
ALEXANDRU AVRAM 

Literatura de specialitate n-a acordat până în prezent o atenţie 
deosebită uneia din cele mai importante edificii orăşeneşti în stil 
baroc din România, palatul Brukenthal din Sibiu. Ampla monografie 
închinaţă lui Samuel von Brukenthal de către Georg Adolf Schuller 
ne oferă, pe baza unei serioase documentări de arhivă, principalele 
date referitoare la evoluţia construcţiilor, dar este lacunară în 
priv~nţa abordării elementelor artistice 1• 

ln rândurile care urmează, dorind să suplinim aceste omisiuni, 
ne îndreptăm atenţia asupra unora din aspectele ce privesc mai 
ales decorul interior al palatului sibian. 

În momentul în care Samuel von Brukenthal a decis să-şi ridice 
fastuoasa reşedinţă din Sibiu, aspectul medieval al Pieţiei Mari era 
deja modificat prin construcţia pe latura nordică a două edificii de 
mari dimensiuni, biserica şi seminaru/ iezuit (1726-1733). Pe 
latura de vest, prin demolarea casei moştenite de soţia sa de la 
tatăl ei, senatorul Daniel Klocner, şi a unei alte clădiri achiziţionate 
în vecinătate (1775), lui S. v. Brukenthal i se oferise terenul 
propice pentru iniţierea construcţiei palatului, la un an după , 
numirea sa în funcţia de guvernator al Transilvaniei (1777). 

Din păcate, nici la ora actuală numele arhitectului clădirii 
sibiene nu este cunoscut, propunerile vizând nume ca Johann 
Eberhardt Blaumann (arhitect sibian, constructor al palatului Banffy 
din Clu~ 2 , sau unul din arhitecţii familiei vieneze Martinelli, Josef 
Frantz neavând acoperire documentară, se constituie doar în 
ipoteze. În mod cer însă, decizia finală prin care s-a încurajat un 
proiect sau altul, i-a aparţinut comanditarului. 

Dificultatea majoră în edificarea „casei noi" consta în 
obligativitatea de a respecta cele două parcele ale caselor 
demolate, de aici rezultând şi planul oarecum neregulat datorită 
traseului frânt al laturilor de sud şi de nord 4 . 

Elementele determinante în edificarea noii clădiri au fost deci: 
necesitatea înscrierii într-un spaţiu delimitat, apoi gustul şi voinţa 
ctit~ru lui, aflate în strânsă relaţie cu „moda" epocii. 

ln ceea ce priveşte această din urmă condiţie, în Europa 
centrală dominată de barocul vienez s-a cristalizat un anumit tip de 
clădire urbană ce se deosebeşte de marile palate construite în 
spaţii deschise deşi, aşa cum vom vedea, există şi asem~nări, mai 
ales în privinţa organizării interioarelor. Dacă palatele înconjurate de 
parcuri au cu precădere un plan deschis, eventual o curte de 
onoare (cour d'honneur), edificiile din interiorul oraşelor medievale 
sunt strict limitate de existenţa parcelelor iniţiale . Aşa cum 
afirmasem anterior, în ceea ce priveşte amplasarea încăperi lor pot 
fi întâlnite analogii la ambele categorii de palate din epoca barocă. 
Spre exemplificare, vom apela la monumente plasate într-un spaţiu 
geografic învecinat mai cunoscut nouă, care din punct de vedere 
politico-administrativ aparţinea de asemenea imperiului habsburgic 
- Ungaria. Case împunătoare ridicate în Gyor (palatul conţilor 
Zichy), Sopron (case de patricieni germani - casa Gambrinus, 
Piaţa Mare 3, casa Fabricius, din Piaţa Mare nr. 6, casa din strada 
Nouă nr. 18) sau palatul generalului austriac baron De la Motte 
amplasat într-un spaţiu deschis la Noszvaj, chiar dacă nu ating 
dimensiunile şi grandoarea palatului Bru.kenthal, au multe 
elemente comune cu monumentul sibian 5. ln general, accentul 

· Lucrare publicată sub titlul: Contribuţii la studiul decoraţiei interioare a palatului 
Brukenthal din Sibiu, în „Arc transsilvaniae', V, 1995, Ed. Academiei Române, pp. 
147-167; Palatul Brukenthal, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1996. 

1 Georg Adolf Schuller, Samuel von Brukenthal, voi . li. Munchen, 1969. 
2 Ibidem, p. 255-256. 
3 Emil Sigerus, Vom a/ten Hermannstadt, I, Sibiu, 1922, p. 61. 
4 Primăria Sibiului ş i-a dat acordul pentru demolarea ce/or două case cât şi pentru 

nerespectarea aliniamentului iniţial, abia în mai 1778 (Schuller, op. cil„ p. 257). De 
altfel, aliniament~I cu retrageri succesive este o caracteristică medievală, iar una din 
clădirile demolate era plasată în faţă din cauza loggiei (aceasta fiind considerată 
domeniu public). 

5 Somorjay Selysette, 18 szazadi festett szobabelsăk-kutatasi feladatok, (în 
continuare: Szobabelsăk), în ,Muveszettorteneti ertesilo" (ME), 1988, nr. 3, p. 
212-230; idem, Gyăr. Zichy palota, Tajak, korov, muzeumok kiskănyvtara (în 
continuare: TKM), Nr. 291, Gyor, 1987; O. Askercz Eva, Sopran. Fabricius haz, 1, 
TKM, nr. 23, 1986. 
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principal cade asupra primului etaj unde se află amplasate 
încăperile mai importante în număr de cinci până la şapte . Fiecare 
din aceste clădiri are un salon (sala de festivităţi sau de muzică) 
flancat de obicei de o cameră cu tablouri, cabinete, apoi 
dormitoare. Uneori (ex. castelul Raday din Pecel), la acest nivel se 
află amplasată şi o sală pentru practicarea jocului de biliard 6. De 
obicei, din palatele secolului al XVIII-iea nu lipsea aşa-zisa „sala 
terrena" cu rol de cafenea-cofetărie, de asemenea exista şi o 
bibliotecă. Aceste săli erau decorate cu picturi murale. Se 
evidenţiază interesul deosebit pentru „chinoiserie", mai multe 
încăperi fiind decorate cu elemente orientale, dintre care subliniem 
aşa-zisele „camere cu păsări", numite astfel după picturile murale 
sau tapetele reprezentând păsări exotice aşezate într-un peisaj cu 
vegetaţie specifică. 

Cele de mai sus corespund perceptelor vremii exprimate de unul 
dintre teoreticienii epocii J. F. Blondei, conform căruia decoraţia 

int~rioară era în strânsă corelaţie cu funcţia încăperii 7 . După Blondei 
camerele rezervate vieţii private erau tapetate pentru a se facilita 
anplasarea mobilei de-a lungul pereţilor. Cea mai fastuoasă încăpere 
era salonul (sala de festivităţi), alături de care era situată o cameră 
de i:irimire decorată adesea cu panouri din lemn sculptat şi oglinzi . 

În comparaţie cu cele stipulate de Blondei, palatul Brukenthal 
prezintă pe lângă multe similitudini şi deosebiri . Oe pildă, în cadrul 
palatului Brukenthal nu regăsim ,sala terrena", rolul acesteia fiind 
preluat de salonul de la etajul I din corpul transversal de clădire ce 
închidea curtea. În această direcţie pledează existenţa unor scări 
care facilitează accesul direct în aripa respectivă. Tot aici, în 
apropierea salonului transversal se afla o încăpere mai mică în care, 
aşa cum vom vedea mai târziu, se afla o sobă pentru cofetar. Analiza 
repartiţiei spaţiilor primului etaj ar putea continua cu observaţia că 
cele două scări plasate în centrul aripilor laterale ofereau posibilitatea 
organizării unor apartamente a câte trei încăperi (camera de primire, 
dormitor, cabinet) rezervate oaspeţilor . Etajul al II-iea găzduia galeria 
de pictură şi biblioteca situată în aripa transversală. 

La Sibiu, toate cele cinci încăperi situate în faţada principală 
(spre piaţă) au fost decorate cu t~pet, modalitate considerată mai 
costisitoare decât pictura murală. lncăperea centrală (salonul) care 
corespunde la trei axe ale faţadei, are un tapet cu motive florale de 
inspiraţie orientală. (fig. 1) Imprimeul este realizat pe o pânză de in 
foarte fină şi deasă, tratată. Camerele situate de o parte şi alta 
salonului (două axe) sunt tapetate cu mătase roşie cu motive florale, 
întinsă pe şasiu 8. În flancuri este plasată câte o încăpere (o axă) în 
care există un tapet din hârtie aplicată pe altă hârtie şi apoi pe o 
pânză de sac întinsă pe şasiu, având imprimat un bogat decor floral 
cu păsări exotice. În aceste încăperi spaţiile din jurul sobelor, rămase 
netapetate, sunt pictate cu motive asemănătoare tapetului . (fig. 2, 5) 

Aşa cum rezultă din monografia lui G. A. Schuller, pentru 
realizarea detaliilor decorative ale palatului, baronul Brukentha/ a 
apelat la numeroşi meşteri aduşi din Austria şi Germania. Aplicarea 
tapetului ca şi tapiseria mobilierului nu era la îndemâna oricui. 
Pentru acest gen de lucrări au fost angajaţi mai mulţi meşteri, 
numele a doi dintre ei fiindu-ne cunoscute: Johann Tauffer din 
Viena 9 şi Nikolaus Jaffer din Eisenstadt 10 . Fără a cunoaşte detalii 
despre activitatea celor doi meşteri, subliniem prezenţa la Sibiu a 
unui meseriaş din oraşul austriac Eisenstadt. După opinia noastră, 
activitatea la Sibiu a lui Jaffer ar putea fi pusă în legătură cu 
eventualele sale realizări de la palatul familiei Esterhazy din 

6 Zsindely Endre, A Peceli Raday kastely, în Muveszettorteneti ertesito (ME), 
1956, nr. 4, p. 253-278. 

7 Cf. Somorjay S„ Szobabelsăk, p. 212. 
8 Parţial tapetul este înlocuit cu o imitaţie reuşită, realizată în anul 1 967. 
9 Schuller, op. cit., p. 257, nota 95. Se pare că Tauffer executa tapiseria 

pentru mobilă. În ziua de 2 iunie 1780 primeşte 11,42 florini pentru saltele , după 
ce cu o zi mai devreme i se achitaseră 7,20 fi. pentru furnituri. Cf. Arhivele Statului 
Sibiu, Colecţia Brukenthal (în continuare: ASS), CO 1-51, Nr. 51 , filele 83, 84 . 

10 Sigerus, op. cit„ p. 65. 
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localitatea respectivă . Fără îndoială curtea imperială de la Viena a 
favorizat re l aţii l e dintre principalele famili nobiliare din imperiu . Este 
deci, posibilă şi o re l aţie a lui Brukenthal cu familia princiară 
Esterhazy şi de ce nu, chiar probabilitatea ca nobilul ardelean să fi 
vizitat luxoasele reşedinţe ale familiei de la Fertăd (fosta 
Eszterhaza) 11 ş i Eisenstadt, mai ales că ambele l ocalităţi se aflau 
în apropierea rutei dintre Viena şi Sibiu . 

Mai multe din încăperi le celor două etaje au tavanele decorate 
cu stucaturi constând din chenare, medalioane, rozete cu ghirlande 
vegetale şi florale 12. Parţial stucaturile menţionate se regăsesc pe 
o p lanşă păstrată într-o mapă cu numeroase desene la Arhivele 
Statului din Sibiu 13. Având în vedere unele adnotări pe câteva din 

planşe le mapei, constatăm că acestea au fost cunoscute de fostu l 
custode al Muzeu lui Brukenthal, Julius Bielz, dar care nu le-a 
valorificat prin publicare. Istoricul sibian a studiat însă opera unuia 
din meşterii activi în Sibiu şi anume ebenistu l Johann Bauernfeind, 
iniţial calfă a lui Ludwig Christian Hezel. Ulterior, fosta calfă a 
preluat, se pare, comenzi le pentru lu crări l e cele mai pretenţioase 
14 . Astfel, prin compararea desenelor unor elemente de tâmpl ărie 
de artă (ancadramente şi tocuri de ferestre ş i uşi, proiecte de 
mobilier) atribuite de Bielz lui Bauernfeind , cu desenele pentru 
stucaturi , devine evidentă paternitatea comună a acestora. În plus, 
textele în soţitoare ale desenelor pentru stucaturi aparţin lui 
Bauernfeind 15. 

Fig. 1. Tapet cu motive florale - el. I. Hârtie 

11 Sallay Marianne, Fertăd Eszlerhazy l<astely, TKM, nr. 17, 1992. În sprijinul 
unei asemenea re laţii ar pleda şi prezenţa la Eszterhaza, în 1776, a pictorului sibian 
Johann Martin Stock care domicilia aici împ re ună cu fam il ia sa. Acesta ulterior 
devine unul din prncipalii consilieri artistici ai baronului Samuel von Bruken thal. (vezi 
G. Galavics, Johann Martin Stock und Joseph Haydn - Die Entdeckung der 
ungarlăndi-schen Zigeunermusiker im X VIII Jahrhundert, în Acta Historiae Artium 
Hung. Tomus 34, 1983, p. 245). Vezi ş i nota 38. 

12 Ne referim la saloanele de la etajele I şi li, holurile din faţa acestora şi 
saloanele din aripa transversală ce închidea curtea etc . 

13 ASS, B (1 -5), nr. 102, f ila 33. Mulţu mesc şi pe această cale colegului 
Lucian Giura, care mi-a atras atenţia asupra acestei mape . De asemenea, aduc 
mu lţum i ri doamnelor Monica Vlaicu directoarea Fi lialei Arhivelor Statului Sibiu şi 

Adriana Ghibu , muzeograf la Muzeul Brukenthal, pentru aju torul acordat în cursul 
activi tăţii de cercetare ş i pentru traducerea documentelor. 

14 Dr. Julius Bielz, Kunsltischler Johann Bauemfeind und seine arbeilen, in 
Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, VII , Sibiu după 1777 an în 
care a fost angajat la Viena de către S. v. Brukenthal. (E. Sigerus, op. cil„ p. 56). 
La 11 august 1782 L .C. Hezel se căsătoreşte la Sibiu: cf. ASS, Reg. stare civilă, 
Matricola căsăton'ţi nr. 114, p. 174. 

15 ASS, B (1-5), nr. 102, f . 33, pe verso-ul planşe i cu stucaturi apare 
adnotarea lui J . Bielz prin care sensul este identificat cu cel al lu i Bauernfeind pe 
baza unor chitanţe emise de acesta. De altfe l, Bielz menţionează în articolul citat că 
în 1780 Bauernfeind a ajutat stucatorul timp de 6 zile (op. cit„ p. 21-22). 
Textele : 

a) ,coridorul lung !?i Întunecos" (n.n. etajul li , culoarul aripi i sudice); 
b) „rozetele mai mari ale lustrelor din salon"; 
c) „lustra exterioară din salon care există la amândouă etajele"; 
d) „anlecamera salonului'. Toate sch iţele pot f i identificate în să l ile indicate. 
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Fig. 2. Pictură murală, el. I. 

De o valoare arti stică deosebită în contextul decorului palatului 
sibian sunt medal ioanele cu reli efuri din lemn de tei grundit ş i au rit 
plasate deasupra ancadramentelor uJ ilor a patru încăperi de la 
primul etaj, aşa numitele supraporte 1 • În căpe rile din colţuri, unde 
decorul este de factură orien tală, au câte două supraporte 
reprezentând figu ri de ch inezi, doi bărbaţi ş i tot atâtea femei, în 
poziţi e şezând: chinez aşezat pe un covor între peri ni (fig. 3), un alt 
chinez cântând la un instrument de suflat (fig. 4), personaj feminin 
îngrijind o plantă aflată într-un vas ş i o femeie aşezată al ături de un 
postament pe care se afl ă o urnă. Mai mult, o f i gură de chinez 
şezând apare ş i pe relieful aurit de pe urna sobei -căm in din camei-a 
din f lancu l drept 17 . (fig. 5) 

Celelalte două încăperi au câte patru medalioane deasupra 
u şi lor ş i între ferestre, tematica fiind la modă în secolul al XVIII-iea, 

16 Cele patru săli sunt situate la faţada dinspre piaţă, câte două de o parte şi 
al ta salonulu i. Salonul, mai amplu, are amplasate deasupra u şilo r casete cu chenar 
de ove în interiorul cărora sunt reprezentate instrumente muzicale (vioară , corn , flaut 
etc.). O încăpere amplă situată în aripa dreaptă (vedere din p iaţă) cu acces dinspre 
ambele ca~e re care flanchează salonul, a avut după opinia noastră rol de 
sufragerie. ln acest caz, came ra mai redusă ca dimensiuni prin care se ajungea în 
holul principal era uti l izată de servitori pentru desfăş urarea preparativelor pentru 
servirea mesei. După Sigerus (op . cit„ p. 64) încăperea ar fi fost dormitorul comun 
al soţi l or Brukenthal, tapetat in i ţial, ca şi camera de alături, cu mătase albastră. Aici 
se află patru supraporte cu repreze ntăr i simbolice ale belşugului: urne canelate din 
care se revarsă struguri şi fructe (în fundal un instrument muzical , corn) , grâne (în 
fundal o sece ră), flori (în fundal o sapă) ş i în fine, urna cu flacăra înţe le pciunii, 
credinJei, purificări i (în fundal instrumente de geometru?) . 

1 Descrie rea încăpe ril or se face dinspre piaţă, stânga, dreapta etc. 
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ş i anume, operele lui Ovidiu 18. Dacă în stânga salonului apar patru 
scene din istoria lui Bacchus, Pan ş i Silen, trei cortegii ale lui 
Bacchus cu participa~ea unor satyri ş i bacante şi o scenă care 
probabil reprezintă ,,lntrecerea lui Pan cu Apoi/o" (fig. 6) 19, 

medalioanele din încăperea de pe partea opusă pot fi identificate 
mai precis. Astfel , scenele de aici îi reprezin tă pe 11 Narcis" (fig . 7), 

11 Endimion şi Luna" (fig. 8), 11 Clytia transformată În floarea soarelui" 
(fig., 9) ş i în final, 11 Poetul Arian salvat de delfin 11 20 . (fig. 10) 

ln ceea ce priveşte identitatea sculptorului reli efurilor sibiene, 
cercetările de specialitate nu au dat roade până de curând. recent, 
Nicoale Sabău , într-o documentată lucrare închinată sculpturii 
baroc din România, p ledează pentru apropierea stili stică a lucrăril or 
din palatul Brukenthal 11 cu cele ale lui Simon Hoffmyer prezent Între 
1780-1 783 la Sibiu" 21 . Neidentificarea mai timpurie a 
meşterului este, după opinia noastră, oarecum surprinzătoare 

deoarece activitatea lui Hoffmeyer (cf. semnăturii artistu lui ş i nu 

ia Interesul deosebit al lu i Brukenthal pentru operele lui Ovidiu es te 
demonstrat de cele 44 de exemplare ale diferitelor ediţii din secolele XVI-XVIII 
păstrate în biblioteca sa. 

l9 Publius Ovidi Nasoni , Melamorphoseon Libri XV, cartea XI, fabu lele 3-4, 
Berl in, 1880. 

20 Toate scenele sunt i l ustraţii la operele lui Ovidius, prima ş i a treia după 
Metamorfoze, că~ile III ş i IV, a doua după Faste, cartea a li-a (Ovidiu, Fastele, Ed. 
Academiei, 1965), iar ultima după Artis amatoriae (Leipzig, 1861 ). 

21 Sabău, Nicolae, Sculptura barocă în România, sec. XV/I-XVIII, Bucureşti, 
Ed. Meridiane, 1992, p. 59. Semnalăm identificarea g reşi tă a scenelor 
reprezentând pe Clytia, respectiv Arian. 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 3. S. Hoffmeyer. Supraportă, el. I. 

Fig. 4. S. Hoffmeyer. Supraportă, el. I. 
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Fig. 5. S. Hoffmeyer. Sobă-cămin - Detaliu. Urnă decorativă, el. I. 

Fig. 6. S. Hoffmeyer. Supraportă. Tntrecerea lui Pan cu Apoi/o, el. I 
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Fig. 7. S. Hoffmeyer. Supraportă. Narcis, el. I. 

Fig. 8. S. Hoffmeyer. Supraportă. Endymion ;;i Luna, el. /. 
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Fig. 9. S. Hoffmeyer. Sup!âportă. C!ylia transformată în floarea soarelui, el. I. 

Fig. 10. S. Hoffmeyer. Supraportă. Arian salvat de delfini. et, I. 
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Fig. 11. B. Picari. Arian salvat de delfin. Gravură. Fig. 12. Lupta lui Hercule cu Achelous. Pictură murală, el. I. 

Fig. 13. B. Piart. Lupta lui Hercule cu Achelous. Gravură . 
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Fig. 14. 8. Picari . Lupta lui Hercule cu Hidra din Lema. Gravură. Fig. 15. Lupta lui Hercule cu Anteu. Pictură murală, el. I. 

Fig. 16. Lupta lui Hercule cu Cerber. Pictură murală, el. I. 
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Fig. 17. Lupta lui Hercule cu leul din Nemea. Pictură murală, et. I. 

Hoffmayer) a fost analizată anterior de Entz Geza 22 şi apoi, pe 
larg, de B. Nagy Margit 23 . Ambi i cercetători au abordat opera lui 
Simion Hoffmeyer doar în calitatea sa de constructor de altare. 
Întrucât personalitatea artistică complexă a sculptorului poate fi 
conturată cu claritate prin prisma activităţii sibiene, îi vom acorda 
mai multă atenţie în cele ce vor urma. 

Deocamdată însă, dorim să relevăm modul prin care a fost 
al easă tematica decorului figurativ într-un palat baroc. Afirmam 
anterior că în general, ornamentaţia se raportează la preferi nţele 

comanditaru lui, în conformitate cu moda epocii şi bineînţeles cu 
posibilităţi l e financiare ale acestuia. Astfel, printre subiectele cele 
mai frecvente figurau ilustraţii fie la operele scriitorilor francezi din 
secolul al XVI II- iea, fie la cele ale autori lor din antichitatea 
romană . Dintre autorii antici preferaţi se distingea Publius Ovidil!s 
Naso, operele sale nelipsind din nici o bib l iotecă a epocii . ln 
i ntenţia sa de a realiza decoraţia supraportelor, nobi lul ardelean a 
procedat precum contele Raday în anul 1764, când la Pecel 
(lângă Budapesta) a solicitat pictoru lui să-i execute deco raţia 
murală a celor două săli de bib li otecă, având ca model un album 
cu gravuri a francezu lui Bernard Picart (1673-1733), intitulată 

11 Le temple des Muses" editată la Amsterdam în 1733 24 . 

Singura deosebire între cele două situaţii consta în faptu l că 
Brukenthal a apelat la ediţia în limba germană a lucrării 
menţionate 25 . (fig . 11) 

Cunoscând deci gravorul, s-a pus problema identifi cării 
autorului picturi lor care au stat la baza realizării albumului , 
deoarece, contrar uzanţelor , Picart nu l-a menţionat. Acest lucru a 
fost posibi l prin intermediul l ucrări i „Co//ection originale des 
tableaux des plus interessants des Metamorphoses d'Ovide ", 
editată la Paris în 1655 de către abatele de Marol les. Aici, alături 
de gravurile lui M. M. Favereau şi Abbe de Marolles, apar, gravate 
în sens invers de către Cornelis Blomaert (1603-1684) şi scenele 
realizate cu 78 de ani mai târziu de către B. Picart. Astfel, ni se 
relevă datorită semnăturilor existente pe stampe, numele pictorului 
flamand Abraham van Diepenbeeck (1596-1675) 26 . 

22 Entz, Geza, A szekelyudvarhelyi roma! katolikus plebaniatemplom, în 
Kozlemenyek az erdelyi nemzeti muzeum erem es regisegtarabol, Cluj , 1943, II I, 1. 
p. 108-111 ; idem, A gyulafehervari szekesegyhaz, Budapesta, 1958, p. 134 , 137. 

23 B. Nagy Margit, Reneszansz es barokk erdelyben, Bucureşti, 1970, p. 
g4-11 2. 

24 Zsindely E., op. cit., p. 262. Este vorba de picturi după Ovidiu, real izate în 
tehn ica ,grisaille", una din scene fiind tocmai cea în care poetul Arian este salvat d 
delfin. 

25 Bernard Picart , Musen - Tempel, Amsterdam, 1733. Biblioteca Muzeului 
Brukenthal Sibiu, inv. W, 847, nr. XV, X VI, XXXIX, XL. 

26 Biblioteca Academiei Române Bucureşti, Cabinetul de stampe, inv. St. Ag. 
III, 375. În 1650 Abraham van Diepenbeck se află la Paris lucrând doar două care 
ar fi fost realizate şi sub formă de picturi; Luna şi Endymion, ulei pe pânză, care a 
existat în caste lul Mornay ş i un ulei pe lemn (56 x 89 cm), aflat într-un loc 
necunoscut, reprezentându-l pe poetul A1ion salvat de delfini. O altă scenă Hercule 
şi Achelous este atribuită lui Pierre Brebiette (1598-1650), iar gravura lui Cornelis 
Blomaert. Cf. Steadman, David Welton, Abraham van Diepenbeck (Seventeenth 
Century Flemish Painler), Princeton University, Ph. O., 1973. Fine Arts -
Xerografia Universităţii 1995, nr. 44-45, 46-4 7 ş i 55-56. 

Parţia l aceeaşi sursă de inspiraţi e a fost oferită şi pictorului 
care a decorat încăperea de mici dimensiuni alăturată camerei de 
colţ din stânga. Aici pereţii sunt integral acoperiţi cu un decor 
pictural ton în ton (brunuri) în maniera „camaieu", cele 12 panouri 
reprezentând „Istoria lui Hercule " 27. Două dintre acestea, „Lupta 
lui Hercule cu Achelous" (fig 12) şi „Hercule ucigând Hidra din 
Lema" sunt realizate după gravuri le lui B. Picart din volumul 
menţionat nr. XXIV şi XXV, (fig. 13, 14). Un alt panou, „Lupta lui 
Hercule cu Cerber" (fig. 16), este realizat tot după o gravură de B. 
Picart dar, de data aceasta, modelul l-a servit o camee antică din 
tezaurul regilor Prusiei 28 . Sursa celorlalte nouă scene nu a putut fi 
identificată deocamdată, chiar dacă o pildă, recunoaştem certe 
similitudini între „Lupta lui Hercule cu Anteu" (fig. 15) ş i o monedă 
austriacă bătută în 1716 cu pri leju l eliberării Belgradului de sub 
turci, în care izbânda lui Hercule semnifică victoria creştinilor . 

Amintind că scena este reluată stilizat ş i pe un relief al primei 
porţi a cetăţii din Alba Iulia 29 , constatăm că asemenea teme au o 
origine mult mai veche, fiind foarte răs pândite . De pild ă, această 

reprezentare apare într-o formă foarte apropiată în pictura cu aceeaşi 
temă a lui Polajuolo aflată în Galeria Uffizi din Florenţa. De 
asemenea, o s ursă comună de inspiraţie a servit şi pentru 
reprezentările scenelor de luptă ale lui Hercule cu Achelous ş i Anteu 
în gravurile lui P. Philipp 30 (după picturile lui Simon Vouet, 
1590- 1649) din Metamorfozele editate la Leyden în anul 1667 3 1. 

27 Scenele sunt inspirate din Metamorfozele lui Ovidiu, cartea a IX-a: Hercule 
copil ucigând şerpi trimişi de Hera; Lupta cu leul din Nemea; Lupta cu Hidra din 
Lema; Păsările Stymfaliene; Căprioara Keryntica; Mistreţul din Erymanthos; 
Hercule ucide monstrul marin pentru a o salva pe Hesione; Lupta cu Cerber; Lupta 
cu Anteu; Merele din grădina Hesperidelor; Lupta cu Achelous; Coloanele lui 
Hercule din isprava a X-a). Picturile din Sibiu sunt în mod inexplicabil trecute cu 
vederea de literatura de specialitate. Este probabil ca ele să fi fost acoerite mult 
timp cu un tapet de mătase similar altor încăperi. Interesant es te că şi în castelul 
din Pecel se găsea o cameră închinată lui Hercule, tot cu 12 scene, picturile fiind 
azi ascunse sub tencu ia l ă (Zs indely, op. cit„ p. 263). 

28 Pierres Antiques gravees, de Bernard Picart, Amsterdam, 1724, pi. 31. 
Biblioteca MBS, W, 973. 

29 N. Sabău, Der Bildhauer Anton Schuchbauer, 1719-1789, Ed. Dacia, Cluj 
Napoca, 1979, foto 1-2. 

30 Probabil este vorba de Philippe sau Philips, Peter, gravor activ la Haga în 
jur de 1660/70. 

31 Pub. Ovidii Nasoni, Operum., Tom 2. Metamorphoseon, cart. IX, Lugd. 
Batavor. (n.n . Leyden), Ex. Officina Betri Lefffen, 1667. Carte existentă în BMBS. 
Am mai pu tea adăuga cel puţin două exemple pentru modul în care teme mai vechi 
sunt transmise de-alungul timpului. Mai întâi vom aminti un relief antic târziu de pe 
faţada de vest a bisericii San Marco din Veneţia cu reprezentarea lui Hercule 
purtând pe umeri mistreţul din Erymanthos; relief în bronz (tondo) a lui Pier lacoppo 
Aiori Bonacolsi numi t Antico (cca 1460-1528) aflat în Victoria & Albert Museum 
din Londra, inv. 149-1882; tratare apropiată a scenei la Sibiu; înrudirea evidentă 
între rel ieful lui Bonacolsi din Muzeul Naţional Bargello din Florenţa , Hercule 
ucigând leul din Nemea şi scene din Sibiu. Putem presupune deci, că cel care a 
real izat modelul pentru l ucrări le din Sibiu a avut con tact în vreun mod cu exemplele 
ci tate sau, poate, cu un precursor comun. Pen tru l uc rările lui Bonacolsi: Manfred 
Leithe-Jasper, Orei bronze-Tondi mit Darstellungen der Taten des Herkules, În Zu 
Gast in der Kunstkamer. (Catalog de expoziţ i e), Kunsthistorisches Museum Wien, 
1991, p. 49 şi 53. 
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În privinţa realizării artistice a picturilor din Sibiu se impune o 
constatare : panourile, în număr de doisprezece, sunt încadrate cu 
chenare cu frunze în formă de inimă (cordate), ghirlande, festoane, 
frunze de palmier, ciorchine de fructe , urne, rozete şi elemente 
arhitectonice cum ar fi pilaştri (fig. 17). Toate aceste detalii 
specifice ultimului sfert al secolulu i al XVIII - iea sqnt foarte 
apropiate de repertoriul lui Simon Hoffmeyer. Mai ales festoanele, 
frunzele de palmieri şi rozetele se regăsesc pe elemente de 
tâmp l ărie art i stică realizate la Alba Iulia (altar ş i amvon), 
Dumbrăveni (altare, inclusiv blazonul de pe altar, panourile uş ilor 
bisericii armeneşti), blazonul şi panourile po~ii palatului Brukenthal 
din Sibiu . 

Sursa comună de inspiraţie ş i înrudirea elementelor decorative 
ne-a îndemnat la un moment dat să apropiem picturile murale de 
anturajul sculptorului clujean . Cu toate acestea, având în vedere 
delimitarea clară a specialităţil or artistice în secolul al XVI II-iea ş i nu 
în ultimul rând, calitatea infer ioară a desenului în scenele 
reprezentând „ Isprăvile lui Hercule 11 în comparaţie cu reliefurile, ne
au îndepărtat de o asemenea ipoteză. 

În ultimul sfert al secolului, la Sibiu au activat mai mulţi pictori 
care au avut contacte cu famil ia Brukenthal. Unul dintre aceşti a, 
Anton Steinwald , originar din Wells ia Austria, a executat pictura 
murală din altaru l bisericii catolice din Piaţa Mare (1774), dar este 
menţionat ş i în anturaju l familiei guvernatorului . ln 1776 este 
prezent la Avrig unde, împreună cu un alt pictor Daniel Knobloch , 
împodobea pe reţii sălii mari cu peisaje 32 . Apoi, în prima jumătate 
a anului 1778, executa diverse lu crări mai degrabă de nivelul unui 
meseriaş decât al unui artist, la reşedinţa de vară din faţa po~ii 
Cisnădiei 33 . Moare în anul 1786 la Sibiu . 

Un alt pictor a fost Johann Krempels, trans ilvănean, menţionat 
începând cu anul 1782, iar în anul 1786 făcând parte dintre 
membri lojei de francamasoni Sf. Andrei din Sibiu 34. În anul 1799 
execută, după desenele profesorului Franz Neuhauser jun ., o 
pictură decorativă (chenar perimetral cu motive de ove, chenar cu 
motiv de frunze cordate) în sala mare de la etaju l al II -iea al aripii 
transversale. Datorită unei asemenea lucrări fără prea mari valen1e 
artistice, E. Sigerus îl include pe Krempels în catego ri a zugravilor 3 , 

cu toate că am văzut mai sus că art i ş tii erau nevoiţi să presteze ş i 
munci precum ce le efectuate de A. Steinwald la „casa de vară 11• 

Al trei lea pictor, Franz Neuhauser jun., activ la Sibiu în calitate 
de profesor de desen de prin 1790, este cunoscut ca desenator ş i 
pictor prin numeroase opere păstrate, în parte, la Muzeul 
Brukenthal din Sibiu. 

Nu l-am menţionat pe Johann Martin Stock, aflat mult timp în 
slujba lui Brukenthal al cărui sfătuitor ş i ajutor a fost în realizarea 

32 Sigerus, op. cit., voi li, Sibiu, 1923, p. 101. 
33 De fap t es te vorba de noua construcţie ridicată de Samuel von Brukenthal 

în locul casei de vară Klockner cu începere din 1772, azi casa din str. C. Noica 488. 
Conform unei li ste de socoteli păstrată în ASS, pictorul Anton Ste inwald a executat, 
printre altele, următoarele: a pictat în alb uşi, ancadramente, tocuri şi coloane de 
ferestre; 6 scaune pictate în alb cu marginea în albastru; masă p ictată în negru cu 
dungi roş i i; două scaune de rugăc iune în alb; a tras în vopsea două roţi ale caleştii, 
marginile fi ind aurite cu aur fin; a l ăcuit în alb ş i marginile le-a pictat în roş u la 12 
fotol ii tapiţate cu damasc roş u; a pictat în alb şi margin ile în roşu, 1 OOO de p lăcuţe 
din tablă pentru grădina din Avrig; în sala cu tablouri a l ăcui t 39 de rame ş i a aşezat 
tablourile în ele; în aceeaşi cameră a l ăc uit ramele la două fe restre; a lăcuit bordura 
lambriurilor tot acolo; a mai lăcuit ancadramentele a 11 feres tre în diverse încăperi ; 
a reparat lambriu-rile ş i a zug răvit casa din faţă (1 O fi) şi un cab inet mic (6 fi). Totalu l 
sumelor solicitate se ridică la 127 fi. ş i 59 kr. Cf. ASS, Cd 1-51, nr. 90, f . 16. 
Documentul, de fapt un decont, conţine două precizări privind datarea muncii 
efectuate în decembrie 1777 şi în martie 1778. Registrul de socoteli al casei 
Brikenthal con ţine o însemnare pe luna iunie 1778, poziţia 18, potrivit căreia 
pictorul a primit suma de 120 florini (ASS, Cd 1-51 , nr. 90, fila 1 ). Se pare că este 
însă vorba de ac leaş i lucrări menţionate la fila 16. Din documentul analizat reiese 
că Steinwald a pictat „casa din faţă" ş i un ,cabinet mic", dar suma prim ită (sau 
pretinsă) , 16 flori ni, este prea mică pentru o pictură figurativă, corespunde mai 
degrabă zugrăve l i. Deci , după părerea noastră , nu poate fi vorba de pictarea 
tavanului celor trei încăperi dinspre faţada „casei de vară" unde se mai păstrează 
într-o stare precară, scene alegorice încadrate de o friză cu putti plasaţi într-un 
decor arhitectural baroc . Scenele centrale sunt pictate în maniera „trompe l'oeil", iar 
frizele în „grisaille". 

34 ASS, Acte' de stare civilă. Matricola căsători ţi, nr. 114: 1782, 20 ian. -
Johann Krempels, pictor, căsătorit cu Maria, văduva lui St. Schneider Nr. 115; 1792, 
23 sept. Johannes Krempels, pictor văduv se recăsătoreşte cu Regina fiica lui Daniel 
Scherer; Ferdinand von Zieglauer, Geschichte der Freimaurloge St. Andreas an den 
drei Seeblătem in Hermannstadt (1767-1790), în AVSL, 1876, p. 81 . 

35 Sigerus Emil, Beitrăge zur Geschichte der Baron Brukenlhalisches 
Gemaldegalerie, in MBBM,V, 1935, p. 31. 
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colecţiei sale, desfăşurând şi o muncă de restaurator. Nu este 
vorba de o omisiune, dar, J . M. Stock era cunoscut ca portretist, 
fost elev al lui Martin Meytens , chiar dacă a pictat şi două altare 36 . 

Opiniile verbale ale specialiştilor referitoare la picturile din Sibiu, 
inclusiv imitaţiile de tapet din zona sobelor, sunt prudente . Credem 
că, deş i este vorba de maniere diferite, în palatul Brukenthal au 
lucrat doi pictori. Culorile vii ale picturilor florale cu păsări din două 
încăperi ale etajului I, contrastează izbitor cu pictura 11 camaieu 11 din 
11 sa/a Hercu/e 11

• Atribuirea celor douăsprezece scene mitologice lui 
A. Steinwald este posibilă doar cu mare prudenţă . Facem această 
afirmaţie deoarece picturile lui Steinwald certe (biserica iezuită) sau 
presupuse (casa de vară) nu pot fi puse în l egătură cu pictura 11sălii 
Hercule" din punct de vedere sti li stic şi al manierei 37 . Un alt 
argument în sprijinul ideii exprimate aici, ne este oferit de un plan 
de amplasare a sobelor (vezi mai jos) care nu poate data înainte de 
iarna ani lor 1785/ 86, conform unor argumente pe care le vom 
dezvolta la capitolul respectiv. Pe acest plan, 11 camera Hercule 11 

este reprezentată cu o singură uşă. Având în vedere faptul că în 
prezent încăpe rea are două uş i, fiind accesibilă inclusiv din direcţia 
coridorului, iar pictura a fost realizată în funcţie de existenţa u şii, 
ulterior, apare probabilitatea datării acesteia abia după anul 1786, 
anu~ mo~ii lui Steinwald . 

ln ceea ce îi priveşte pe Daniel Knobloch şi Johann Krempels, 
din păcate, nu avem date despre opera lor rămasă ascunsă sub 
zugrăveal ă. 

Pictura din „sala Hercule" este mai apropiată de spiritul clasicist 
al lui Franz Neuhauser jun . Doi factori ar pleda pentru o asemenea 
atribuire. Primul ar fi de ordin temporal, în sensul desăvârş irii 
picturii camerei respective în anii corespunzători prezenţei lui 
Neuhauser la Sibiu, începând cu cca 1790. Al doilea ar fi oferit 
tocmai de pă~ile mai puţin reuş ite ale picturii murale ş i anume, 
inabilitatea evidentă - caracteristică lui Neuhauser - în tratarea 
detaliilor anatomice ale personajului principal redat în diverse 
atitudini. Oricum, problematica studierii picturii murale de la 
sfârşitu l secolului al XVIII-iea în Sibiu nu este rezolvată, ea rămâne 
deschisă pentru cercetările vi itoare . 

Dintre elementele de uz practic, care în afa ră de valoarea 
fun cţiona lă contribuie ş i la realizarea unui ambient decorativ 
fastuos, se disting sobele de faianţă şi candelabrele. Cercetări l e de 
specialitate din ţară nu au acordat până în prezent atenţia cuvenită 
sobelor care au mobilat interioarele baroc, mai ales în Transi lvania. 
Acestea, la fe l cum se întâmpla şi în alte provinc ii, erau executate 
de obicei în centrele importante ale imperiului austriac, la Viena, 
Bratislava etc 38 . La fel a procedat şi baronul Brukenthal care, de 
prin 1769 era angajat într-o su sţinută activitate de amenajare a 
reşed inţe l or de pe domenii le sale din Sâmbăta de jos, Avrig ş i apoi 
Sibiu - casa de vară. 

Ne-au fost accesibile mai multe documente care confirmă 
comenzi de sobe la Viena. Acestea au fost lansate şi onorate în 
tranşe, în aşa fel încât primele sobe executate au fost cele pentru 
casa de vară din Sibiu ş i pentru castelu l din Sâmbăta de jos. 
Execuţia a fost încredinţată unui atelier vienez, condus în urma 
decesului soţului, de către văduva de sobar Marianne Blaichner 
(Blauher). Documente, facturi şi li ste de sobe sunt datate între 
s fâ rşitul anu lui 1769 şi primul trimestru al anului următo r, 

36 Sigerus E., Vom a/ten Hermannstadt, 11 , p. 101-1 02. 
37 În sprijinul afirmaţiei noastre se rel;evă maniera comună a frescelor 

:i-tribuibile lui Steinwald, aflate în bis.erica iezuită şi în casa de vară - „trompe l'oeil ". 
ln comparaţie cu acestea, subliniem şi calitatea inferioară a desenului picturii din 
„sala Hercule". Deşi pare oarecum îndepărtat de subiectul lucrări i noas tre, este 
interesant de remarcat faptul că arhitectura casei de vară a fost proiectată i ni ţial în 
sti l rococo târziu. Mărturie în acest sens este şi proiectul iniţial, databil în jur de 
1770 (ASS, B 1-5, nr. 102, f. 42), mult modificat în momentul definitivării prin 
introducerea unor elemente clasiciste. Această transformare survenită într-un 
in terval scurt de timp dovedeşte o sensibilă modificare a gustului artistic, sesizabi lă 

şi în cazul sobelor de faianţă. 
38 La Pecel sobele au fost executate în etape în ·funcţie de lucrări le de la 

castel. Comenzile au fost adresate sobarilor din mai multe centre: Hainburg 
(Austria), Bratislava, Viena, Pesta, Gâcs. Şi aici din numeroase sobe s-au păstrat 
doar patru. (Zsinde ly, op. cit., p. 263-264) . O informaţie de ultim moment confirmă 
presupuneri le noastre de la nota 11. Astfe l, datori tă cercetătorului Dr. David Ferenc 
de la lnstitutl de Istoria Artei din Budapesta aflăm că Johann Blauher burgerl. 
Hafnermeistner, Wien ,livra sobe În 1762 la Fert6d (pe atunci Si.itt6, ulterior 
Eszterhaza) şi În palatul vienez al familiei Esterhazy". Văduva sobarului, Marianna, 
livra sobe pentru palatul Esterhâzy din Eisenstadt în anul 177 1 . (conform Arhivei 
Institutului de Cerce tări de Istoria Artei al Academiei de Ştiinţe din Ungaria, A 1-22, 
Nr. 324, 325, 1030; 10809). 
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precizându-se că sobele şi căminele albe sau „verzi ca marea 11 erau 
executate pentru cele două localităţi menţionate mai sus. Au fost 
expediate în trei tranşe în total 21 de sobe albe, 2 cămine şi 4 sobe 
verzi pentru Sibiu şi 11 sobe pentru Sâmbăta 39. O parte din 
aceste sobe au fost însoţite de la Viena la Sibiu de către sobarul 
vienez Andreas Hintrecker (?) care a avut sarcina de a monta 
sobele 40. 

Alte două documente, nedatate, conţin informaţii privitoare la 
transporturi de sobe venite de la Viena, despachetarea, preluarea 
lor după număr (2 cămine ş i 7 sobe) şi desen, precum şi părţile 
găsite distruse. De fapt, este vorba de o singură constatare, 
rezumată apoi într-un al doilea act din care reiese că operaţiunea 
a fost supravegheată de L. C. Hezel meşter tâmplar. Prezenţa lui 
Hezel , sosit la Sibiu, aşa cum am mai menţionat (nota 14), abia 
după anul 1777, pledează pentru datarea transportului în anii 
desfăşurării construcţiei palatului, deci în jur de 1780. O lecturare 
atentă a documentului, menţionarea unor elemente decorative cu 
festoane, rozete, flori atârnate (n.n. ghirlande), buchete de flori , 
vase , cornişe cu friză „ochi de bou" (n.n.ove), ne îndreptăţeşte să 
presupunem că este vorba de sobe stil Louis XVI 41 • 

Mapa cu desene de la arhivele sibiene, amintită mai sus, 
păstrează o planşă pe care apare planul primului etaj al palatului 
unde sunt amplasate în diverse încăperi sobele existente şi esţe 
însemnat locul celor neterminate la acea oră 42 (fig. 18). ln 
conformitate cu textul însoţitor , la etajul I erau terminate 1 O sobe 
albe şi 6 verzi, urmând a mai fi executate alte 4 sobe albe şi o sobă 
de gătit pentru cofetar. Şi cel de al doilea etaj era ridicat, din 
moment ce erau montate deja trei sobe, restul urmând a fi 
executate, autorul textului solicitând precizări suplimentare: „„ .să 
mi se spună unde să fac deschiderile sau uşiţele". Importanţa 
desenului constă în posibilitatea oferită de a cunoaşte persoana 
care, pe de o parte, a proiectat, pe de alta, supravegheat montarea 
sobelor. Acesta este sculptorul Simon Hoffmeyer al cărui scris a 
fost identificat de Julius Blelz printr-o notiţă în partea inferioară a 
planşei 43. 

39 a) ASS, CD 1-51, nr. 33, fila 11 : „Evaluare înainta tă de Marianne 
Bleichner (Bleicher) meşteriţă sobar Excelenţei sale von Brukenthal despre sobe''. 
Se menţionează 5 sobe albe noi după sch iţe le alese, înalte de 8 picioare , a 30 
fi / buc„ alte două sobe albe de 9 ş i 1 O picioare a 35 şi 40 fi/buc. Pe verso, 
însemnarea lui Brukenthal „Evaluarea costului pentru diverse sobe". 

b) ibidem, fila 12: ,Ce lucră ri de faianţă am executat pentru excelenţa sa dl. 
baron von Brukenthal pentru Transilvania, după cum urmează: 1769". Sunt înş i rate 

o sobă cămin (70 fi.); 3 sobe albe cu alamă ce le aparţine (21 O fi.) ; o sobă albă cu 
fieraria ş i alamă (65 fi.); două sobe cu fierăria (140 fi .), în plus pentru aceste 2 
rame şi picioarele (50 fi.); o sobă albă dulap cu u şiţă (63 fi.); 4 sobe verzi c;a marea 
cu blaturile (64 fi. + 25,54 fi.). Apoi gratii din fier, două uşiţe din fier şi 9 ambalaje. 
Suma totală: 749 fi şi kr. Semnat: pe aceste două conturi mi s-au plătit mie 750 
florini. Viena, 8 martie 1770, Maria Bleicherin văduvă de meşter faianţer civil. c) 
ibidem, f . 1 O: ,Evaluarea costului sobelor pentru Sibiu ". Urmează o listă cu 7 sobe 
albe ş i 1 cămin , pentru suma totală de 244 florini. Pe verso sunt trecute alte 11 
sobe pentru Sâmbătă . Documentul nu este semnat, fiind şi nedatat, dar scrisu l este 
identic cu cel din evaluările semnate de meşteriţa vieneză. 

40 Ibidem, fila 33: „Decontul lucrăni executate de sobarul vienez Andreas 
Hintrecker (?) din Viena din data plecăni sale din Viena (5 octombrie 1769) până în 
6 ianuarie 1770 când a terminat de pus sobele. Nu se specifică unde a lucrat, dar 
actul este încheiat la 6 ianuarie 1770 şi poartă semnătura sobarului (calfei). Suma 
primită corespunde înţe l egerii avute cu patroana sa înainte de plecare la Sibiu, adică 
30 kr/zi pe lângă masă şi casă, total 92 zile = 46 fi. 

41 Ibidem, fila 13 şi 15: în cel de al doilea act apare semnătura lui Hezel : 
„Atestez cu semnătura, numele meu, că totul a fost corect consemnat şi de mine 
personal desoachetat, Lud. Christ. Hezel, meşter tâmplar în Sibiu". 

42 ASS, b. 1-5, nr. 102. 
43 Ibidem, fila 1. Textul: , Observaţii despre sobele de la etajul I. Sobele 

însemnate cu literele a, b, c, d, e, f, g, h, sunt toate gata; cele însemnate cu o: vor 
fi amplasate în salonul din faţă, iar cele însemnate cu d: în salonul din spate. (n.n. 
este vorba probabil, de vedere din curte cu spatele la gangul de acces, în acest mod 
corpul transversal din spate se afla în faţă, iar faţada clădirii, în spate); Sobele 
însemnate cu literele g, k, s, t, u, sunt şi ele gata, glazura lor este verde ca şi la 
cele însemnate cu H, restul sunt albe. Sobele însemnate cu literele m: P, O, R: 
trebuie încă executate, care este însemnată cu L: este doar o sobă pentru cofetar. 
Observaţii despre etajul li. Soba cu litera G: este gata, cea cu litera K: trebuie încă 
făcută ca şi cea cu litera n: Sobele cu S: şir sunt şi ele gata. Cele cu P, O, R ca 
şi cu nr. 1, 2, 3, 4, 5, trebuie toate executate. Sobele punctate ca şi cele cu litera 
n: sunt amplasate numai la etajul li, de aceea să mi se spună unde să fac 
deschicferile sau uşiţele: n, b, sobele punctate 1 şi 2 sunt fără uşiţă; 3, 4, 5 însă au 
uş(fă ". l nsemnările lui Iulius Bielz: „Scrisul sculptorului S. Hoffmeyer stabilit în baza 
chitanţei emise de acesta manu propria la data de 22. 08. 1780 la CD 2 C". Chitanţa 
menţionată prin cota veche nu a putut fi regăsită la cota nouă ech ivalentă. Pe verso, 
o notă: ,Această schiţă se referă la comenzile de sobe". J. Bielz precizează: ,Scrisul 
lui Samuel v. Brukenthal". 

Fig. 18. S. Hoffmeyer. Plan de amplasare al sobelor. 

Alături de planşa analizată se află mai multe desene 
reprezentând 14 sobe diferite, bogat decorate cu ornamente 
specifice stilului Louis XVI: urne, caneluri, festoane, frize de ove ş i 
perle, rozete etc. (fig. 19, 20). Dintre sobele proiectate două au o 
formă deosebită. Una din sobe este încoronată de statuia Dianei 
însoţită de doi dintre câinii ei de vânătoare, pe corpu l prismatic al 
sobei fiind amplasată o placă (pictură sau re lief?) cu o scenă de 
vânătoare 44 . O altă sobă are pe coronament statuia Bellonei cu 
coif, s uliţă şi scutul cu capu l Meduzei. Soba propriu -zisă, tot 
pri s matică, ridicată pe picioare metalice, are aplicată sub cornişă o 
placă reprezentând o scenă de lupă 45 . (fig. 21) 

O analiză a desenelor demonstrează, prin elementele menţionate 
anterior, apartenenţa stilistică a sobelor curentului clasicizant, în 
varianta vieneză a stilului Louis XVI, stilul Zopf. Trei din planşe, cele 
de la filele 21, 22 şi 25 au pe verso câte o însemnare: „stă În camera 
vestiar11

1 11 stă În camera de vizită 11 şi „stă În salon". Inscripţiil e aparţin 
guvernatorului .Brukenthal, scrisul acestuia fiind foarte cunoscut 
datorită numeroaselor acte ş i scrisori păstrate în arh ive. 

Din păcate, cu toate că suntem în posesia desenelor referitoare 
la 14 sobe, iar planul de amplasare al sobelor demonstrează existenţa 
la un moment dat a 19 sobe, în prezent numărul lor este mult redus. 
La etajul I se mai păstrează doar 3 sobe (fig. 22) ş i un cămin 
(fig. 5), iar la etajul li se mai află două sobe, toate de cu loare albă. 
(fig. 23, 24) O singură sobă aflată în salon poate fi pusă în legătură 
cu proiectul scniţat pe fila 25 din mapă, cu observaţia că aspectul final 
este mult simplificat faţă de intenţiile iniţiale. Din totalul sobelor 
existente, trei sunt mai vechi, aparţin stilului rococo, dar alte două 
împreună cu căminul aflat în camera din flancul drept al faţadei 
datează din, perioada de construcţie a palatului , fiind realizate în stil 
Louis XVI. ln acest context, considerăm că cele trei sobe rococo fac 
parte din lotul trimis la Sibiu de Marianne Bleichner în anii 
1769/ 1770, fie pentru casa de vară, fie pentri Sâmbăta de jos. 

44 Ibidem, f. 5. 
45 Ibidem, f. 6; Bellona - zeiţă a război ulu i la romani. Atributele Bellonei (coif, 

s uliţă , scut cu capul Meduzei) sunt identice cu cele ale Minervei. LA Bellona apar 
în schimb, diferite simboluri ale războ i u l ui (ţevi de tun , scene de l uptă) . Pt. eoni: 
Minerva în pictura lui I. M. Rottmayr (1654-1730). Triumful Ştiinţei şi Artei; ulei de 
pânză, 274 x 180 cm, Muzeul Brukenthal Sibiu, inv 982 (în Baroque Art in central 
Europe. Crossroads Budapesta, 1993, p. 333. Fişa de catalog nr. 134 de Garas 
Klara); Bellona, sc ulptură de lgnatz Glinther (1725-1775) în Bayerisches 
Nationalmuseum din Munchen. 
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Fig. 19A Fig. 198 

Fig. 20A Fig. 208 

5 . Hoffmeyer. Proiecte de sobe. Desen. 
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Fig. 21. S. Hoffmeyer. Sobă. Bellona. Desen. 

Fig. 22. Sobă de faianţă, el. I. Fig. 23. Sobă de faianţă, el. li. 
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Fig. 24. Sobă de faianţă, el. li. 

Fig. 25. S. Hoffmeyer. Apo/Ion din Belvedere. Desen. Fig . 26 . S. Hoffmeyer. Candelabru. Desen. 
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Cu excepţia adnotărilor făcute de către baronul Brukenthal, 
desenele - în fapt proiecte pentru sobe - executate în mod cert de 
o singură mână, nu conţin alte inscripţii, nefiind nici semnate. 
Aceluiaşi artist îi aparţin însă şi alte planşe, proiecte pentru urne 
decorative,busturi, sculpturi, lustre şi piese de veselă . Patru din 
acestea sunt relevante pentru cercetarea noastră. Trei desene 
care reprezintă piese de veselă (vase de răcit) şi o sculptură 
reprezentând pe Apollon (copie după Apollon din Belvedere, sec. 
VI î.Ch„ Muzeul Vatican), amplasată pe un po~tament în interiorul 
unei nişe, poartă texte explicative 46. (fig. 25) ln baza scrisului se 
poate deduce autorul, acelaşi sculptor Simon Hoffmeyer. Cea de 
a patra planşă, proiectul unui candelabru, ne oferă, dacă mai era 
necesar, certitudinea: semnătura autorului, în partea inferioară -
Hoffmeyer Oei. 

Toate aceste desene împreună cu unele documente care au 
putut fi depistate, ne îndreaptă spre o concluzie evidentă : Simon 
Hoffmeyer a fost angajatul lui Samu~I von Brukenthal pe o mai 
lungă perioadă de timp cu scopul de a-i realiza sau proiecta, toate 
detaliile de plastică decorativă, inclusiv unele bunuri mobile cum 
sunt sobele din faianţă, candelabrele (fig. 26) şi chiar piese de 
veselă. Iniţial sculptorul Hoffmeyer a sosit la Sibiu doar pentru 
executarea portalului principal al palatului pentru care încheie la 1 O 
august 1779 un contract în valoare totală de 450 florini renani 47 . 

Contractul fixează deci momentul debutului activităţii lui Hoffmeyer 
pe şantierul sibian. Fiind prezent la Sibiu, activitatea sa nu s-a 
desfăşurat exclusiv în serviciul guvernatorului Transilvaniei , probabil 
a avut la dispoziţie un atelier în oraş unde putea executa şi alte 
lucrări. O asemenea ipoteză este sprijinită de contractul încheiat la 
Sibiu la 7 aprilie 1780 pentru un altar terminat la 18 aprilie 1 781 
şi pentru care a primit 11 O fl .r. 48. 

Un alt contract a fost încheiat cu episcopul romano-catolic de 
Alba Iulia, Batthyani lgnac, de asemenea locuitor al Sibiului la un 
moment dat. Acest act este încheiat în scopul realizării unui nou 
altar pentru catedrala din Alba Iulia şi pentru restaurarea stranelor 
canonicilor. Actul datează din 29 august 1783, ultima plată 
efectuîndu-se la 24 mai 1784 49. Probabil, Hoffmeyer a continuat 
să lucreze şi după această d~tă pentru catedrală , deoarece şi 
amvonul este executat de el. ln orice caz, întreaga lucrare era 
terminată în acelaşi an precum rezultă din inventarul catedralei 50 . 

Deqarece unii specialişti au opinat, fie pentru încadrarea stranelor 
canonicilor între operele lui Hoffmeyer, fie pentru influenţa 
exercitată de sculptura stranelor asupra artistului clujean, 

46 Ibidem, f . ş i 4; Textul de sub sculptură: „Aceas tă figură împreună cu 
postamentul poate fi dusă (n.n. transportată) cu trei căruţe, când excelenţa sa va 
face rost de ele atunci eu voi putea procura piatra necesară pentru 7 ducaţi şi să 
execut pentru preţul care este deja cunoscut această lucrare împreună cu lucrarea 
de pie trărie aşa cum este desenai _aici, dar fără partea de jos care va fi executată 
din pia tră de Făgăraş". Pe verso: , ln grădina din Sibiu". 

47 ASS, CD 1-5 1, nr. 5 1, fila 92. Este vorba de o copie sau concept de 
contract, semnat numai de sculptorul S. Hoffmeyer. , La data de as tăzi menţiontală 
mai jos s-a încheiat un contract între excelenţa sa Domnul Guvernator baron von 
Brukenthal pe de o parte şi cu sculptorul Simon Hoffmeyer pe de altă parte, privind 
portalul, după cum urmează: 1) Se angajează numitul sculptor să execute atât 
lucrările sale cât şi cele de pie trărie de la bază după schiţe le desenului care i-au fost 
înfăţişate şi să confecţionezenu numai blazonul şi cele două coloane şi să lucreze 
bine, cura i ş~ cu vrednicie, după cum prevede regulamentul de construcţie şi fără 
greşeală. 2) ln schimb, excelenţa sa se obligă să-i pună la dispoziţie acestuia piatra 
şi anume nu numai cea dură ci şi acea buca tă rămasă de la blazon împreună cu 
pia tra pentru urne şi să ie aducă din Cluj aici şi să-i dea acestuia 400 florini renani. 
Sculptorul este obligat să fie prezent de câte ori vor lucra zidarii pentru montarea 
lucrărilor şi la celelalte lucrări în plumb şi fie r, lucru pentru care va fi plătit în plus cu 
50 flonni renani, iar plata integrală o va primi la terminarea muncii întregi. Sibiu, 10 
august 1779. Semnează: Simon Hoffmeyer sculptor. Obs.: Suma totală prim i tă a 
fost 204 fi , cf. înse mnările aflate pe act: 22 august avans 50 fi; 20 oct.: 20 florini ; 
14 noiembrie: 1 O florini; 18 decembrie: 1 O florini; 1780, 1 O mai : 1 O florini ; 7 iunie : 
40 florini; fă ră dată: 4 florini; august: 60 florini . Se deduce de aici ritmul des tul de 
scăzut al lucrări lor, într-un an neîncasându-se nici măcar jumătate din suma 
prevăzută în contract. De asemenea, de remarcat faptul că în contract, dar şi în 
textul de sub sculptura din nişă (vezi mai sus) se stipulează faptul că Hoffmeyer 
personal se obliga să execute integral, inclusiv pe cele de pietrărie . Obse rvaţia este, 
după opinia noas tră , i mportantă ş i o să vedem mai jos că , în înţe lesul acesteia, nu 
poate fi acceptată propunerea lui Schuller, cf. căruia la cel de al doilea portas l, în 
curte, luc rările de sculptură ale lui Hotfmeyer ar fi fost montate într-un portal 
executat de pietrarul Anton Hertzum. 

48 Nagy B. Marg it, op. cit„ p. 171. Contractul este semnat de Augustinus 
Vinkler; cf. autoarei , altarul ar fi fost executat pentru capela particulară al lui Ioan 
Lazăr, prefect în Braşov. 

49 Entz, Geza, A gyulafehervari szekesegyhaz, Budapest , 1958 , p. 
208A- 209, nr. 173. Suma total ă: 310 fi. 

50 Ibidem, p. 137. 

considerăm că sunt necesare unele precizări. Atât altarul cât şi 

amvonul, sunt prevăzute cu mai multe reli~furi din lemn aurit, 
evident înrudite stilistic cu cele din Sibiu . ln schimb, atribuirea 
stranelor lui Hoffmeyer, făcută într-o lucrare mai veche a lui Entz G., 
este eronată 51 . Cele 12 scaune ale canonicilor cu scene din viaţa 
Apostolilor au fost executate între 17 44 şi 1 755, aşa cum se 
poate deduce din documentele aflate în arhiva catedralei 52. Lui 
Hoffmeyer i-a revenit sarcina doar să aurească stranele, faptul 
fiind consemnat în scrisoarea lui Pap Janos din 9 aprilie 1785 53. 

Stilistic acestea sunt realizate într-o manieră total diferită de opera 
sculptorului clujean, reprezentările personajelor fiind alungite 
manierist, iar fundalul este auster, sărăcăcios. Hoffmeyer, în 
supraporte îşi demonstrează calitatea de bun desenator al 
personajelor, redă minuţios peisajul, cerul este parţial acoperit de 
nori, iar frunzişul bogat este realizat într-un mod specific, printr-o 
aglomerare de solzi ascuţiţi. Acceptând cele exprimate mai sus, 
este evident că în nici un caz altorelieful lui Hoffmeyer n-a putut fi 
perfecţionat în contact cu scaunele din Alba Iulia 54 . În momentul 
executării lucrărilor pentru catedrală, artistul era deja pe deplin 
format. 

În sprijinul afirmaţiilor noastre pot fi aduse şi argumente legate 
de istoricul construcţiilor din Sibiu. Se ştie că aripii principale a 
palatului Brukenthal , situată spre piaţă, i s-a acordat cea rr_:iai mare 
atenţie, fiind terminată în prima etapă a construcţiilor . ln acest 
context, supraportele erau terminate la data semnării contractului 
pentru Alba Iulia. După opinia noastră, tocmai deosebita reuşită a 
lucrărilor desfăşurate la Sibiu (portal, supraporte), bine cunoscute 
de episcopul Transilvaniei, fiind vorba de palatul guvernatorului, a 
stat la baza angajării lui Hoffmeyer de către acesta. 

Dar, realizarea operelor din Alba Iulia (care cel puţin în parte au 
fost executate în atelierul din Sibiu) nu a însemnat încheierea 
lucrărilor ·lui Hoffmeyer de la palatul guvernatorului . Dovadă 
elocventă în acest sens, sunt desenele cu sobe şi mai ales, planul 
de amplasare al sobelor. Pe acest plan, întreaga construcţie din 
faţă era încheiată, inclusiv aripa transversală din spate care găzduia 
biblioteca. La ambele etaje erau montate deja sobele de faianţă. 
Or, cunoaştem dintr-o scrisoare datată în 23 noiembrie 1785, 
adresată lui Samuel von Brukenthal aflat la Viena, că nepotul 
acestuia M. Sot~rius îi raporta despre iminenta terminare a faţadei 
curţii interioare şi montarea atlanţilor în poartă . De asemenea, 
scaunul acoperişului de la grajd era pe jumătate terminat 55 . 

Referindu-ne la atlanţi, G.A. Schuller presupune executarea 
acestora de către Hoffmeyer şi mol}tarea lor într-un portal realizat 
de pietrarul Anton Hertzum 56 . lntr-adevăr, arhivele sibiene 
păstrează un contract al lui Hertzum încheiat cu intendentul lui 
S. v. Brukenthal, Georg Theil, la 1 iunie 1785 57 . Acest act 
prevedea ca pentru suma de 200 florini „Anton Hertzum pietrar" 
preia în exclusivitate confecţionarea întregului portal. Lucrarea este 
terminată integral şi achitată la 31 ianuarie 1786, dar nu se 
specifică despre ce fel de portal , pentru care clădire şi din ce 
localitate, este vorba. La 4 februarie 1786 intendentul Georg Theil 
îi raportează baronului despre faptul că pietrarii au executat 6 
capiteluri şi 3 coloane (n.n . pilaştri din curte), iar pe sculptor l-a 
plătit în întregime 58. De aici rezultă existenţa unui sculptor aflat în 
slujba lui Brukenthal şi nu vedem vreun motiv pentru care 
guvernatorul să fi renunţat la serviciile lui Hoffmeyer tocmai în 
momentul realizării portalului cu atlanţi. ln orice caz, comparând 
portalul principal compus din două coloane, blazon cu festoane şi 
urne, pentru cate s-au plătit 450 florini, cu cel din curte ce conţine 
două figuri integral sculptate pe lângă cele două urne (azi 
demontate pentru restaurare), credem că acesta din urmă ar fi 
necesitat o investiţie financiară mai mare din partea baronului. De 
asemenea, timpul de execuţie al portalului lucrat de Hertzum - 7 
luni, ni se pare foarte redus faţă de complexitatea lucrării atribuite 

5 1 Dr. Entz Geza, A szekelyudvarhelyi ramai ka tolikus plebaniatemplom, în 
Kozlemenyek az erdelyi nemzeti muzeum erem es regisegtarabol, Cluj, 1943, III, 1, 
p. 109. 

52 CI. Entz, A gyulafehervari„„ p. 21 O, nr. 179, 180. 
53 Ibidem, p. 209, nr. 175. 
54 Astfel opinează N. Sabău în Sculptura„„ p. 59. 
55 E. Sigerus, Vom a/ten„„ I, p. 62. 
56 Schuller , op. cil„ p. 260; Vezi ş i observaţia de la nota 47 . 
57 ASS, CD 1-51, nr. 33, fi la 27 . 
58 Ibidem, nr. 37, fila 198-199. 
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lui de către G. A. Schuller. Drept comparaţie amintim că portalul 
principal, mai simplu, a fost executat doar pe jumătate în decurs de 
un an, între august 1779 şi august 1780, dovada fiind plata 
efectuată: doar 204 florini din totalul prevăzut de 450. Din aceste 
motive , considerăm că portalul executat de pietrarul Anton 
Hertzum a fost destinat fie pentru o altă clădire, fie că este vorba 
de ancadramentul dinspre curte al gangului de acces. 

Fig. 27. Proiect pentru construcţia palatului Brunkenthal. Plan, Sec/lune. 
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Dintre lucrările executate de Hertzum cunoaştem desenele 
pentru ferestrele etaju lui al II-iea de pe faţadă şi din curte, ferestre 
a căror lintel este decorat cu festoane sau cu rozete 59 . 

La scurt timp după încheierea contractului pentru portalul 
menţionat anterior, Hertzum primeşte o nouă comandă foarte 
consistentă. De data aceasta este vorba de execuţia tuturor 
lu crărilor de pietrărie (inclusiv a confecţionării la dimensiuni a 
pietrelor ş i munca în carieră) pentru extinderea palatului . De fapt, 
în urma achiziţionării unei noi parcele spre actuala stradă Xenopol 
în anul 1784, Brukenthal a iniţiat construirea unei clădir 
administrative şi a unui grajd (fig. 27), constituindu-se astfel în final 
şi o a doua curte 60 . Lucrările de construcţie s-au desfăşurat pe 
durata a mai mulţi ani, cele de pietrărie încheindu -se la data de 7 
martie 1788, moment în care Anton Hertzum certifica încasarea 
ultimei tranşe din cei 1050 florini ai contractului 6 1. 

Concomitent cu lucrările din palat, Hertzum avea comenzi şi la 
„casa nouă, cea din faţă din grădină" la ferma de la poarta 
Cisnădiei, adică la actuala „casă de vară" de pe strada C. Noica nr. 
48 (pe vremuri str. Nocrichului nr. 7) 62. 

Prin rândurile noastre am încercat să precizăm câteva 
momente mai importante legate de construcţia· uneia din cele mai 
însemnate clădiri în stil baroc din Transilvania. Atenţia noastră s-a 
îndreptat mai ales asupra activităţii lui Simon Hoffmeyer, artist 
transilvănean. Fiu al unui imigrant german, împreună cu care a 
lucrat pe mai multe şantiere din Transi lvania, Simon Hoffmeyer era 
considerat mai cu seamă meşter de altare. Lucrările sale 
cunoscute se află la Alba Iulia, Dumbrăveni , Odorheiu! Secuiesc şi 
Gherla. Cu toate că mai mulţi speciali şti au abordat biografia sa 
artistică, rămăseseră destule „pete albe", perioade de timp 
neacoperite, precum anii 1784-1787. Abia în ultimii ani, aşa cum 
afirmasem anterior, N. Sabău a realizat conexiunea dintre 
supraportele din Sibiu şi reliefurile lui Simon Hoffmeyer. Credem 
însă, că prin acest studiu am reuşit să evidenţiem complexitatea 
personalităţii unui artist de excepţie. 

Simon Hoffmeyer a întâlnit în Samuel von Brukenthal un 
mecena pătruns de concepţiile artistice ale epocii, care i-a oferit 
posibilitatea etalării talentului său. Unele din lucrările create pentru 
guvernator au dispărut sau, poate, aşteaptă să fie regăsite şi 
identificate . Materialele de arhivă legate de activitatea constructivă 
desfăşurată de Samuel von Brukenthal, coroborate cu cercetările 
de teren, pot oferi încă un bogat izvor pentru studiile viitoare. 

59 ASS, B 1-5, nr. 102, fila 32; Desenul reprezintă modelul a două ferestre. 
Textul din interiorul ancadramentelor aparţine cu probabilitate lui Hertzum, iar cel din 
partea i nfe rioară , cu certi tudine. Desena: „După acest desen se vor executa toate 
cele 6 ferestre de la etajul li precum şi toate cele 8 ferestre din curte la fel cele 2 
ferestre amplasate deja În cude vor fi prevăzute cu acest pervaz". Jos: La etajul li 
lângă salon 6 bucăţi". Desen b: „După acest desen sau mai curând după schiţa 
prezentată şi care a fost acceptată se vor executa cele 3 ferestre deasupra 
salonului către stradă". Jos: , La etajul li În salon 3 bucăţi'. N.N. Ambele ferestre au 
suferit mici modificări faţă de inten'ţiile iniţiale. 

60 Proiectul nesemnat al noului grajd se păstrează la ASS, B 1-5, nr. 102, fila 
47. Construcţia actualmente serveşte drept depozit pentru Biblioteca Muzeului 
Brukenthal, dar de-alungul anilor a fost supraetajată. 

61 ASS, CD 1-51, nr. 33, filel e 25-26. Contractul este încheiat d pietrar cu 
intendentul Georg Thei l (în numele guvernatorului aflat la Viena), la data de 21 
septembrie 1785 la Sibiu. Alături sunt notate sumele primite de pietrar de-alungul 
celor aproape trei ani. Cele mai dificile ş i evident, costisitoare lu c rări au fost 
executate într-o carieră de piatră în zona Făgăraşului , sumele primite pentru acest 
gen de munci fiind achitate în Sâmbăta. 

Menţionăm aici faptul că două elemente de pietrărie ne mai ~eţin atenţia. 
Acestea însă sunt mult mai vechi, aparţinând repertoriului renaşte rii. ln gangul de 
trecere de la parter, în stânga, se păstrează un ancadrament de uşă provenit de la 
Casa Teutsch (refăcută pe strada Tipografilor nr. 4), opera sculptorului Tomas 
Lapicida din anul 1552. O altă piesă, un antablament de încadrament prevăzut cu 
blazonul familiei Lutsch (monograma ML şi data 1632) provine de la una din casele 
acestei familii (poate, Piaţa Mare nr. 13) şi a fost remontată în cadrul bibliotecii în 
corpul lateral din curtea a doua. 
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