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Lo,oul ,ocupat de caisa SohruUer în istor,ia a1rhi,rect1urii din ţara 
noas tră s·ub aS'pect v·a~!ori~c , diat1011i1t1ă pă sit1rărri 1i ,a numenoraise 
elemente orirgi·na.re din timpul Rienaişt,erii, erste concis fixat în 
pasajul referitor l.a a•ceas tă constr.uqie, de prof. G.ri.gme Ionescu 
în Istoria arhitecturii În România1: „M ai toate casele cons
truite sait refăcute în epoca aceas ta în stilul Renaşterii au fo st 
însă ulterior restaurate ,~ i Dransformate din necesitatea de a 
Le adapta La cerinţe noi, încît azi ele mt mai păstrează din 
vechea lor arhitectură decît imele elemente izolate. Exemplele 
păstrate Într-o stare Întrncîtva mai apropiată de cea origi-
11ală sînt deci foarte r;are. Un astfel de exemplu poate fi 
semnalat În oraşitl Mediaş, fostul han din Piaţa R epublicii 
m . 2 5" . Aoea1stă sirruaţie justirf~ică ·aimplele lru1crări de c.omoli
d a~·e, oo\Il,serva~·e 1şi r,es,tia'UJr.aire ·Care s1e ·execută rla aoesit monu
ment de DiPecţira Pra1rrimorui'Ulh1i Gultur.al Naţiion.a l 1ncepî111d 
dLn 1975. 

Cadrul istoric, date despre istoria monumentului. 
T rransf1o:rmărr1i'lre profu:111dle di1n Trnnsiil v.a1111ia ·sieooldar XV 

şi XVI , detenniin:aiti:: pre de 10 rpal"'te de s.ituaţria poEmică din 
sud-estul Europei, si1t1u1arţ~e c.a1r;ac,neriz·ată mai aJes p·11i11 Î11ra
inmrna sprre ve1s1t .a l1mperirului 101t1omaiil, ii1<l!r pe de alrtă part:e 
de s•chimbăT,iJ.e i1nter,veniite rÎinr mportur~1e rde prlorducţie şi in 
cde sociale, Îrş i găises1c o irntereS·<l!nrtă .r,efilre·ctaire Îrn evoluţia 
oraşu.lui Medi.arş. Acreaistă l1ocarlita1te, menr~iron1ată Î1n drorcu
menrt,e pentru prim.a, daită ir11 •a do'Ua j'llllnăitarte 1a S·eC . 1al 
Xiii-lea, era Încă, la mij1on1l sec. al XV-1,e.a, un sat de .ace
eaiş i mă.rime ~i im1po.I1tanţă .ca mulue altiele dim zona Tîrna
vefo:r: Maşina, Şeiioa Maire, Rirchi·ş, Bi·errta:n. Spr'e sfl rş.itul S1e
C01luluri al XV-lea, Med.i1a:ş1U l cun1oiaişue ro dezvr0.lita'fe ra;pi1dă 
de1trerminartă de po~uţua. s1a 11111ai .a1v:antaj,01a1sa din p'l!lnrOt .de V 1e
der1e ecornomic rfraţă de 1saitde moo~uoill'aJUe, pozriţue devenită 
mai bună şi În urma mută.r<irÎ1 1Î111 seooiliul al XV-le·a a drnmru
rilor comenciarle de pe colinele rdea1uriLor În a:llbiile văilor. 

La sJÎiiiş i tul sieoo"ilului .a:l XV-lrea Medriaşul eSrte ni&cat de 
cănne V.ladiis.Lav II lra r;a~g de 101ra1ş2 , ia:r În1t1re 1490-1534 ,se 
00111S1t1Pu1~sc zidurrile ·de a!p ărnlI'e ra1e ,o:raşului, aane Împrejmu
ire1sc o supr:afoţă ~nai ne oompa:rMÎ v ou 1alltle ioiraşe din T.r aU11Sri1l
v aini,a. NCYul }oe pe cam î:l1 1or01.JJpă Medfo;şul În 1rîndul o~·aşelo,r 
trarnsi1~vă'l1rene se exprimă 1În fo1pt1il că, În a do'l!la juma rate a 
sec. a'l XVI-I.ea, ,aij,ci .au lo1c, Îill •r,epetaite rînduni, dii1etele prin
ci1parruh11i T1r,a1nsă'l v.a11.1iieri1. 

Dinrre moiil'ume111t1eiLe 1c,aa1e rrrefle.otă cel m<l!ii bune prro:spreiri
tatea o:raişuJui, Casai Sohullierr e·SltJe de.sigur ·Cel mai im1por t,ant. 
Siuura1t În pia1ţa pr~i11idiJparlă a 01naşuh.lli, În im1ediat.i. apmpi1ere 
a .ain,sambl1ului fonuiifriroart ,aJl birse·ri·oiii Sf. Mar:giareta, imp10.r
rarn1ţa ino1n1Umemruluii ieorrnSrtă 1Î111 f.aip1tul că e1s,ue ·u111u:l din puţi
!lllde ex;emple de airhi1roorură ·oivaă, din uiimpuJ Rrerniaş·uerii, din 
ţar.a nioaS1tră, l:a care t'.lian1s1formă.ri:11e u.Lt·eri·o.a:ne nu SIÎntJ de 
na:vură să faoă r~mpo1siirbiJă ro r1esitirui1r1e ra sa ~n ,fro.nma :origi
nară. Cu alte cuviintJe, .artÎlrt eJeme.nroole ai11rne:r:io.arr.e comtrruqi·ei 
rnnaisoe111tiis·t·e cît ,şi oe'!ie uilrte1r~o1a:11e cons1ti1nuiie, ~mb a.srpec.t'lll va
lor,ii lo1r, 10 pa!rte m~n101ră, corn.rnuqi,a din seco1lul al XVI-I.ea 
purnî.nd fi. rrecunlo.scutră. În. r1narjro111it,a,t1ea .elemenrtJel,or edificiulrui. 

D airele i:s,r,o:rice prrivin1d ,i:st101ria ol ăidiir:i.i ·sîm, ca de altrfel lra 
1111ul1te c1onstruqii ,civile din EV'lll ,Medi'll, dres1rul de sumaire. 
P11i1ma menţiurue rdroournlentiairă ne infopmează că tÎn ranul 
1588, 'CU orca,zia dietei, oaire ~11 acest an s-ia v~rn.Jrt J,a M·e diaş, 
pri.111oiipele TnmS1il1vaniiei, 61ÎJgi~simull1Jd Bra1thory, a fost găzduiit 
în casa lui J;ch 3J111ne:s Schullie~, prrima:riul ,or.arşului. Din ·rerla
tă rilre lui Andreas Gr.a:self3 aflăm rCă Johannes Schuller e9t:e 

1 Gri gore Ionescu, lswria arhitectltrii în Romiinia, voi. II , Editura 
Academiei R. S. Români a, Bucureşti, 1965, p. 203 . 

2 Eugenia Greceanu, ·Monumente medievale din Mediaş, Editura Me
ridi-a.ne, J311.cureşti, 1968, p. 8 ş.a,. 

3 Andreas Graser, Umrisse z1tr Geschichte der Stadt Mediasch, Sibiu, 
1862, Editura Th. Steinhausen, p. 63, 94 . 
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menw10!111aJt Ca pr11~ma.r ia} ·O'I'iaJŞUJ.t~i În 1586, fj.irnd un bun func
ţionar şi un nrn Î nvăţat. ,În urn1a 1n·oriţii lui, survienit·e în 
aodaşi .an, În ractel,e 10 1r,a:şului ,apaa·re drezbartJerre.a sucoesiunii, 
a•!>tifre;l că rr.ebuie să ardmi1te1111 că, În 1588, casa a fo9t în,chi
ri a:tă de la văduva luii Jiolharmes Sohrul1Ier de magi s1tra·tul oră
şenesc pell'trn gaz,du~rea lui S:i1gi1s111m11rd Bra1rn1ory, rfi~n~d oea ma i 
r epreze111rta1ti1vă cas,ă a o,r,arŞ'llh11i . Al·egre111ea rlu i Hatho•ry În 
kmeţi1a de principe ail T rra111JS1i.lrv.a111iei precum şi prirmirrna lui 
în C<l!S1a Schlll·HeT ne ISiÎrm re1lra.tane ou lux d e amărnunDe de de
legatiUl Sibiului, Alibe.rt Huet. De La ridi·carea casei , spre sfîr
şi.tul 1seoolului al XVI-iea, şi pînă lra. 51fîrrş.i11:iul secolului ail 
XIX-lre:a, conswuqi.a se ipaa-e că am a sufori•t n11a111sf.o rrnari 
radicalre, unrele repar.aţi ! f,iilllld databil1e, pe baza inscrripţiilror 
de pe steagul metalic ce Încunună coama acoperişului , la 1 67 ~ 
şi 1760. 

Do1uă fotogr.af: ii, run,::i. ~di1n 1854 (fig. 1) ş i .a d oua din j·u
rul .anului 1870 (fig. 2) , nre .arr~aită rcă la s fî.rşi1tu.l ·S>e1colului 
trecut farţadde prurrta·u fo1oă ampr,enrnelre a:rhirtec.tu.rii Re1na.ş
nea·ii (fig. 3). O tr·an.sforrma111e, pmib<i!bÎI din ultimul deoen•i'll 
al s e ooJlulu~ 1a1l XIX-l1ear, 1a dimi•na't anoadrame111tele de pia
tră, carre mai a;prar În ,fo.no1gir.afiiile anllirnti ue. Alte ·l:Pansfo,rrmă ri 
şi ,aJda!ptăT i a u avut loc În rul timi:i 30-40 an:i. Astifd, În 
cu11te a forst mon1ta1ră 01 .palSla:relă mrerr,alică î·n l1ooul unui .arc 
de zirdă1rire, care srtrărpung•e în mod bruta!} balustmda oriigi
nrarră . Deois-ebit de u11efas.t,e a·u fost ·1mnăr1irle 1.1nor amena j ări 
mia.i 1rre oenne, în cu.11S1Url 1căa101r.a 1au froSlt d rirmii111ar.e p.arţiial 'tl!l1rele 
ziduri po11ta'l1't1e de la prultlerul •don.srt1nu oţ.i1eii şi CQ,re au du s la 
dezechilibr1<l!nea sistemuilri.1i Srtatic al 1Î1ntreguLu i edificiu. 

Elemente obţinute din cercetare. 
Si1tuaţ.ia 1arsirfoJ rez1ul1ta·tă a fă.cur 1~mrpo.s ibilă folo1s:ir·ea în 

c0J1Jt1irnuaire .a ca:seii rpenrru furnqirun.a1e de rnsit arlllf:antJ - la 
par•tie r - şi Lo1cuinţe - la ,etaj. Gu ·Sprijinul Co1rnsili1ului P o
pul.an· al munici1ptiiului Medri1aiş, În 1973 ş. i 1974 au putut fi 
efectuate cer·cetă.ri, după ce În p.re.a.\aibi.\ .sipaţiile intre.rioare 
au fost eliberate (fig. 4). Proiectul de cercetare a propus efec
tuan~a unor sondaje de p aramet111t - 3ndepăa1tairea Stl"ait1urilrorr 
surprerficiale de rtencuia.lă rpe 10 r1eţea de Lini·i :orruZ101!11tJa]1e şi ver
tioale fixate pr~in 1pno1iiect - , fodreipărrnarea molorzului din pod 
şi de pe bolţii ca o prr~mă mărsum peinllm descăiroar1-era el1emen
nelo1r oorn1s·t1rucri.ve S1Upm1solridtait·e, p~emvm şi 'll!nele sonda je 
arhe101'ag.i1ce şi d e anailiză ra. 1eJ·emen1uelro1r 001111slt'ruotJ~ve ( ardin
c~mi de fundare , 1st1ructura 1terern1Ulru1~ pe care eisne situa tă 
f"tvnda ţira) . 

S'UJb .aspeotJul dementie.lo.r nreoesa,re pmu1eo1JU!rt1~ de •11esita'll
ra.re, de deos•ebit'ă v.a.lioair·e au rfosit rezul1nartreI.e oon:etălfi1orr de 
parramen1t. hstfd, sub 1Un suralt de uencruială 11101uă au arpă
rut părţii dri1111tr-un anic.a.dirra1mem de foreasillră diin pirairră (.frig. 
5), rCarre :a'U pe.rmi1s O 'l'elCOlt11Slîlilt'l!li1re ,j,111tJegiraJ}a ra rprof~fart'Urr.iÎ ori
giil11are (fig. 6). T101r dii111 rS1oind:aije de prarnment .au pu1t'Ult f·i 
locarlizate ,gdudle f.er.es·urdror ini.ţiale .(rfiig. 7). La parterul 
constnuqiei a fo:sit decapat un anoaidmmenrt de pi1a1t1ră, pro
b:aibill dle I.a Or n.i~ă 1exterr~o.aim, Borma1t dintr-'lm 1a:rc .în priim 
oimlf'u cu muchia 1 t1eşiită (frig. 7). Gurăţi111du-s.e exitradors1Ul bo•l
ţill.or de peS1tc ipainter, .au ia.părut bucăţii din gininzile oa;r:e au 
CO\Il1Srtituit planş,erul unrei prtim1e co•rns1t1ruqii, fopt c.arre a dlJIS La 
ipatJez1a existenţei 'llilllei •oon1srtruoţiii din zirdă,ni.e, ianteri:orare cele.i 
de la •s.fîrrş iTul rsec. a l XVl-l1e1a . Ipo teza ·esne îmă.rri1tă de fap
t ul rcă ş i aincaidrraimenteile de pÎiat1ră din pivnriţa aripei no•rd
vest pot f.i datarte, 1pirin .a1nra:lorgue cu .ainoaJcfoarmentJe simj1l1are 
din Sibiu, În pr:ifma j 1U1m ărta11Je a secol1u!lui a l XVI-l1ea, fiii!l1d 
as tfrel ai11terÎio1a·re c0rn1:.nruroţi·eir lui Jlorhanrn.es Sch'lllUer. In 
uim1pul lurcrărilroir d e rest1a'l!l11arre ~1111cep'll'De În 1975, fii1111d prac
tÎc<l!tre goluri în ziidurirl•e exterioare cătr·e Pi.aţă, pennru con
sol1i.darrea cor111s1truc~i1ei cu cernt1u1rii de beton arnna1t, irpoiuez·a a 
fost crorr1f.irmată de exi.:>nenţ.a. a drolllă ziidru:ri alănur1a•tie: ce'! i1He
rio,r de la cele doruă rn e din pe11i1oarda gotiireă, ex•ecutiat În 
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Fi g. J. Fotogra fi e din 1854 reprezentînd co ltul de nord-est al p!eţei 
principale din Mediaş. În partea din stÎn)!.a se vede col\u l casei Schu ller. 

Biserica Sf. Margareta 
-7 

Fig. 2. T'otografie din ju rul anului 1870 a pie\ei pri ncipale c:Li n Mediaş. 

Fig. 3. Reconstituire grafică a casei Schuller Înainte de tran sformări l e 
de la sf :r ş i tu l sec. al XIX-iea, în ba7..a materialu lui fotografjc ş i a cer
cetăr il o r de parament. 

Fig. 4. Vedere gene ral ă di nspre Pia\a Republici i în timpul ce rcetă ril or 
din 1973/74 . 
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l'i)!.. 5. Sondaje de parament pe f"a1ada ~ud-est. Resturile Lnui ancadra
ment de piatră de la etaj. 

tehni,ca zidă rie,i m ixt~ di n piiatră şi că1rămiidă, ia:r cei! ex
te6or, di n cărăm i dă, ex·eoutat 1()1d ată cu îndepărtairea pla.111~ee
l ,r de grinz i ~i bol uima cameirel•o r de h p a11ter pentr'u a 
prelua Împ :ngeri le oir iizo nLa le da,te de bo l ţi . D e,talii le de ar
hitec tură de p e zidul exter ior: anca,dmmenml porţii prinoi
pa le ş i p il aşt r i i cu lei ca re î l flan chează nu perm it nici un 

"' 11 

-. 

Fig. 6. Reconstitu irea ancadramentelor de la etaj. 
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Fig. 7. Sondaje pe faţada sud-vest. 

' I 

J' 

Fig. 8. Plan parter şi etaj I. 

dubi'l1 În priivinţ.a da:tăa·.i1i ace tui z·id, constrnit la sfîrş.itul s·e
coJ.u lui .a[ XVI-lea. 

Din adăugi·riile ul1reri1oai11e menţionăm bolta pe te pairter, 
din oame.ra nord-vest oare, după factură, poate fi data·tă 
oonieomitenrt ou prima ifl!scr•ipyie de pe steagul de pe acope
riş, care .avestă lucră-r.i de repairaţiiri În 1675. 

Fig. 9. Secţiune lon g[tudi nală pdn casă. 

• 

* 
Este greu de spus astaz1 dacă prima. de>S>tin·aţie a con

strucţiei a. fost cea de han, pe care a avut-o timp de mai 
multe secole. T·otuşi, atît struotiura plan~met•rică cît şi orna
me111taţiia bogată - a portalului şi a curţii iinteri.oaire - ne 
fac ă pr·esupunem că a ·avut aioeastă destinaţie Încă din ul
timul sfert al ecoliului al XVI-lea. 

In plan se disting demen.tele priunei construcţii ~En pe
ri.001da gotică şi se pot remarrca Îngroşăn:i le zidului mterrve
niite odată cu acoperirea piarirerului cu bo·lţi (fig. 8). La etaj, 
se rema.r-că, l•a prim·a vedere, frun11oas.a saJă din oolţul de 
sud-vest cu a.cces de pe galeria bolni·tă dinspre cuPt:e şi cu 5 
fore nre de pi.atră în nrei canate. Din păcate, din fin.isaj·ul 

Fig. I O. Galeria de>eh[ să de la etaj. 

Fig. 1 l. Travee de la galeria deschisă din curtea interioa ră. 

Fig. 12. Poarta principală . 
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l'ig. 13. Detaliu şarpantă acopenş. 

in1ter i10-r al acestei Îl1'caperi - pictur.i mllJI"ale 
mt - 1uu s-au păisitrnt pînă '<llstăz,i decît 111rme 
Travarnu'l cu gninrz.i aipairente 15-a păsitr:a't în 
bine În cameiia ,d:ifl <JolţU]. de vie·Sit. 

ş1 tavran cas·e
f0rarte ruma·re. 
chimb rdaitiv 

De un deoSieb~t in11looe:s rsÎnt detaliile de pi«~trăirue pă1stirare 
În număr Înrsem11113Jt Ja a1cesrt mo1mmenit. în afară de ranca
drramentde de fo1.1estr1e menţuon1a·ue mai su s, anr:agie ·atenţia 
gal1eri•a des1chii1să diinsipirie ourue (rf~g. 9). Ai.ci .sre port vedea 1a 
pal'trer colroarnelre de seqi•lllrne pătn11tă cu miuchiri teşii1te, cu 
b1ază şri capii1nel de siecţiu1111e tPaipeZJoidală. B<Yha în 0J:1uce, ·c.aire 
acoperă ,galeâa la e·taj (ifig. 1r0), 1es·te rezemată pe coloane de 
secţiiune circuk1:ră, cu ro pmfii[,anură 1p11erenţiio1aisă, oa.Te la rîn
dul lor se reazemă pe balustrada compusă din baluştrii de ec
ţ•Îune di1eptunghiu'lairă ·ou che o jumăitia:te de colo.r11etă anga
ja tă spiie exverLoir şi inrverio1r (fig. 11) . .Aitît ba.k~ştriii cÎt şi 
mî.oo. curen'ta s.înt din piamră maisirv ă . În poifi.da ·execuţiei 
foat'lle 111rg,rrijiine .a a.oesum demen:ue, se pQlaue mema>rca 11un a nu
mit provincialism În faptul că Înt·re axele arcelor de la par
ter şi et:aj nu exi1stă nici o 001re porndenţă. Poarta p:rÎ<tuoipală 
(rig. 12) a re un ainoaJdrarnent de pia:nră ou pm.filaoură tipică 
pentru arhitectura Renaşterii. Pe doi pilaştri, în dreapna şi 
stînga porţi~, sînt piaisaţi doi 1ei; prezenţa lo1r pare a veni 
şi ·Ca În spirijin1ul 1i.poueze~ că 1a oeais.tă ca ă :a fost i11i9i1al un 
han, ŞtVut frlli111d 1Ca ia.Sllifol de 1anima1J1e simJboJ1i1oe Se1."Ve•au Î:n 
Ev1ul Mediu dt~ept firme. E deajun să ami'11ltim, În acest con
next, că iÎn Si:biu a extÎrsta't rpînă 3n seaoJul .no!S'liru rnn 11ocal 
denumit Gnoaipa Lei'Lo1r şri că fatrmaiciile veohi di.11 Sib~'ll av.ea:u 
de 1a,emenrea, denumti.r1i de an~ma1e (Vulouru.l 1neg:ru, Ursul 
etc.). Cei doi lei, reprezentaţi Într-o maniera arhaică, cu 
schiţan.-.ea elrememelr0<r ca•raioteTistice ( 001aimă, .coard ă, pă.r) În 
fo1rme ge.ometrriz.airni;e, au În gurile des1ohis,e OÎ1lie 1un glob. Pro
fila,tuna a,ncadra,mentul1U1i po.rţii ..:..e t•erminră în pa.nea infe
rioară cu două pirelire deoo1ra!1Je cu dve rtre.i ca:nduri. 

Din anc3'draimernterJe uşilo1r s-au pa•strait două În pi vniţa 
aoQ·p'lilui de J1Jorid, oairaicterizaue prin pmfil•atură Srirnplâ (mu
chie neşită) şi a.t'c În pJ1in oÎ'11ltrru. Gum s-a mai a,mJÎnti1t, aceste 
do·uă anoa,dr.ameni:e ·aipaqiUn p1110babi1 unei oonsitrucţii ante
r·~oaire. La pairtevul aice1wiaşi wrp de clădi11e se m:aii păistrează 
llln an.ca.dramem a l unui gol de uşa de foirmă dreptunghii1u
lairă . în timpul hbcrăr:i:lor de restanrar:e, În .apw.pier·e de 
p oar.ta principală, a ii.ieşit la 1kbmin ă 10 pie ă din lenun de ste
j·an.·, cu proifik11tu1ră În stJi1ul Reim~terii, piesă oaire odinioară 
a făJcut parte dintr-•un anca,dra.menit de uşă . Ogus intrarn 
principale în pirvniţa, Sn curnea ,iJnteri101airă se pa1st11ează L11n 
srîlrp de pi1atră cu aidîn cituri orizont«1,le, care servea la tran s
ponul bmoaie1o·r În pivniţă. .Aiooper:ii~u1l aotual S·e rema>rcă 
prirtbr-o şa:rrpian,tă pe sca'lune Ja carie a'l1 fo51t folos.i·ne pie elie 
unui ·aooperiş 1na,i vechi (fig. 13). Fo1r111a îmbină1·iLo.r, fol.o
sir.ea .ouido1r de lemn, precum ş1i prducrarea s1uprafreţei per
mit daitairea ş•a[~pa!11uei rÎn seoohil al XVI-l·ea. 1n înv.e'li1no1arna 
aonuaJa rS·e rna:i paS1Jrreaza riw ]at ţigl1e de for1111at •sipeciial 
(coaidă de ,rJ\ndunică); pa:rtea de jos a ţigiei este dreaptă, co1l
\:urile f.iind tăi.aiue în fo11111ă de segment de cerc. 

Proiectul de restaurare 
Urna d~n saii1cinrile prinoipale a l·e prniecrului de t'estaurare 

estie c·on siolirda·r·ea monrnmen,t'ltl ui În urma deo~[·ir01ra·rilor in
terv.enite în decu.rsul 'timpului. Î;1 1acest ·sens, s-a prevazut le
garea ·oonstrucţiei prin centuri şi grinzi de beton arm at, ca re 
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să preia Împingerile orizonta le date de bolţi. Pentru a des
cărna gailer.ia diin r0ur.ne ·au fio1srt prnva"ZJurt'e corlJS'ol1e .de•asupra 
etajului I. Do1uă grinzi de len11n, 1care su sţin navanul din oa.
mer.a ·maire de l·a euaj, se în l1o:cuiesc •ou g1rinzi d.e benon armat, 
avî:nd ş i foncţiia dre ms1ţi111ere 1a a.corprer: i1ş1ului. Şa!l."'pa:nrra 1oni
g.i11airă se păsta:iează, fai'llJd ·î:111tă1rii,tă •OU U•l1 ri1stiem de pene .şi 
p opi rioi, .asuf el ca efor.tm1r:ile din aiooipedş să fie ·ta·arnsmise 
dis·ect elremel1'teliorr din beuon arimat. 

Diin punct de veder.e al ·r1est,alll'ra·riii elcrnentelio~.- arhi1uectu
ra:le s-a preoonlÎz«ut .r.esuairn11airrea •Ce'Lorr 11101uă ancad11ament>e de 
pi1aitră de la etajul caisei, cortfofl'm mo:delu;Lrni gă1swt în t impul 
ce11oerări1or (fig. 6). Vies:ele 1oirigirua:re, fond foarte dete1i-Îo
rat1e, a'l.1 fost swaise de 11a 11ocul loir (fig. 5) şi 1remo.nuaue În 
Înf()erirorul caimem.i aidmaoerntre femstrrei ;respectivie, u:rmînd să 
fie Însoţit·e de o inscripţie explicativă. La galeria din 
ourre, baluşnri1i c:ue l~pres·c se vor Gompleta cu baluştriii n •OtÎ 
din pira•nra de Guna Ba6ulu1i, e1ememele păm·Me fi.in1d r-efoJo
site În mă1su:ra În ca11e &1Ja.11.1ea }o.r aoruală permite a,cest luet1u. 

P.erntru fini sa jul ·.iirtter.Îio1r ·au fo1st 1ek11bo.r«111Je detali·i conform 
unnelm fini S1a.jdo[· 1oirigir11·a•re. rA.•s feJ, t«tvianul de La etaj ia 
fo1st pa10ii1ectic11t după forrma găis.ită înr.r-una. di!ll oainrnre 1sub 
un plafon ma:i nou. TencU1iel~Le i1TtJeriioar1e ş i .exteroi·oare se 
execută cu mo11tar ·de var gras1 ou agrega:te spălate şi ou o 
g.ranulomett-.ie prei6s sitra1bili1ta, con1foa-.m reţenelior da ne de la
biomllorrul Di.reoţiei Pa.wiin1101rLiului Culivurnl Naţii1onal. P.Pin 
c1ompoziţia moQ1t.a1'1\.lfl'll'Î oît şri prin mo.dul de aipluoare, îu1 11nai 
multe traturi se urmăresc o bună adeziune a tencuie lii la 
zidă.rie, p osilbirlitatea aerisirii z.i!dului prin t·encui.a lă, cît ş i o 
reziis uenţă opuiimă 1a1 .1Jen1ouid.iri . 

După 00111s1olidairea 1şaJ'pan1nei, se piierv:ede în.1"01cui11-.ea înve
lă·toTii .a,oru1ale cu ţi1gle de f.0111ma.t „ooaidă de dndurni1că" . După 
globu1 şi sueaigul de pe ·caipalllul ·S'l~dic al ao•ameri aooiperişului 
care au fo st demontaue în ourr ul lu crări'lo,r de res
tau'fare, se v1or exeo.1t.a oopi:i di111 ta,blă de ,a,r,a,ma, rn1igin.a1ele 
cl i'Struse Î111 ma.re rprarue de 1Pugii111ă urmîr111d a .fj tmrare peD!tJru 
con e1rvare ş. i expu e rla Mu'lieul n1'lln i1oi1pal 1din Med.iraş. 

Pe,ntn1 .a nu n~duoe cainnÎltatea de '11lllmÎ:nă oe intra prrin 
ter.esitre, p•rrin ancadr.amernreie de piaură, 1to1cuni11e lo1r au fioist 
pr.o1icc1ate a tJfel ca să 1111l.1 depăi~eiască deschiderea gio1ului din 
piatră. Din acel.aş motiv au fost folosite cerceverle dublate. 
To.aită nîmp lăirja urmează ·sa fie executaită din sneja,r. Pe1111Jru 
fo1rma şi sttiuctura uş1i rl10<r au fo t fo Losi te drept ·model 'l11Şi 
din timpul &ooaşneTiii, ·C>t1m le maii girsi1111 izolat }a case de 
pa,tricieni (Sibiu) .sau la roaisnelie nrohiliaPe d:in aceaista per·ioradă. 
Prin folosirea prr0poqiiL01r generailre .ale acesitoir uşi şi a s~s
nemuluri de rame şi tăibJii s-:a urmărr,iit, pe de o parne, inte
grmrna În giîndirea S1Urucnurală a epocii, i1ar pr11in reducer,ea 
deta liului decorativ la minim s-a Încercat, pe de altă parte, 
eliminarea efectului de copie (pastişă) . La fel s-a pro
oeda1t şi la pr.o~ectama detaLiÎllroa· .de foron•erie (brala:1na:le, dru
k.er.e). P.en·llr'U ferestt1e au fost prevăziute vinro1uri, cu ro1chiirn-i 
de stic l ă de formă d11epvu11rgh:iul.a1ră. 

In baza ·În9eileg.eriri Într·e Olt'gande focale .ş i proi'.!ctant, ·a 
fos,t stabili·t progr:amul de fo.Jo.s.inţa ral .a cestui edificiu. Corn 
forrm raoestui rprn1g1r1am, fiix3Jt îm. 1Jema de proiectare aptioba tă, 
la parterul casei vor funcţ i ona, după restaurare, un restau
ra11Jt di·evetic şi un 1g.mp de camcioe. 1n spaţiul de la enajul 
mo111um enuului, cu camerrele srpaţ·ioiase, hine ip1-.op.or9i·o111iate, se 
va pu'tea ctiea 'ltn cadru adecva>t penuru 1oficierea căisa'tlorii
J,oir. Pivruţa urme::iză să fiie foJ1o sită, conform acesvui p ro
gra1111, pen tt'lt degu ta·r·i de virn.rr,i din z:ona TîrnavreLoir. 

Desigur, prin restaurarea valoro ului monument de 
airhite tură civ il ă medirevală •Se wmplerează im aginea no.ai t-ră 
deSipre acest greri de ·arrhiueotmă, edi1E.ciul Îrnscriiindu-se În . e
ria ca:rc Clllprrinde: P·riirnă1r~.a V:eche, oa1sa HaUe.r, M irelui alb , 
no1a,oe În Sibuu, Ca1sa negus.tJorillm (Hi1r9che·r) di111 Brnşorv, casa 
Wol.pha1nd-K.akais dilll Cluj, oa~a ·011 cerb din Sighişoara şi 
alte le. 

Nu putem ·încheiJ scutita preze111tare a acestei lu orări de 
resta·ur.J1re [a ră a atr.age atenţ·.Î a a suprm unor probleme oe le 
1-.idi că cadrul Înco njurări ·r a:l monu1111e111tului. T1rdmi.e men
ţÎ 1onartă a.ici, În primul rî111d, tr.atai~ea 111eoo1re·spu11zaroare a 
suprnf·eţei pireţei - pliamaţiiJe aicvuale, mult pr«e1a dese 111e
pe1r111iţînd o bu nă conuempl.are .a spa~i·tdui arhiimectural. Tot
odată va ttiebui să se :aoo11ide ro mai marc atenţ;i.e tratăirrii f.a
~aidel orr 001111struqii l10Q· fovecin.aine, căci numai pnin ' oluţio
naima pnohlemdo·r es.oeoi·ce ş.i funcţionale din întl'eaga mi.cro
z,0111 ă ' e va ajui111g.e la adevărata vaJorrifica11-.e J monumentului 
proprt U-Zl'S. 
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