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„EXECUT BOLTÃ CILINDRICÃ ÎN VEDEREA CÃSÃTORIEI“

Titlul de mai sus nu este cuprinsul vreunui anunþ matrimonial din ziarele noastre, unde, sã
recunoaºtem, se pot citi uneori cele mai nãstruºnice cereri în cãsãtorie. Ideea cuprinsã în
propoziþiunea din titlu aparþine secolului al XVI-lea ºi se regãseºte în textul Statutului breslei
zidarilor din Braºov, aºa cum a fost el aprobat, în ziua de 15 martie a anului 1570, de cãtre consiliul
orãºenesc, format dintr-un jude, pârcãlabul cetãþii Bran, senatorii bãtrâni ºi toþi ceilalþi senatori ai
Braºovului, care, toþi laolaltã, formau Magistratul Oraºului, instanþa supremã a urbei.

Articolul 3 din Statutul breslei zidarilor braºoveni are urmãtorul text: „Dacã o calfã care a

învãþat aici sau în Þara Bârsei vrea sã se cãsãtoreascã, atunci, mai întâi sã facã drept lucrare de

meºter o boltã cilindricã în cadrul unei lucrãri de zidãrie. Dacã meºterii îi vor gãsi o lipsã, el (calfa)
trebuie sã plãteascã drept amendã 2 florini. La intrarea în breaslã sã dea breslei 4 florini ºi 4 funþi de 

cearã cât ºi un ospãþ pentru meºteri ºi prin aceasta sã obþinã ºi sã aibã toate drepturile de breaslã ºi

privilegiile ei…“

Dincolo de gluma pe care ne-am permis-o prin titlul dat acestor rânduri, textul citat
îndeamnã la reflecþii din cele serioase cu privire la poziþia socialã a zidarilor braºoveni din secolul al
XVI-lea ºi la viaþa cotidianã din aceeaºi epocã. Meºteºugul zidãriei ºi al pietrãritului are vechi tradiþii
pe întreg teritoriul þãrii ºi mai ales în Transilvania, îndeosebi în marile ei oraºe. O înflorire a acestei
meserii se cunoaºte începând din secolul al XV-lea, când se construiesc marile catedrale în stil gotic,
când oraºele se înconjoarã cu ziduri de cetate, iar vechile biserici se fortificã ºi ele ºi se construiesc
cetãþi ºi castele, între care amintim capodopera secolului – Castelul de la Hunedoara. Mai amintim cã
zidarii ardeleni erau solicitaþi ºi lucrau la ridicarea de biserici ºi mãnãstiri dincolo de munþi, în Þara
Româneascã ºi Moldova.

Aceastã uriaºã campanie de construcþii presupune existenþa unui puternic ºi bine calificat
corp de zidari, a cãrui utilitate socialã – în perspectiva istoriei – nu poate fi ignoratã. Mulþi din
meºterii zidari-pietrari s-au fãcut cunoscuþi prin operele ridicate, cum ar fi Conradus, pietrarul din
Braºov, despre care se presupune cã a construit, între altele, ºi castelul de la Hunedoara.

Numãrul mare de meseriaºi ºi concurenþa pe care ºi-o fãceau a determinat organizarea lor în
bresle, primele statute cunoscute fiind cele din Cluj (1525) ºi Mediaº (1539). La Braºov, reamintim
cã breasla zidarilor îºi primeºte statutul în anul 1570, deºi, aproape sigur, ei trebuie sã fi avut o
organizare mai veche, dar despre care nu se cunoaºte vreo ºtire.

 *
 *       *

Statutul breslei zidarilor pe care l-am amintit a fost recent publicat într-o foarte prestigioasã
colecþie de documente istorice, bine cunoscutã în lumea specialiºtilor – „Quellen zur Geschichte der
Stadt Kronstadt“ – al cãrei prim volum a apãrut în anul 1885, iar cel de faþã, al IX-lea, în anul 1999,
sub îngrijirea eruditului arhivist dl. Gernot Nussbächer ºi a doamnei Elisabeta Marin. Acest ultim
volum – ediþia este bilingvã –, „Documente privind istoria oraºului Braºov“, cuprinde documente de
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breaslã din anii 1420–1580 (cartea a apãrut la editura „Aldus“ din Braºov, cu concursul „Societãþii de 
studii transilvane“ din Heidelberg; semnalãm ºi copertele reuºite semnate de Kristina Szigethy).
Simpla lecturã, dar ºi studierea acestor documente, eliberatã de falsele rigori impuse de prioritatea
„forþelor de producþie“, a „relaþiilor de producþie“ ºi a „luptei de clasã – motor al istoriei“ (volumul
fusese pregãtit pentru tipar încã din 1981), dezvãluie o fascinantã luminã asupra vieþii cotidiene în
Braºovul medieval. Documentele dovedesc existenþa unor relaþii strânse între regulile de
comportament social, confecþionarea produselor de cãtre meºteºugari ºi desfacerea mãrfurilor.
Breslele, în ansamblul lor, au impus un anumit standard de viaþã – „Mittelstandpolitik“ –, a cãrui
cunoaºtere face posibilã înþelegerea multor fapte ºi evenimente din istoria oraºului ºi a Transilvaniei.

 *
 *       *

De multã vreme, încã de la începutul secolului al XIX-lea, din epoca în care breslele ºi-au
încheiat ciclul lor istoric, persistã imaginea unui cadru auster al vieþii cotidiene într-un oraº medieval
impus de disciplina de breaslã. Conþinutul statutelor de breaslã nu confirmã însã acest tablou al vieþii
severe împãrþite între ore de muncã, familie ºi bisericã.

Este adevãrat, breslele fixeazã programul de lucru, stabilesc adevãrate standarde pentru
produsele confecþionate, reguli privitoare la vânzarea produselor ºi mãsuri pentru îndepãrtarea
concurenþei. Dar în aceleaºi statute sunt fixate ºi reguli privitoare la mesele care se organizau, la
cantitãþile de vin ce trebuiau aduse ºi sancþiuni pentru beþie sau bãutura vãrsatã pe masã, ºi, mai grav,
ºi vomismentele erau amendate. Bãutura presupune de la sine buna dispoziþie, iar pretextele
„oficiale“ pentru libaþiuni sunt numeroase în statutele fiecãrei bresle. La acestea se adãugau
manifestãrile colective prilejuite de calendarul religios, cele ale diferitelor confrerii etc. Banchetele
desfãºurate cu asemenea ocazii erau adevãrate pretexte de etalare socialã. Breslele formau în fapt o
comunitate a valorilor ºi a modelelor de comportament. Dar „o comunitate bazatã pe interese comune 
ºi de frãþietate – scria, în veacul al XIX-lea, Alexis de Tocqueville – nu trebuia sã fie o societate în
care oamenii sã se comporte ca îngerii“.

Pentru cele ce intereseazã aici, demnã de reþinut este atitudinea faþã de cãsãtorie, care fusese
ridicatã la rangul de instituþie socialã prin condiþiile care au fost impuse în vederea realizãrii ei. Dacã
o fatã era „bunã de mãritat“ la 15 ani, bãrbatul era obligat sã aibã o poziþie în societate, sã fi strãbãtut o 
ierarhie precisã de la ucenicie la calfã, iar pentru a se cãsãtori era obligatorie obþinerea calificãrii de
meºter. Faptul este dovedit prin „Regulamentul pentru calfele necãsãtorite“, aprobat de Magistratul
Braºovului ºi Seniorii Þãrii Bârsei în luna octombrie a anului 1545. Se poate citi în acest document
cã: „pentru o mai bunã susþinere a breslelor de acum înainte nici o calfã necãsãtoritã sã nu practice

meºteºugul pentru ea însãºi. Oricare ar fi meºteºugul, sã nu-l practice ºi sã nu-l foloseascã, ci sã se

cãsãtoreascã sau sã lucreze pentru un meºter al meºteºugului“.

Aceastã interferenþã între formarea unui cuplu ºi recunoaºterea deprinderii unei meserii a
avut în oraºele medievale consecinþe din cele mai diverse. Ucenicia începea la vârsta cuprinsã între
12 ºi 16 ani, iar depãºirea statutului de calfã depindea de însuºirea meseriei dupã un numãr de ani de
lucru. Mai trebuie amintit cã nucleul social îl constituia atelierul ºi casa meºterului, unde trãiau în
aceeaºi gospodãrie soþia, fiii ºi fiicele lui, spaþiu în care intuim nu de puþine ori cã se desfãºurau
„dramele amoroase“ nefinalizate, ele fiind condiþionate social, ºi pe care istoria nu le înregistreazã,
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deºi se pot lesne intui. Decalajul între vârsta fetelor ºi etatea la care se obþine calificarea de meºter –
definitã în unele tratate ca „vârsta socialã“ – explicã diferenþele de vârstã între soþ ºi soþie existente în
branºele medievale, în medie, cel puþin de zece ani ºi care genereazã interesante fenomene
demografice, cum ar fi numãrul mare de vãduve, proprietare de ateliere meºteºugãreºti, dar ºi vãduvi
cu copii, mama murind la vreo naºtere. Revenind, aºadar, o tânãrã calfã trebuie sã-ºi dovedeascã
îndemânarea înainte de a se cãsãtori. Astfel, lucrarea de meºter a calfei de tâmplar – potrivit statutului 
Uniunii breslei pictorilor ºi tâmplarilor din Transilvania, datat 17 mai 1549 – consta din „o tãblie de
masã cu un chenar ºi care masã sã aibã 6 sau 12 sertare. În afarã de acestea, mai trebuie sã
confecþioneze ºi o tãblie pentru jocuri“.

„Bãrbierul care va lua o soþie – se spune în statutul breslei respective, din 13 septembrie
1550 – trebuie sã aibã un foarfece nou ºi brice duble noi ºi trei instrumente din fier pentru a face o
venesecþie“. Era dator sã ºtie sã-ºi ascutã aceste instrumente.

Calfa de olar care se va logodi sau se va cãsãtori – aflãm din statutul respectiv, din 1 mai
1564 – ca sã devinã meºter urma sã execute un vas cu capac, având capacitatea de patru gãleþi.

Exemplele s-ar putea înmulþi, aºa, de pildã, fierarii din Rupea pretindeau calfei ce voia sã se
cãsãtoreascã ºi sã devinã meºter sã facã o coasã, o sapã, o secure ºi o tigaie „24 aprilie 1569“ ºi, în
fine, zidarii, reamintim, o boltã cilindricã („Kuffen Gewelb“).

 *
 *       *

Secolul al XVI-lea – arhitectura oraºului vechi o confirmã – a fost o perioadã de înflorire a
meºteºugului construcþiilor. Dezvoltarea artileriei a fãcut necesarã transformarea radicalã a fortificaþiilor.
Aceastã costisitoare operaþie s-a fãcut numai în condiþiile unui oraº cu o economie puternicã, care ºi-a
permis a reface cetatea în paralel cu alte zidiri care se executau în vechea urbe medievalã.

Oraºul se reconstruieºte, iar comanditarii cer sã li se facã case „moderne“, similare cu cele
din Europa. În centrul oraºului casele sunt prevãzute cu portice boltite sprijinite pe pilaºtri, realizate
prin retragerea încãperilor de la frontul strãzii, astfel ca prin galeriile create sã se poatã circula în voie
ºi admira mãrfurile expuse spre vânzare.

Însuºi numele de „boltã“, sinonim cu prãvãlie, explicã modalitatea curentã de construire a
locurilor de desfacere.

Capodopera zidarilor braºoveni ai epocii rãmâne însã „Hala de comerþ“ (Kaufhaus),
terminatã în anul 1545, cunoscutã ºi sub numele de „Casa Hirscher“ (azi localul restaurantului „Cerbul
Carpatin“), restauratã între anii 1957 ºi 1961 (proiect de restaurare D.M.I.: arh. Eugenia Greceanu, ing.
Dinu Moraru, istoric Oliver Velescu, ºef de ºantier arh. Nicolae Voiculescu). Aºadar, o boltã cilindricã
presupune o bunã stãpânire ºi aplicare a geometriei, o perfectã stãpânire a tehnicii, o strictã respectare a
disciplinei în execuþie, toate acestea presupunând o maturitate în gândire ºi în comportament. În
perspectiva secolelor care au trecut ºi admirând operele zidarilor anonimi ai Braºovului, înþelegem cã
exigenþele pretinse în statutul de breaslã au fost pe deplin justificate, iar „bolþile cilindrice“ ale epocii,
departe de a fi numai realizãri materiale, exprimã spiritualitatea epocii ºi, nu de puþine ori, între mortar
ºi cãrãmizi se aflã înziditã ºi o poveste de dragoste.
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