul 
tencuielii. in partea de jos, profilul se termină cu o consolă 
în formă de blazon. 

ReiissenJbeI1ger pume .aiceist rdeta:liu în co•r e laţi e ~ ti1l:i:st~că ou 
casa Tucher - un mic castel În esenţă de concepţie renas
centistă, amplasat Într-un parc În partea de nord-e·st a ora
şului Ni.irnberg - corelaţie .care est ' preluată de V. Vătă

şianu ş i interpretată în sensul datării case i Alternberger post 
1530, anul terminării casei Tucher 12 . După părerea noastră, 

ancadramentul cu blazoane de la Frimăria Veche nu este un 
element stili1stic înrudit ou cel ·de la casa Tucher, corespon
dentul blazoanelor găsindu-se mai curînd la alte monumente 
din Transilvania dartînd de la sfîrşirul secolului al XV-lea, 
cum ar fi cel de pe amvonul şi cele din corul bisericii Sf. 
Margareta din Mediaş, de Ia cristelniţa din Moşna sau de 
la ponalul ·de vest al bi•sericii din Vakhid. Un amănunt În 
sprijinul daită1rii tuimullllli-locuinţă îna.inte de 1490 este faptul 
că detaliul menţionat se regăseşte şi la etajul I , la bovindoul 
către curte unde este în imedi1ata vecinătate cu blazonul lui 
Altemberger, amplasat aici în cheia de boltă a bovindoului. 

La etajul II, În nişele ferestrelor se păstrează, cum am 
mai menţionat, mici banchete. Aceeaşi si·tuaţie se poate con
stata şi la eta jul III , unde ferestrele , aici numa i în două ca
nate, au putut fi restaurate În baza unor fragmente ongi
nale 13. Toate ferestrele au mici console profilate între ·srî lpii 
de piatră În faţa ceroevelelor. 

Consolele care suportă bovin·doul şi turnul scării în spi
ral ă sînt decor:ate bogat în comparaţie cu alte exemple din 
ţa:ră ş i din ţări1le v1ecine (Huda, Lev10C.a, Kosioe ş . a .) şi a~1ci 

regăs im motivul baghetelor cu seqiune circulară , care se 111-

ter sectează, asemănător ou cele de la foresnre. 
Din timpul construqiei se păstrează cinci uş i. Două u şi de 

la eta jul I sînt dec•orate pe una din feţe cu intarsii; una din 
ele, azi la Muz•eul Brukenthal, reprezintă un penonaj dea
supra căruia se poate citi o inscripţie14. Spatele u şilor este 
compus din dulapi V•erticali rigidizaţi de două piese de lemn 

10 E. M. Thalgott, op. cit., p. 46. 
11 A. v. Essenwein, op. cit., p. 205. 
12 L. Reissenberger, op. cit., p. 15; V. Vătăşianu , op . cit., p. 622. 
13 H. Fabini, op. cit. , p . 28, fig. 9. 
14 E. M. Thal gott, op. cit. , p. 56-57. 
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SECTIE ELEVATIE SE CTIE LONGITUDINALA 

PLAN PARTER PLAN ETAJ 

Fig. 7. - Ca~a Haller. Fa~aid a , planu11i şi seqii prin mrn. 

or izonrtale prinse în cqadă de rîndunică. Faţa se comp une d in 
rame şi tăblii. Uşa care duce la sala prinioipală şi care după 
importanţa ei trebuia să fi fost bogat ornamentată este astăzi 
]mbrăcată în metal, omamenrtaţia fo1osită indicînd că a fost 
reali zată la sfîrşiwl sec01lu1ui al XVIII-1ea. Se pare însă că 

sub îmbrăcămintea acea·sta se pa•strează parţi de la u şa ori
ginală. 

Mai mic decît turnul de la Primăria Veche, dar În por
ţiuni mai bine păstrate , ne apatie tJurnul-locuinţă de la casa 
numită „Haller" din piaţa Republicii nr. 10. Această con
struqie (fig. 6-7) 15, judecînd după detaliiie d e arhitectură, 

a fost ridica tă de asemenea În ultima treime a secoh.1lui al 
XV-lea. Pc un plan aproximativ dreptunghiular de 7,60 X 
5,80 m se ridică un turn cu trei nivele. Accesul la nivelele 
superioare se făcea, ca şi la edific iul anterior, pe o scară în 
spirală, care se afla pe latura d e sud ş i ale căre i urme mai 
sînt vizibile În acoperi şul constr.uqiei Învecinate. Parterul ş i 
primul etaj sînt acoperite cu bolţ i În ovuce, iar la etajul II 
găsim un planşeu de grinzi de lemn. De-a lungul curţii se 
află o galerie deschi să, care şi aici este s u sţin ută de console 
de pia'tiră, cu profilatură simplă ; 1consolele se compun din 
două pris:11e suprap u e cu capetele rotunjite ş i muchiile te
şite. 

Important pentru studierea turnurilor de patricieni din 

Sibiu este faptul că la această constiruqie se păstrează şar

panta acoperişului şi cele două timpane În forma lor origi

nală . Acoperi ş ul este susţinut de -trei scaune pe care se rea-
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PLAN ETAJ II 

zemă penele. Invelitoarea e·Ste din olane, unul din puţinele 
exemple originare de acest ti1p păstrate în Sibiu . De remar
cat panta aiocennuată a acoperi şului, care are o înclinaţie de 
68°. Ge1e două nimpane, rea·1i:oane din ziidărie iele o cărămidă 
grosime, sînt acoperiitie cu cărămizi care depăşesc aliniamentul 
zidului cu oca 10 cm şi formează astfel cornişa. Timpanele 
emu Încol'onaite ou cîte un Heur n, din carie se păistrnază a:oi 
numai partea inferioară. 

in afară de detaliile amintite - console ş i fleuroane -
se mai păstrează la această constnicţi e ancadramentele ori
ginare la uşi le şi forestrele etaj ului II. Ferest•rele În două ca
nate au profilatură mai simplă decît la Primăria Veche. Ase
mănătoare sînt şi micile console În faţa ferestrelor, care aici 
însă rămîn În alinierea peretelui. Ceva mai bogat ornamen
tat este un portal cu arc frînt, amplasat pe peretde de nord 
al turnului. Probabil că aicest portal ducea pe un balcon sau 
o terasă. I poneza ar putea fi clarificată numai după cercetări 
de parament în această wnă. 

Afirn1aţia după care această casă, înainte de a ajunge în 
proprieta tea lui Petrus H all er, În anul 1537, ;;i.r fi fost a lui 
Thomas Altemberger16 a fost contrazi ă de un studiu a lui 
Lorenz Sievert despre si tuaţia proprietăţilor în piaţa prin
cipală a Sibiului. Conform aceste i lucrări, casa ajunge în 
1524 din pr-oprietatea patricianului Servatius Holzschuh În 

15 G. Ionescu, op . cit., p. 426 ş .u.; E. M. Thalgott, op. cit., 
p. 41, ş.u.; L. Reissenberger, op. cit., p. 26. 

16 L. Rei senberger, op. cit., p. 26; N . Lupu, op. cit., p. 39. 
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posesia lui Michael Altemberger, fo~l lui Thoma,s, de la ,care 
o oumpără mai tîrziu Petrus Haller, nransfol'lnînd-o în tilul 
Renaşterii. 17 

Turnul-locuinţă era de fapt numai o pa,r·te a acestui an
samb1u, caisa propriu-zi,să fiind amplasată ou frontonul spre 
Pia~a R:epublicii. D e la acest corp ele clădire se păstrează 

azi numai uneJe boilţi şi resnuri1le wmi ancaidrament de fe
reastră foarte asemănător cu oele de la Primăria Veche. 

Pentru s·mdierea celui ele-al tre~lea exemplu, turnul ele 
patrician de la casa „Lut,sch" din 1piaţa Republicii nr. 13 
(fig. ,8-U), singurele Sl\lrse le constituie reprezentăril e ş i de
scrierile anterio:are transfo11mării clin 1830-31 şi ana!liza ele
mentelor originare păsirrnte În noua clădire. în privinţa repre
ze ntări, i grafi.ce, două tab1'ouri din Mu:z;eul Bruke111uha1l ne 
înfăţişează această construqie. Este vorba de reprezentarea 
decapi tării lw Johann Sachs von Harteneck în piaţa princi
pailă a oraşu1ui în 1703 şi aimairela lui Franz N ewhaiuiser", Tîr
gllll anual de 1a Sibiu", din anll!l 1789 (fig. 9). P e oînd prinna 
ne prezintă numai o persipec:tivă aeriană aisupra clădirii pri
vită din s.patJe, din care se polate insă vedea clar 
împărţirea clădirii în trei volume, cea de-a doua redă fron
tonul princiipail către piaţă, cu rnulne amănunte . Turruul avea 
patru nivele şi era flancat de două 10011puri de clădire eta
jate, cu acoperiş în două ape, unul din aceste corpuri - cd 
de sud - avea un bovindou J'n pre piaţa. Desenul exa,ct ne 
permite să vedem profilatura timpanelor ş i cornişelor şi , ca 
În canul turnului de la Primări a Veche, zugrăveala imirînid 
zidăria de piatră făţ uită . O deosebi•tă anenţie s-a acof1dat 
detaliilor de pi,etrărie: fleuroane şi ancadramente de ferestre; 

17 G. Giindisch, op. cit. 
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Fig, ~ · - Casa Lutsch. Aspectul actual 

se remarcă ace1la·ş i profil de copertină ila foreastra bovin
douhui cum l-am găsit la eta jul I şi II la P·rimăria Veche. 
Sub această fereastră şi sub cea .de la etajul II ob servăm 

două decoraţii con tl'nd din bile, respectiv blazoane 18. Acope
rişurile erau învelite 1cu olane, tumul cu patru ape şi coamă 

avea panu ferest•re în acoperiş. 

Despre ·C0111strui11ea acestei CaJSe ne dă mfo11maţii priooise 
„Topogrnpih'ie ider Snaidt Hemnal1Jl.mtadt" 19 prin afirmaţia au~
rului 1descr1ieri,i, prob~bil edirorn1l Martin Hochmeister însuşi, 

care a citit pe bovindou şi În capela din curte datele 1472 şi 

1474 . .Aiceastă datare apare vewsimllă·· prin faptul că deta
liile din tabloul lui N eu ha user o su sţin întocmai. Din păcate 

de aici nu aflăm nimic despre cel care a construit această 

caisă. Pre Lllpiunerea că pe acest loc s-air fi aif.lat mănăstirea 
Sf. Ladislaiu, aşa cum o găsim În Cr:onica oraşuLui Sibiu a 
lui Jiohann Geiorig Schaser20 paf1e că 'Se darooreşte unei confuzii: 
pe cînd mănăstirea se afla în afara zidurilor ,cetăţii, pe ampla
samentul casei „Lutsch" a fost construită o capelă dedica{ă 

Sf. Ladisla:u (fig. 10) din care azi se păistrează n~mai urme· 
ale peretelui de nord. Ca dement de data1re poaite fi folosită 
o ferea·stră ·cu îndinaţia anca•dramentului identică cu cea de 
la Primăria Veche. Probabil avem de-a face aici cu capela21 
casei amintită de Hochmeiister În 1l11.1crarea din „Siebenburger 
Zei<tung". Ludwig Reissen!berger22, b:azîndu-se pe scriitori mai 

18 L. Reissenberger, op. cit„ p. 27; v., E. M. Thal gout, op. cit., p. 48. 
19 „Siebenbur.ger Zeiuung" nr. 73, 1784, p. 582 ş.u . 
20 Johann Georg Shaser, Geschichte von Hermaimstadt, manuscris 

la Arhivele Statu lu1i Sibiu . 
21 Ca.pela a pa~e pe p '.anul Sibiului, întocmit de Momndo Visconti 

în <t nLtl 1699 . 
22 L. Reissenberger, op. cit., p. 28. 
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vechi, afirmă fă·ră a da însă o .sursă, că acea·stă casă a avut 
o funeţiune publică, servind pentru adăiposvul regilor unguri 
cînd v·eneau în Sibiu. In sprijinul 1a1cestei :afirmaţi este de 
men ţionat faptul că această capelă avea hramul Sf. Ladis
lau. După datare, de care nu avem motiv să ne îndoim, clă
direa ar fi fost cornsuruită În timpul lu; Ma•tei Corvin. Se 
poate presupune că această ca~ă a fost ridicată ca locuinţă 
a judelui regesc, de:oa·rece în 1464 arcelaşi Ma;tei Co·rvin acordă 
oraşului ·dreptul alegierii libere a judelui. Desigur a•ceastă des
tinaţie nu exolu1de fapttul ·Ca Matei şi urmaşi1i 1ui la tron să fi 
looUJÎit în aicea;stă caisă oiri de cîte o ri v.enea;u În Sibiu. Cerice
ta11ea istol'iieă va trebui să clarifice dad între ace·a~ită ca;să şi 
evenÎ!mentele din 1467 - venirea la Sibiu pentru judecarea 
unor de:mniiuari care par'liÎicÎ!parse.ră la un compi}ot împotriva lui 
- ex·Î!stă puncte comune. Si~ur este că această construcţie a 
fost una din .cele mai importante olă1diri laiice ale secoluLui 
!XV din S~biu. La o arnaliză mai atentă a programu1ui şi a 
dernliil'Or găsim unele asemănări ou Primăria 1din Wroclaw23, 
construcţie la a că.rei ultimă etapa participarea lui Matei 
Corvin este •evident idemonstrată prin blazonu:l acestuia, care 
apare în difori•te !locuri ale edificiului . Ambele conisuruqii 
au com un eiris·tenţa sărlii cavaleriilor şi a capelei la etajul I, 
precum şi dispoziţia camerelor pe trei travee. Şi În ceea ce 
priveşte exteriol'ul se poate prieSUJpune o influenţă a renumi
tului exemplu din Wrodlaw (bovindou, timpan şi f.erestre) 
asupra casei sibiene. 

In a doua jumătaite a ·secolului al XVI-lea •casa apare în 
propr.ireta'l!ea familiei Haller24 pînă dirud, În anul '1593, fiii ju
delui regesc Petrus Haller vînd „caisa de colţ cu popi·c de 
lîngă casa faankren" lui Johann Lutsch ş i urmaş iLor lui. Mai 
tîrziu ajunge în proprietatea famiiliei Reissenfels ş i de a1c1 
În 1818 În proprieta:tea comunităţii orăşene·Ş't i. 

De lra a;ceastă construcţie deosebit de interesantă se păs
trează, din pă·cate, destul de puţine părţi originare. In piv
niţă, care nu a suferit transformări deosebite, •regăsim pla
nul iniţial (fig. 10) care ne permite să stabilim ·dimensiiunile 
În plan ale diforitelor părţi ale •casei (d e ex. ale bovindou
lui). Tot aici găsim şi scara în spirală, care la etajele su,pe
rfoaire a fost demolată. Ancad11ffientele de uşi la subsol sînt 
asemănătoare cu cele de la Primăria Veche: deschideri semi
circulare cu muchii teşite . 

La parter se păstrează bolţile trecerii >Căue curte. La 
lucrăr : de adaptare efectuate În uhimul timp a apărut un 
ancadrament de piatră ou profilatură simplă. Sub acopel'işul 
casei se mai găsesrc unme1e acoperişu1l'lli 1n două .aipe din partea 
de nord (fig. 11). 

O cercetare bazată pe sondajele de parament şi arheolo
gice ar putea contribui mult la elucidarea iswriei acestui 
monument. Putem admite că sub tencuiala acruală se păs

trează o serie de detalii de pietrări e, menţionate de Seivert 
încă în 185925. 

In cele ce urmează vom Încerca să evidenţiem caractcris-
6cile comune ale exemplelor cercetate ş i astfel să ajungem la 
definirea turnurilor de patricieni din Sibiu. 

Un prim element comun esue peri·o.ada în care au fost con
struite : toate trei au fost ridicate În ultima treime a seco
lului al XV-lea. Această perioadă es te caracterizată prmtr-o 

23 Marcin Bukowski , Ratusz Wroclawski, Wroclaw, 1958. 
24 L. Reissenberger, op. cit., p. 28. 
25 G. Seivert, Die Stadt Hermannstadt, eine historische Skitze, Ed. 

Th. Steinhauser, Sibiu, 1859, p. 24. 
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înflorire a comequ1ui şi meşteşuguri-lor, ceea ce duce la o 
dezvoltare a patriciatului orăşenes1c, beneifioi.arul acestor tur· 
nuri-locuinţă . 

Carnoterirsticile din punct de vedere arl am1plasării ş i aspec. 
tului lor sînt: 

1. Ele au fost ridicaJte independent de construcţiile de apa· 
rare ale o.raşului ; 1mrnul-lo.cui nţă de la casa Altemberger se 
află la oca 2 m de cel de-al 3-lea zid de incintă al orraşuh1i 1 
datînd din secolul al XIV-lea. 

2. Turnurile au un plan dreptun:ghi1ular sau apropiat de 
paitr.at, pe care se rid~că trei pînă la patru •ciaitru11i, din 
care primele două sînt bolt~te în cruce sau cu boltă cirlin· 
drică cu penetraţii. 

3. Turnurile nu au pivniţe. 
4. Caimerde ooupă uoată suprafaţa tJumuluri. 
5. La parter gă·sim spaţii gospodăreşti sau o trecere aco

peri,tă (casa Lmsch). Camera de recepţie şi reprezefl'tare - 111 

carsa Lunsoh este defl'umi ită ş i sa;la cav<Vlerri1lor - se gă•seşue, 
asemenea unor exemple din Germania de Sud~6 , la primul 
etaj, iar camerele de deasupra erau folosite drept dormitoare 
sau camere ·de oaspeţi. 

6. Pereţii sînt din cărămidă arsă, ancadramentele feres
trdor ş i uşirlio·r -din piatră şi , izoh1t, la camere de i1rnporrtanţă 

redu să, din lemn. 
7. În diferite locuri s-au ·pu·vut găsi urme de zugrăveală 

pe pereţ ii exteriori , reprezent~nd wsturile unei imaginare 
zidării din piatră de italie . .Aisupra acestui fapt va trebui Te
venit, deoarece este În strînsă legă·tură cu una din funqiuni·le 
de bază ale acestor turnuri, aiceea de repr·ezentare. 

8. Lîngă turn, legat de a·cesta printr-un culoar deschirs pe 
console de piatră, se află un co•rrp ide 1ocrUit. 

9. La turnurirle carie pă·strează eta jele sruper.iorare - AI
tember,ger şi Haller - se găsesc urimele unor ooşuri de fum şi 
a1e unui şemineu, .creea ce denortă că au fost l'Orcuite şi pe 
timp de iarnă. 

In ce măsură caracteri~ticHe de mai sus pot fi aplicate ş i 
la alte case din Sibiu de exemplu: casei lui Hecht, piaţa 
Republiicii nr. 8, sau la cazarma „K,empel" azi Cennm M.ifoar 
terit1oria'1 din Piaţa armefor, în care sînt înglobate r·ootJurile 
caisei frarrrril1iei de patricieni Tobiaisi27 etJc. o vor arăiva cercretări 
ulterioare. 

Aisemănător alnor ţări , mrnurile-J.ocuinţă joacă un ml im
portant în arhitectura medievală din Transilvania secolelor 
XIII-XV. La o primă vedere se poate urmări o dezvoltare 
a diferite1or turnuri În sensul trecerii de la funcţia de apă
ra11e-1loouinţă la a;ceea de reprezentare, cum apare la turnu1rii!e 
de patricieni. 

La începutul •ace.stiui proces stă donjonul , pe care îl găsim 
în Transilvania la turnurile nobilimii şi la cetăţile săteşti. 

Trebuie să admitem că această formă a fo st foarte răspîndită 
În sec. XIII şi XIV. În afară de cunoscutele exemple ale ce
tăţilor de greavi, pătura conducătoare a comunelor săseşti, 

de la Cîlnic şi Gîrbova, mai multe turnuri de vest ale cetă
ţilor bisericeşti par a fi fost construite iniţial independent 
de biserici, fiind ultimul refugiu în caz de asediu. Astfel tre
buie interpretate, după păr.erea noastră, anumite caracteris
tici, care deosebesc aceste turnuri de turnurile de biserică; 
dintre acestea menţionăm existenţa unor fortificaţii la bise
rici (Moşna, Dobîrca, Ruja, Viscri ş.a . ), lipsa portalurilor de 

2G Richard Strobel, Wehrtrmn, Wohntrtrm, Patrizierturm in Regens
/;1trg, în „Festschrift Karl Oetinger zum 60. Geburtstag am 4. Mărz 

1966, gewidmet", Erlangen, 1967, p. 106 ş .u . 

21 G. Seivert, op. cit., p. 25 . 
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vest primele două nivele sînt boltite, accesul la eta jele supe
ri oa.~e se face pe scări în grosimea ziduLui , ia r în afa ră de 
aiceste scări mai ex i stă o uşă fa primul etaj care putea fi 
foilrosiită ou o soară mobilă . O part;e a aioesuo1r donjoane a 
fost poa·te oommuiităl în a doua jumătate a seoolu1lui al 
XIII-iea; ele au fost primele oonstmcţii mi1faare 11idica!te după 
invazia mongolă d in 1241. Altel<e prezintă caracteristici , care 
fac mai probabilă construirea for în secolul a l XIV-iea. Zo
nele care prezintă interes pen tru a f i studia te sub aceste as
pecte sînt : Valea Hîrtiba.ciului , zona celor două Tîrnave şi 

z·ona Bi1str~ţa-Năsă·ud23. 

Faţă de importantul rol p e care l-au jucat greavii în seoo
lele XIII-XV29 se poate presup une că multe din a ceste tur
nuri au fost conistruite drept turnuri de refogiu, o ipoteză 

care va trebui corelată cu studiile istorice de specialita te. 
în arti·oolu l să u „Ce tăţile din Ţara Haţegiu1Lui " 30 , R adu 

Popa demonstrează că o 1se rie de turnuri , care În l~t,exiatura de 
specialitate er.aru cons~derate turnuri de ·s-tira j ă şi observare, în 
rea.lj.ua:te nu ·eraJU alt:iceva dedt vumuri-ilocuinţă ale cnejt1101r 
romani din acel ţin UJt. Eile serveau, în oaz de p er iicol, ca loc 
de refu giu ş i pentru păstrarea uno r obi·ecte de valoare. Cele 
paitru exemple desori se de R1aidu Popa: Rădutova, Rîu de 
mori , Mălăeşti ş i Colţ - se păstrează numa·i ca ruine 
au fost turnuri cu plan În formă .de dr·eipnunghi sa u pătrat , 
din z.i.d ăr ie de pi atră. Apariţi a acestor turnuri În ţara H a
ţegiului poate fi pu0să în legă.nură ou exemplele menţ.i o n a'te 
din zion a de •O()Lonil)are să·seaiscă31. Ca exemle ungureşni cităm 
din a.rti<oolul menţion<a1t : „ Şi nobilii m aghiari sau feudalii 
eclesiastici au ridicat asemenea turnuri-locuinţă. Monumente 
reprezentative s-au păstrat, printre altele la Cheresig lîngă 

Oradea, imde don jonul izolat, de ·pilan poligonal, construit 
din cărămidă, este anterior ·anului 1289 sau la Ciacova, În 
Banat, unde partea mai veche a cetăţii atestate la începutul 
veacului al X IV-Zea ca fiind În .s tăp înirea familiei Chaak 
(Csanki) este un turn-locuinţă de plan rectangitlar cu laturile 
de 9 X 10 m " 32. 

O altă <oaitegor,ie de tummi-locuinţă sînt acele turnuri din 
ansamblurile de fortificaţi•i băsenic·eşti , care În afa ră de func
ţia militară •serveau ş i dr,ep t ·locuinţă . Un exemplu condudent 
în acest sens este turnul de ipoartă de 1a: cenaitea biseri·cească 
din Aţei , j udeţ11.1l Sib iu. E<ste p ro babil că aicest ourn să fi 
fost în proprietatea fiamiliiei de g111ea.vi Tolbiiasi33, menţionată 
în rrepevave rînduri în documentele secolelor aJ X V-lea şi a1l 
XVI-lea. Şi aici regăsim cele două niv.ele bolitite - cel de 
la pan er cu boltă se1111.icil inidr.ică, iar oel de la eta j cu o boltă 
în cruoe. Caracterul de lrocuinţă este atestat de fo111natuil fe
restrelor , mai mari dedt la turnurile d e aipămre, de exisvenţa 
unui coş de fum şi de un bovi1ndo.u fo l1osit drept l atrină . 
Trebuie menţionată o ideooraţie dea supra fore.str.ei est de la 
etaj: o mulură got·îică apLi<C'ată, străină arhitecturii milinare. 

O si nuaţie asemănătoare gă·sim la turn ul Cosi.oorarilor din 
cetatea Sighişoara, unde pentru funq ia ide turn-locuinţă ple-

28 Dintre t urn urile interesante sub acest aspect menţionăm cele de 
la: Ocna Sibiului, Daia, Roşia, Vu rpă r , N oul-Sibiu, Cristian-Sibi u, G u ş te

riţa , Iacobeni, Noişt :td , Băr cu ţ, H osman , Netu ş , Ap old, Saschiz, turnul 
bisericii d in deal de la Sigh işoara , D um itra , Varmeş , Lechin ţa şi Jelna. 

29 Ştefa n P ascu, Voievod1d Transilvaniei, voi. I, Ed . Dacia, Cluj, 
1972, p. 122, 319 ş i 322; T homas Năgler , Die soziale Schichtung bei 
dm Siebenbi.irger Sachsen im 12- 13, jahrh1mclert, În „Forschungen zur 
Volks- und Landcskunde" , Band 15 , nr . ·1, 1972. 

30 R adu Popa, Ober die Burgen der Terra !Tatzeg, În „D acia, 
Revue d'archeo.Jogie et d'histoi re ancienne", X VI, 1972, p. 243- 269. 

31 l\ . Popa, op. cit„ p. 257. 

;2 R. Popa, op. cit., p. 258. 
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dează boh a pe nerv uri de la nivdul de sub '1Jcoperi ş şi anca
drame.mele d e piatră a1e f.e rnstrelor. 

* * 
Părnunderea trpuliui ide tJUrn-locuinţă p e terito 11~ul ţăr.ii 

noarsitre u ebuie pusă în le.gătură cu relaţiile dintrre Tranisil
vania şi ţările vest-europene în evul mediu. In cele ce ur
mează vom înoer·ca să urmărim mi1graţ ia a1oesnui t ip În sens 
inve rs deplasă.rii lui iniţiale, adică de 1la est spre vest. 

O primă constalJare care se poaite face este aceea ·că tur
nurile-locui.n ţă din Iinali a, Germania, Polonia şi Ceihoslovaicia 
au fos t ridiicate înaintea oelor din T rnnsilvania. Expli1mţia 
acestei întîrzieri o gă1s!Îm În s· itJUa ţia eoonomÎică a Transava
niei şi în faptul că tflainismiter·ea for1111elor a flhi tecuurale din 
cen tirele v·est-eumpene pînă în 'Tran.s.ilvania ne.cesi1t1a la aoea 
vreme un timp mai mult sau mai puţin fod e1lungart. 

U n exem1plu cafle u!Îme şte prin asemăn:area liui cu turnul 
de la P11îmări1a Vedhe este turnul-locuinţă de la rntatea W a
wd din Craoov:ia. După Adolf Szyszko-Hohusz34 ac.est nurn, 
care astăzii este îng~obat În ca·S1tel1ul din se1c. al X VI-le.a, a 
.fost constfluit de Wla1disl1aiw IV „Lokietek " la Înceipunul se•co
lul•ui al X IV-lea. E ta jul I , care inveresea:ză în oon1texnul nos
t ru, p oate fi datat după co loana ide mij!"Oc ş i bolta cu ner
v uri la începutul secolului aJ X V-iea. Aic i, ca ş i la monu
men~ul sibian găs[m un plan apropiat de pătrat - laitur.a este 
de cca 10 m, iar cea de la Sib iu de oca 8,50 m - bolţile 

în formă de cruce se :.prijină la mi·jlroc pe o coloană ocvo
gona lă d in pi<atră fără capitd ş i ou o bază profil ată . Este 
greu d e spus dacă avem de-•a fac·e aici .cu o influenţă directă 
sau ambele construq.ii au av ut un ex1emplu comun. Văzînd 
însă asemănările evicLen t·e t rebuie aicLmisă o corelaţie Între 
a1ceste două con s.rmcţii . 

Impor tante pen.trru studiul de faţă sîn t rezultatele cerce
tă ril1o r din ultimul t imp din Ceihaslovacia in legătură cu 
case de patrcicieni din Praiga35. Ania.liza exactă a substanţei 

medievale în baza stud iului unor v·edlli planuri ia. le o·raşului 
ta d us la concluzia că în secolele X II .~ i X III În Pra1g1a a 

de o V A V I\ 

ex·israt un număr impresionant de ca·se p.1atra: pina in 

1235 aşa-z i1 sel.e caise romane, iar .ap oi casele de patr1i.cien i În 
• V b' . 36 D rlÎ al căror pro.giram 'Uurnul-locu111 ţa era a. 1şniu 1t . e1sc ,erea 

unui asemenea .vurn o· ga!sinn În a'fti1ci0lul „N al.ez domu U veze" 
' 1 ' V de ]iosef Mayer ş i J ana Vodickowa37. Pupne.e resturi pastr ane 

nu peruniu o reoonisotrucţi e, totu şi din plan se ~oate deduce 
că era vorba de o construicţ i e pe plan d11e1Ptungihmlar ( 6,00 X 
X 4,80 m) cu scară În spi•rală . v 

In privin~a aspectiulu i exocrio r se p oate observa o a·sema
nare î.n trc nurnur ile sib iene ş.i construicţÎii d i.n aceea:ş i cane
gorie, cum apar p e vechi foto.grnfii i din Ni.i~nberg38• Re.găsim 
aici aitî t aoope ri.şurile în două ape cu panta foarte mare cu 
timp ane car·e depăşe s·c acoperi•şu l ş i care s1Înt Înteol'onate de 
fl euroane. D in tuirnuri le-lrocuinţă păstrate la N~irnberg oa'Sa 
N assau·er este desigur ex.emp lul cel maii imiportant39. Tu:mul, 
car·c are p atru nivele, avea !a cele două nivele infenoar: 
depozite, deasupra o capelă car·e serv·ea şi drept „ipala•s" (sala 

33 vezi nota 29. 
34 Adolf Szyszko-Bohusz, Wawel Sdrednowieczny, în , „Rocznik 

Krakow sk i", tom . XXIII, 1932. . . 
35 D obroslav Libal, V or Beendig1mg cler baugesch1chtltchc11 Unter-

wchung der Altstadt, în Staleta Praha, I , p. 157. „ 

36 V ladimir P isa, Prager Stadtentwicklung unter clem Fmhfeuda
li.1m1f,S, ln Staleta Praha, 1, p . 154 ş.u . 

37 Josef Mayer , J ana Vodickova, N alez domu Uveze, Der Fund des 
fla1t ses .,Beim Turm", im Kasmllus-Viertel, În Staleta Praha, II , p. 223. 

38 Jus~u s Bier, Das ahe Niimberg in Anlage /,/,ncl Aufba/,/, , N Lirn
berg, 1926, fi g. 11, 12, 13, 80. 

39 A. v . Essenwein, O/J. cit„ p. 187, şi p. 86. 
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- ' UkN LOCUINTA - A 2A JUM. A SEC. AL XV LEA 

~ ZIDARIE GOTICA A 2A JUM. A SEC. AL XV LEA, 

===:J TRANSFORMARI ULTERIOARE 
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PLAN PARTER 

TURN LOCUINTA 
~ ZlDARIE GOTICA 

PARTI DEMOLATE IN 1830 
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PLAN SUBSOL 
Fig. 10. - Ca a Lut eh. Plan parter şi subso ' 

li 
O~- l9M 

Fig. 11 . - Casa Lutsch. Reconstituirea faţadei şi seqiei. 
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Fig. 9. - as~. L,~11:'Sch. Fragment din tabloul lui Fr. Ncuhauscr „Tîrgul 
anual! de la Sub1'll (1789) cu reprezenoarea casei în forma ei înai nte de 
tr:t1H~ormare . 

reprezentativă), ia r la ul vimul nivel o cameră de loouit, care 
era foJ.osiită numai tempora-r . În partea de su s se aifla o 
pla,uformă de apărare. Casa a fost construită în seoo'1ele 
XIV ş i X V ş i a primit între an ii 1422-1432 utimul etaj 
in for.ma lrui a,c tuală40 . După A.v. E s enwein casa Nass:wer 
p.mvin1e •ca tiip a11hitecnura·I din donjonul castelului de la 
~'.iesa:c~41 . într-adevă r atît progra mul CÎ.t şi împărţir.ea spa
ţulor s1nt foairte a emănătoare. EXJpli•caţ i a .aoestei influenţe 
reziidă În tendinţa pa1tri1cia tului o răşc.nesc de a ocupa o po
ziţ i e socială asemănănoa re ou aceea a nobilimii fcudale42. Un 
exemp lu, care a servit poate, ca model p entru rpatrirci.aitul din 
Germania de Sud, este reşedinţa familiei nobili.are Wiuels
b<l!cher de la Mi.ind1en; casa constliuită în se.colel e X IV şi XV 
se compune di,n turn ş i casă de focuit. Parametrul ·exterior 
este decorat ou romburi ide culori d~forite a;pli•cate în tehnireă 
sgraifito p e tencuială. Monivul decorativ folors irt este prelu at 
din blazonul famili ei. 

Un grup a:parte de uurnuri-'hocuinţă rse găseşte la Re
geruSbUJrg43. E'1e au patru Sa!U mai murlne etaje, alăturat turnului 

40 Hellmut Rossl.er, Detttsches Patriziat 1430 bis 1740, Bel. C. A. 
Starke, Limburg/Lahn, 1968, p. 257; Gerhardt Hir chmann , Niirnberger 
Patriziat, şi Giinter Gru11d111 ann, Patriziat und bildendt: K1mst, p . 420 ş.u. 

41 A. v. Essenwein, op. cit„ p. 166. 
42 A. Rossler, op. cit., p. 263. 
43 A. Strobel , op. cit., p. 93-116. 
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e aifilă un •corrp de Loouinrţă. Ţ.urnurile nu au. şemineuri, 

ceea ce denotă că au fost fol 01s ite numai temporar, iar dea-
u,pra ultimulu·i nivel se aifl .a deobirce i o pl.a o~ormă de aipărare 
Încon jurată de creneluri. La pa11ter se afla capela ampla·sată 
Într-o Încă.pere bolcită ou două trav ee. Luînd în consirder:aţ i e 
că a1cesvc turnuri aiu fost oonrstrui·ne în secolele X II ş i :XCIII, 
se poate vo rhi numai de o tran•smi1ter1e mediată în T rans-il
vania. De la Regensbur1g se :poit urmărri p e de o parte legă

tm1i cu oonstr1uoviii de aioeM ge!l1 în oraşelre-rep ublici din Italia 
(S. Giminiano, Bol1ogna)44 şi cu aşa-n umitele " uo rre senior.al" 
din Spania (Ba rcelo11a, Sostao)45. P.e de altă parte gă•sim de 
aici legă turi spre E uropa de Noriei , unde se ştie că a u existat 
de asemenea turnuri de p.atri1ci1en i. La Kăln, Augsburg, Viena 
e pot i:dentifica exemple de asufel de tumuri pe baza unor 

repr.ezentă ri mai vechi ale or.aşelor: la Ţr,i ·er , Komtanz, Srut
tgart, \'o/i.irzburg, Krem , M·etz, de asemenea a u pu•tJut fi con
tara t·e resturi ale unor turnuri-loc uii nţă. 

Pf\i.v,iue În con.texrul wriopean, uurnuf\ile-tlocuinţă din Sibiu 
prezintă o formă uîrrzie a unui tip de oonst.rurcţ ii la rg răs

pî111di•te în Gumpa centra lă medievală. 

·X· 
·i:· ·X· 

Jn înd1eier·e trebll'ie înce11cată În·cadr.area a:ces nor corns'truc
ţii, care ocupă un IO'c aparte î.n a rhi·tectura de turnuri din 
Trnnis.i.lvan ia, În oomexuu1l 15'0.cial-'irsuoric, cr.lire le-a generrat. In 
li psa unor studii c uipr·in ză1toar.e asupra patr~c iaoului din Ar
dea l, ne re.fe rim În cele ce urmează la s•tudii privinrd patri
ciatul unor o rraşe vest-'europene. 

D e·sprie pa.tri•cia.uul din U.1m se şti·e că loouria în oriaş în
tr-o „ca ă de pi a tră" (dom us h11pirda:e), iniţial Într-un „turn 
de pi·a:t ră"46_ La Nurnib.e.r:g patri·ciienri i obţin în decursul tim
p'llll1ui privi11egi.i u~piroe n10.b i1l~ii f1eudale ; a:sufel ei poit pr•imi şi 
don a la ti,funclii , ei pr·irnesc sc ri ·~m ri ll'orbiliare ş i scrj•so rm de 
blazon din p.ar>tea ipulierii ~mperi a:le , ceea oe a rată poziţia lor 
asernănăuoar,e cu a:oeea a nohi1imii. T rebu.i-e men•ţioll'ată a:irci 
tradiţia de a fixa În biseri1ci panQluri un amintirea celor morţi, 
tra:d iţi e ce se p oate observa deja Îin sooolul al X IV-lea47. 

Paralela tran s ilvăneană o gă·si1m în frumoasele pi•etre fu
nerare, di1sp:UJse a:s ta1Zl un f·eruha biseti1cÎi 1eiv:aingihe1irce din 

ib iu. ele mai vechi pietre - celre a'1e lui Johann ProH şi 
Gcm rg I-foch.t - a u fost re·aili·zate În u1Pimul deceniu al seco
lul'llri la V-' lea. 

Pentru a „eterniza preten/:iile lor în mod accentitat şi pen
lnt a legtima sititaţia puterii lor46, patr~cieni, i înrcear<Că să r·e
pr.ezinrue aicca·s tă pute r.e î.n ansamblul o.rărşene·sc rpr•in constmirea 
rurn uril1o r- J.oouinţă. Arceeaşi tendinţă de ma:n1ifestare soaia:lă 
exprim ă ş i zugrăv irea rostur.ilor •une i zidărij de piiarră ima
ginare, mm o pllltcm obs·erva la muhipLe exemple de caise 
de patri.cien,i din Sirbiul secolului a l XV-I.ea. Cu toate că 

zidări a de că rămi d ă înlooui·eşte în aicest tirn1p în T.ran•silvania 
aproape integ ra l zird ări a de pia:tră, arceasva din urmă corntinru ă 
să e·x iste ca „pitrtător de semnificaţie49 în f.inisajul pereţilor, 
amănunt caira:cterj tirc p.enitru star•ea de sipirit, care a dus la 
cornsumi.r.ea uu rnur,ilor de patriircieni. 

An.a li za exempldor de mai sus constirtuie începutul unui 
&tUJdiu asupra locuinţelor din peDioaida got~că în Transilvania 
ş i urmăreşte să aitragă atenţia aisUJpra var.i·etăţii ş i eX1presi
v1ită ţii formelor în .airhirtectura medievală din ţara noasură. 

44 H . Răssler, op. cit., p. 520. 
45 Vicente Lamperez y Romea, Las Ciudacles Espa11olas, Madrid, 1917, 

p. 44 Ş . li. 

40 H. Ros Ier, op. cit. p. 306. 
47 H. Rossler, op. cit., p. 257. 
48 Giinter Bandmann, Mittelalterliche Architekt ur als Becle1wmgstră

ger, Ed. Gebr. Mann, Ilerlin, 1951, p. 143. 
49 G. Ilandmann, op. cit. 
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