
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA 

ŞCOALA DOCTORAL Ă 

SPECIALITATEA: ISTORIE 

 

 

 

 

 

TEZĂ  DE  DOCTORAT 
 

 

PREOCUPĂRI DE COLECŢIONARE ÎN TRANSILVANIA 

ILUMINIST Ă: BARONUL SAMUEL VON BRUKENTHAL (1721-1803) 

 

- REZUMAT - 

 

 

CONDUCĂTOR  ŞTIIN ŢIFIC:  

PROF. UNIV. DR. EVA MÂRZA 

 

DRD. RADU TEUCEANU 

 

 

 

 

ALBA IULIA 

2012 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
 
 
 
 
 
I. Introducere ......................................................................................................  p. 3 
I.1. Preambul cultural ...........................................................................................  p. 8 
I.2. Repere biografice ale lui Samuel von Brukenthal....................................... p. 15 
II. Biblioteca........................................................................................................  p. 27 
II.1. Colecţionarea de căr ţi în Transilvania........................................................  p. 27 
II.2. Constituirea bibliotecii..................................................................................  p. 31 
II.3. Organizarea bibliotecii .................................................................................  p. 58 
II.4. Conţinutul bibliotecii .................................................................................... p. 60 
II.4.1. Secolul al XVI-lea ........................................................................................... p. 60 
               Germania, Olanda,  Franţa, Italia, alte căr ţi ............................................... p. 60 
II.4.2. Secolul al XVII-lea ........................................................................................  p. 80 
               Germania, Olanda,  Franţa, Italia, Anglia, alte cărţi.................................  p. 82 
II.4.3. Secolul al XVIII-lea...................................................................................... p. 119 
               Germania, Franţa, Olanda, Anglia, alte cărţi...........................................  p. 119 
III. Colec ţia de artă............................................................................................  p. 135 
IV. Colecţia numismatică ..................................................................................  p. 175 
V. Colecţia mineralogică..................................................................................  p. 201 
VI. Colecţia arheologică ..................................................................................... p. 229 
VII. Concluzii.......................................................................................................  p. 236 
VIII. Bibliografie.................................................................................................... p. 246 
Anexe ............................................................................................................................ p. 258 
 



 

 3 

Cuvinte-cheie: Samuel von Brukenthal, Iluminism, colecţionare, Universitate 

protestantă, Societate Săsească a Ştiinţelor, Transilvania, Viena, Maria Tereza. 

 

Cercetarea de faţă îl surprinde pe baronul Samuel von Brukenthal pe tot parcursul 

procesului de constituire a colecţiilor sale. Baronul Brukenthal, guvernator al Transilvaniei 

între anii 1777 şi 1787, a colecţionat, de-a lungul vieţii sale, cărţi (în special de secol XVIII), 

tablouri, gravuri, monede, minerale şi obiecte de profil arheologic, obţinute din săpături 

efectuate pe teritoriul Transilvaniei. Rezultatul acestor eforturi a fost nu naşterea unui cabinet 

de curiozităţi, Wunderkammer, ci ceea ce avea să devină ceva mai târziu cel mai mare 

complex muzeal de pe teritoriul viitorului stat România, care a ajuns, în 1918, să înglobeze şi 

Transilvania. 

Am putut profita din plin de poziţia noastră în cadrul Muzeului Naţional Brukenthal şi 

anume de muzeograf în cadrul bibliotecii, post în care activăm din toamna anului 2007. În 

acest interval am avut ocazia de a publica articole de specialitate în revista muzeului şi am 

avut la îndemână sursele necesare redactării lucrării de faţă. 

Prin amploarea activităţii de colecţionare, putem aprecia că baronul nu este numai 

probabil cel mai mare colecţionar al Transilvaniei din toate timpurile, ci unul dintre cei mai 

mari colecţionari ai Europei, nu zadarnic intitulându-şi biografa vieneză Lisa Fischer lucrarea 

Edenul de dincolo de codri. În urma unui proces istoric complex, în Viena Mariei Tereza se 

găseau doi mari colecţionari, împărăteasa însăşi şi Brukenthal – în anii în care acesta din urmă 

a stat acolo, între 1759 şi 1774 – tradiţia susţinând şi faptul că baronul a primit donaţii de la 

împărăteasă.  

La început, baronul a colecţionat cărţi, monede şi tablouri, luând probabil parte 

personal la licitaţii şi loterii, după cum este atestată participarea la loteria cu tablouri din anul 

1772. Activitatea de colecţionare, care urmărea achiziţionarea de lucrări cât mai valoroase din 

toate domeniile, nu mai urmărea consolidarea imaginii aristocratice în scopul reprezentării, 

după cum se practica în epoca barocă, ci se înscria în etosul mişcării iluministe, care urmărea 

educarea şi luminarea publicului larg, în sensul sporirii cunoştinţelor despre lume şi a căutării 

„fericirii”, o adevărată fixaţie culturală a acestui veac. 

Constatăm că şi activitatea baronului Brukenthal este caracterizată de încercarea de a 

îndepărta „tiparele nefaste pe care le lăsase asupra gândirii un întreg ev mediu populat de 
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canoanele şi interdicţiile teologiei”, căutarea unor cauze naturale ale fenomenelor – dovadă 

este prezenţa în bibliotecă a lucrărilor lui Bahrdt – îndemnul de a recurge la experienţă, 

convingerea că gândirea condusă de experienţă poate duce la rezultate nebănuite. Cu toate că 

baronul rămăsese fidel teismului protestant, suntem martorii unui „„dezgheţ” din dogmatică şi 

scolastică”, a unui nou fel de a vedea lumea.  

Dacă în secolul precedent clientela bibliotecilor particulare o constituiau cu precădere 

nobilii şi puteau trece decenii în şir fără a se achiziţiona nici o carte, acum colecţiile se deschid 

către public, iar cei care le patronează fac achiziţii continue şi asidue – după cum am văzut, 

Brukenthal a corespondat cu abatele Neumann până în anul 1800, iar ultimul tablou a fost 

cumpărat în anul 1802, penultimul an al vieţii – pinacoteca fiind deschisă către public în anul 

1790. În aceeaşi ordine de idei, am putut vedea că baronul încurajase proiecte de genul unei 

universităţi protestante în Transilvania şi a Societăţii săseşti a ştiinţelor, din nefericire 

nerealizate.  

Baronul Brukenthal ni se prezintă astfel ca un Aufklärer autentic, atât un spirit 

enciclopedic, cât şi un om profund interesat de luminarea poporului, interesat de crearea de 

societăţi şi de instituţii de educaţie. 

Referitor la surse, am avut la dispoziţie două tipuri de manuscrise. Primul este 

catalogul în trei volume redactat în jurul anului 1805, aşadar aproape imediat după moartea 

baronului. Al doilea este seria de manuscrise care cuprinde acest fond, aproape în totalitate 

achiziţionat de baron, aranjat din punct de vedere tematic şi care cuprinde nu mai puţin de 

unsprezece volume, dar este adevărat că şi scrierea este mult mai rarefiată. Studiind titlurile 

trecute în aceste manuscrise, precum şi scrierea, o varietate de cancellaresca târzie, ne-am 

putut da seama că sunt redactate cel mai probabil în cel de-al şaselea şi al şaptelea deceniu al 

secolului al XIX-lea, ceea ce constituie un indiciu pentru un viitor cercetător al fondului de 

carte, faptul că grosul donaţiilor venite din partea vechilor proprietari transilvăneni a intrat în 

bibliotecă după această dată. Catalogul din 1805 cuprinde, după cum am putut estima, în jur de 

11 000 de titluri de carte apărută între aproximativ 1465 şi 1800 (avem impresia că ultima 

carte cumpărată de Brukenthal a fost tipărită în 1801 sau 1802), aşadar incluzând şi 

incunabulele achiziţionate de el, care însă nu sunt în număr foarte mare – în jur de 25 şi în nici 

un caz 76, aşa cum s-a menţionat în mai multe locuri. Făcând o comparaţie între cele două 

resurse manuscrise, putem identifica un foarte mic număr de cărţi intrate între 1803 şi 1850, 
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un exemplu ilustrativ fiind volumul in-folio De architectura de Sebastiano Serlio, marele 

arhitect manierist italian, volum tipărit la Veneţia în 1569, care nu a fost achiziţionat de baron, 

ci a intrat în bibliotecă ulterior, probabil ca donaţie. 

Pentru celelalte colecţii am exploatat, de asemenea, resursele arhivistice, inedite, care 

sunt inestimabile, cataloagele şi inventarele păstrate de asemenea în bibliotecă, mai precis în 

cadrul colecţiei de manuscrise. De aceea biblioteca a fost considerată, pe bună dreptate, 

„creierul” instituţiei. Dăm ca exemplu, pentru artă, cele cinci manuscrise de la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea, pentru minerale, catalogul 

lui Eder din 1796, pentru monede, cele nouă caiete redactate în timpul vieţii baronului 

Brukenthal, iar pentru colecţia arheologică, un inventar de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Diferenţa dintre aceste cataloage şi cel în trei volume al cărţilor (care este de fapt un lăsământ) 

rezidă în faptul că, dacă acesta din urmă este o simplă listă de titluri, lipsită de orice 

comentariu, cataloagele celorlalte colecţii cuprind numeroase descrieri şi opinii ştiinţifice ale 

autorilor, însoţite şi de furnizarea unei bibliografii, îndicându-se chiar şi paginile consultate – 

aspecte care nu fac decât să mărească şi mai mult valoarea acestor manuscrise. În special 

catalogul mineralogic ni se pare deosebit de valoros şi estimăm că ar fi de interes în viitor 

tipărirea lui. 

Spiritul enciclopedic transpare din multitudinea de colecţii create: în primul rând 

biblioteca, apoi pinacoteca, colecţia numismatică, mineralogică şi arheologică. Dacă este 

adevărat că pinacoteca era deschisă mai ales pentru străini şi călători, biblioteca, mineralogia 

şi numismatica au fost preferatele baronului şi ele au fost comasate în mijlocul palatului, la 

etajul I, unde se preconiza crearea unui Templu al Muzelor, unde aceste colecţii puteau fi 

vizitate. De asemenea, fusese amenajată şi o sală de lectură. Am putut constata că monedele 

erau mai ales antice, greceşti şi romane şi că în cadrul celor germane predominau emisiunile 

Mariei Tereza, iar colecţia arheologică avea un specific transilvănean, dar adevărata întindere 

a intereselor culturale ale baronului se poate vedea din cercetarea inventarului vechi al 

bibliotecii, adevărat „creier” al instituţiei, chiar dacă mai târziu celebritatea muzeului s-a 

datorat pinacotecii. 

Biblioteca figurează pe primul loc în testamentul baronului Brukenthal şi este, de 

departe, cea mai importantă colecţie, ca număr de piese – pinacoteca situându-se în testament 

pe locul secund. 
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Biblioteca pare să fi fost creată pentru a funcţiona ca bibliotecă universitară, iar 

baronul a urmărit ca volumele să fie o bază solidă pentru documentarea studenţilor. Oricum, 

dacă biblioteca nu a putut în cele din urmă deservi o universitate sau o societate ştiinţifică, 

fondatorul ei a putut-o pune în schimb în slujba tinerilor saşi care, în urma războaielor din 

secolul al XVIII-lea, nu mai aveau oportunitatea de a studia la universităţile din Germania, 

găsind în schimb la Sibiu o resursă intelectuală foarte bogată şi perfect adusă la zi. 

Concluzia este că, din punct de vedere tematic, biblioteca Brukenthal se constituia pe 

atunci aproape într-o summa a cunoştinţelor epocii. Din ceea ce se poate constata din studierea 

corespondenţei, baronul Brukenthal şi emisarii săi urmăreau atent oferta de la licitaţii, vizitau 

şi particulari (ca de exemplu văduva Briffeau), fiind totodată bine documentaţi care erau 

lucrările cele mai apreciate la momentul respectiv de comunitatea de învăţaţi. Am putut vedea 

că baronul Brukenthal comandase cărţi la Napoli, în Italia, o locaţie geografică îndepărtată de 

Transilvania şi nu este deloc improbabil ca în timpul sejurului la Viena să fi făcut comenzi şi 

în alte locuri, de exemplu la Paris, Londra sau la Amsterdam, poate chiar şi la Copenhaga, dar 

în acest sens nu dispunem de date. Nu excludem, de asemenea, nici vizite ale baronului în 

aceste capitale. În favoarea ipotezei noastre despre comenzi la Paris pledează abundenţa de 

lucrări tipărite la Paris şi Strasbourg, lucrări dintre care multe sunt in-folii deosebit de 

valoroase, multe în limba latină. Avem în vedere şi scrisoarea canonicului Neumann din 1780, 

în care acesta îl înştiinţează pe baronul Brukenthal despre o ofertă de monede de la Paris, 

menţionându-se şi faptul că exista un curier special cu deplasări regulate în capitala Franţei. O 

ipoteză utilă ar putea fi aceea că baronul ar fi putut comanda acolo cărţi. De asemenea, am 

putut constata că baronul a cumpărat carte engleză, titlurile care o compun fiind destul de 

numeroase, dar şi valoroase. Mai numeroase sunt cărţile imprimate în Olanda şi se găsesc în 

bibliotecă o serie de lucrări tipărite la Copenhaga, lucru explicabil prin confesiunea comună, 

lucrări apărute însă în limbile latină sau germană, cum ar fi Antiquitatum Danicarum de 

Barbolinus, din 1689; pe paginile de titlu ale acestor lucrări, la locul tipăririi, putem regăsi 

toponimul latinizat Hafniae. Baronul a cumpărat lucrările de botanică, zoologie şi mineralogie 

scrise de marii savanţi suedezi (Linné, Bergman, Cronstedt şi Wallerius), pentru a oferi un 

suport pentru colecţia mineralogică, iar această din urmă a fost vizitată, după cum am 

menţionat, de danezul Esmark, care a apreciat mult aurul cristalizat.  
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În această ordine de idei, avem impresia că golurile din fondul bibliotecii se datorează 

faptului că lucrările care lipsesc efectiv nu au existat pe piaţa vieneză în cea de-a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea şi este probabil ca baronul spera că şi acelea aveau să fie 

obţinute într-o zi. El nu a reuşit să achiziţioneze, de exemplu, tratatul de arhitectură al marelui 

arhitect manierist italian Sebastiano Serlio, care însă a intrat în bibliotecă la un moment dat în 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, sau cartea lui Fresnoy despre Ioana d’Arc, care era cea 

mai importantă la vremea respectivă despre acest subiect. Un alt aspect care confirmă încă o 

dată, dacă mai era nevoie, valoarea bibliotecii este numărul mare al in-folio-urilor, care, după 

cum se poate observa din lectura scrisorilor, ar fi fost şi mai multe dacă preţurile de pe piaţa 

vieneză ar fi fost mai scăzute. În corespondenţă se insistă, de altfel, pe in-folii. 

Dacă baronul nu a reuşit, de exemplu, să cumpere un anumit număr de cărţi de secol 

XVI şi XVII, în schimb el a cumpărat cărţi in-folio de secol XVIII şi ne întrebăm dacă nu 

cumva acestea din urmă nu erau de fapt mult mai valoroase în ochii lui (chiar dacă pentru 

păstrarea lor era necesar mai mult spaţiu), fiind mult mai aduse la zi din punct de vedere al 

conţinutului şi împodobite cu gravuri de mare valoare, care ilustrau textul, făcându-l cu mult 

mai accesibil şi fiind aşadar mult mai adecvate scopului de a înfiinţa o bibliotecă universitară 

sau naţională. Credem că nu i-ar fi folosit cu nimic baronului nişte cărţi mai vechi şi depăşite 

din punct de vedere al conţinutului, aflate într-o stare de conservare care poate lăsa de dorit – 

poate, printre altele, rău legate – şi lipsite de suport vizual. Părerea noastră este că baronul 

Brukenthal nici nu şi-a propus achiziţionarea unor lucrări în limbi puţin accesibile 

transilvănenilor, cum ar fi spaniola, rusa sau limbile scandinave, datorită barierelor lingvistice 

pe care le-ar fi implicat. Nici nu era planificat, de altfel, ca aceste limbi să fie predate la 

universitatea protestantă, astfel încât baronul a urmărit obţinerea unor lucrări recente, bine 

cotate în lumea ştiinţifică a epocii şi foarte adesea de mari dimensiuni, care să trateze cu lux de 

amănunte subiectele respective, care erau frecvent de profil istoric. De exemplu, Brukenthal a 

inclus în cabinetul personal cărţi în volume numeroase, mergând până la opt sau nouă, de 

scrieri miscelanee, cu conţinut istoric şi etnografic, o istorie a Danemarcei şi istorii ale altor 

ţări. Pentru istoria Rusiei sau a Suediei (un subiect de interes în epocă fiind viaţa şi domnia, 

aventuroase, ale regelui Carol al XII-lea) a fost preferat, de exemplu, Voltaire, o autoritate 

indiscutabilă în epocă. Impresia noastră este că, în ceea ce priveşte străduinţa de a acoperi 

absolut toate ramurile cunoaşterii, baronul Brukenthal a făcut efectiv „mai mult decât ceea ce 
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era omeneşte posibil”, implementând în mod prodigios acest tezaur exhaustiv de cunoştinţe 

într-o provincie mărginaşă.  

Cărţile tipărite în Transilvania (Transylvanica) sunt extrem de puţine. Printre ele se 

distinge un in-folio cu conţinut filosofico-religios avându-l ca autor pe profesorul german 

Alstedius, lucrare tipărită în 1635 la Alba Iulia, cartea de filosofie a lui Martin Albrich de la 

Braşov din 1655, lucrările lui Petru Bod, în număr de şase, tipărite toate la Sibiu şi o 

interesantă carte despre cuadratura cercului, imprimată la Cluj în 1767. Trebuie să remarcăm 

că problema cuadraturii cercului nu a fost rezolvată nici în ziua de astăzi, ea făcând parte din 

preocupările învăţaţilor transilvăneni din acea epocă, spre meritul acestora. 

Din punct de vedere bibliologic, avem totodată impresia că lucrările valoroase sunt mai 

ales cele de secol XVII şi reeditările lor din secolul următor, atât prin raritate, cât şi prin 

particularităţile de exemplar – însemnările manuscrise şi ex-librisurile. Din analiza titlurilor 

mai rezultă faptul că, în ciuda unor mici excepţii, cum ar fi cartea despre vinuri a lui Andreas 

Baccius, în cadrul colecţiei de secol XVI se află puţine rarităţi bibliofile. În schimb, împotriva 

aşteptărilor noastre, însemnările manuscrise şi ex-librisurile din cărţile de secol XVIII sunt 

extrem de puţine, raportat la dimensiunile colecţiei. Cărţile cumpărate de baron tind să fie în 

general mai puţin uzate şi cu mai puţine însemnări decât cele provenind de la Biblioteca 

Capelei, unele neavând nici însemnări, nici ex-libris şi aflându-se într-o stare de conservare 

excelentă, chiar de invidiat. 

Un capitol interesant este cel al vechilor proprietari, care sunt transilvăneni mai ales la 

cărţile de secol XVI, însemnările fiind făcute în ultimele trei decenii ale acestui secol şi în cel 

următor, ceea ce indică faptul că baronul a cumpărat aceste cărţi din Transilvania, cu 

probabilitate de la Martin Hochmeister. Suntem astfel de părere că Hochmeister deţinea şi un 

anticariat, amenajat într-o aripă a librăriei. Probabil că baronul Brukenthal a vizitat şi acest 

anticariat, de unde şi-a ales ceea ce îl interesa, atras fiind şi de preţurile mai scăzute ale acestor 

cărţi.  

Referitor la vechii proprietari străini, ne-a surprins faptul că am găsit mai multe 

informaţii despre cei care au făcut însemnări manuscrise decât despre cei care au ataşat ex-

libris-uri. Nu ne putem încă explica acest fenomen. Exemple de proprietari transilvăneni sunt 

Georg Deidrich, Martin Kelp, Mathias Wermer şi orfevrul Paul Schirmer. Cele mai des 

vehiculate nume de tipografi sunt câţiva tipografi germani din secolul al XVI-lea, în 
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Provinciile Unite Elzevirii şi Hackius, iar centre tipografice, Köln, Frankfurt, Wittenberg, 

Leipzig, Leiden, Amsterdam, Roma, Paris şi Londra, dar mai puţin Viena, care, din varii 

motive, rămăsese mult în urmă faţă de restul Europei occidentale. 

Raritatea însemnărilor de proprietate demonstrează faptul că cea mai mare parte a 

Bibliotecii lui Brukenthal a fost achiziţionată la relativ scurt timp după tipărire. Puţine 

exemplare au ajuns la proprietari europeni sau la unii transilvăneni, iar starea bună a cărţilor 

este dovada redusei circulaţii şi dovedeşte bune condiţii de păstrare în viaţa fondatorului şi 

după moartea sa.  

În ceea ce priveşte colecţia de artă, baronul Brukenthal a urmărit lărgirea orizontului 

vizitatorilor, purificarea, catharsis-ul aristotelic prin artă, prin admirarea frumuseţii operelor. 

Lărgirea orizontului publicului era făcută pe de o parte prin expunerea scenelor biblice şi 

mitologice, iar pe de altă parte, privitorului i se deschidea o perspectivă asupra vieţii de fiecare 

zi din Europa, prin etalarea scenelor de gen (pictate de exemplu de Bamboccio, Brouwer şi 

alţii) şi a frumuseţilor naturale ale continentului nostru, prin intermediul peisajelor. 

Contemplarea scenelor biblice îl ajuta pe vizitator să îşi facă o idee cât mai adecvată despre 

conţinutul moral, teologic şi mistic al Vechiului şi Noului Testament, despre suferinţa lui 

Hristos pentru mântuirea oamenilor. Nu în ultimul rând, era urmărită şi cultivarea publicului, 

transilvănenii venind probabil pentru prima oară în contact cu arta Europei de vest şi nu cu 

orice artă, ci cu nume sonore în epocă, la modă la Viena. Faptul că unele piese, în special cele 

ale lui Dürer şi Rembrandt, s-au dovedit a fi copii a fost dovedit numai începând cu anul 1894, 

în urma vizitelor specialiştilor din Germania, baronul Brukenthal fiind ferm convins, în 

momentul în care a închis ochii, că intrase în posesia unor valori perene ale artei europene. În 

spiritul enciclopedic al secolului al XVIII-lea, el urmărea achiziţionarea a cât mai multe lucrări 

reprezentative pentru artele frumoase, scop pe care baronul l-a şi realizat, cel puţin în cea mai 

mare măsură. Am putut constata prezenţa în pinacotecă a unor lucrări deosebit de valoroase, 

de exemplu de Jan Fyt, cel mai mare pictor olandez de naturi statice şi de rarităţi (Bamboccio, 

Ottmar Elliger). Brukenthal a reuşit să intre în posesia de opere ale câtorva celor mai mari 

pictori – Rubens, Tizian. Lucas Cranach reprezintă un caz particular, fiind supranumit 

„pictorul Reformei” şi suntem convinşi că baronul şi-a dorit în mod deosebit să achiziţioneze 

tablouri pictate de el, lucru care a şi fost dus la îndeplinire.  
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Amenajarea galeriei trădează o informare atentă şi îndelungată, bine cumpănită, bazată 

pe lecturi solide şi întrunind în epocă aprecierea elitei intelectuale; în cursul acestei 

documentări, baronul a beneficiat de ajutorul competent al lui Johann Martin Stock, chemat 

special de la Bratislava şi al cărui deces a afectat de altfel activităţile din pinacotecă, printre 

altele, catalogul manuscris rămânând neterminat, inventarierea nefiind dusă la bun sfârşit 

decât în 1837. O ilustrare concludentă a acestor scopuri este un pasaj din catalogul tablourilor 

din galeria de la Dresda: „Scopul este […] acela de a înnobila, prin ceea ce oferă pentru Binele 

public. […] Aceste comori înfrumuseţează spiritul, formând gustul Naţiunii”. Oricum, 

amenajarea pinacotecii a fost o sarcină foarte dificilă, nereuşindu-se în final respectarea cu 

stricteţe a tuturor normelor academice, după cum se poate constata din lectura catalogului 

vechi, care redă fidel amplasarea tablourilor.  

În ceea ce priveşte colecţia numismatică, baronul a considerat necesar să doteze 

universitatea sau societatea de ştiinţe cu o astfel de aripă, fiind convins, în mod corect, că 

monedele şi medaliile constituiau „o arhivă metalică a istoriei”. Contemplarea acestor piese 

putea oferi celor interesaţi o perspectivă asupra trecutului, asupra evoluţiei vieţii economice. 

Monedele de mici dimensiuni şi grosolan lucrate indică o perioadă de criză, iar cele de mai 

mari dimensiuni şi îngrijit lucrate, o perioadă de prosperitate. Vizitatorii puteau culege 

informaţii valoroase despre contextul în care a avut loc emiterea pieselor numismatice şi 

despre statutul oraşelor care băteau monedă – după cum am putut constata, bine reprezentate 

pentru secolul al XVII-lea în Transilvania sunt Sibiul şi Alba Iulia. De asemenea, anumite 

fapte istorice puteau fi cunoscute mai bine prin studierea mărturiilor numismatice. 

Evenimentele deosebite – alianţe, căsătorii, victorii, încheierea unor tratate de pace – erau 

marcate prin baterea de medalii şi baronul Brukenthal nu se putea considera decât avantajat 

prin deţinerea unor astfel de piese, rare şi valoroase şi uneori de dimensiuni mai mari decât în 

mod obişnuit. Frumuseţea medaliilor de argint şi de aur era un aspect în plus care îi putea 

atrage pe cei interesaţi. Inscripţionările de pe monede erau şi ele mărturii valoroase ale unor 

timpuri apuse, reflectând mentalităţile vremii şi, ca un exemplu, propaganda împăraţilor 

romani. Michael Grant descoperă în numismatică cele două principii ale puterii imperiale, 

reprezentate pe monede: Imperium şi Auctoritas. În secolul al III-lea, împăratul Aurelian a fost 

confruntat cu revolta funcţionarilor şi lucrătorilor de la monetăria de la Roma, este drept că din 

cauze necunoscute astăzi, iar stabilirea tetrarhiei lui Diocleţian este atestată cel mai bine prin 
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mărturiile numismatice. Însăşi fondarea Constantinopolului în 330 este comemorată printr-un 

medalion de argint. Inscripţionările care apar începând cu sfârşitul Evului Mediu reprezintă un 

program politic şi spiritual – în cazul Ungariei, preferându-se reprezentările Fecioarei Maria, 

patroana regatului şi cele ale Sfântului Ladislau. După cum am putut constata, baronul nu s-a 

limitat la simpla achiziţionare de monede, ci a obţinut şi literatură numismatică, în jur de 120 

de titluri, corelată cu stocul de monede şi medalii, sporind în acest fel şi valoarea bibliotecii. 

Doctrina numorum veterum a lui Eckhel, o operă revoluţionară la acea vreme, reprezintă şi în 

ziua de astăzi un soi de Biblie a numismaţilor, fiind o lucrare capitală care a netezit calea 

marilor sinteze din secolul al XIX-lea. La rândul ei, sinteza lui Eckhel se sprijină în bună 

măsură pe cea a lui Vaillant, ale cărui lucrări baronul Brukenthal şi le-a procurat aproape în 

totalitate şi nu în zadar, aceste lucrări fiind mult utilizate de autorii cataloagelor manuscrise ale 

colecţiei. Pe de altă parte, cataloagele manuscrise ale colecţiei sunt un exemplu de competenţă 

şi acribie, din punct de vedere al conţinutului ştiinţific, aceste documente păstrându-şi 

actualitatea chiar şi astăzi, chiar dacă nu includ date referitoare la provenienţa monedelor – 

datorită unei limitări a metodelor de lucru din modernitatea timpurie. 

Urmând modelul vienez, impus de împăratul Francisc I, soţul Mariei Tereza, baronul 

Brukenthal a întemeiat şi o colecţie de minerale. Expediţiile ştiinţifice austriece din secolul al 

XVIII-lea, continuate şi în secolul al XIX-lea, au fost prestigioase, au beneficiat de finanţare 

de stat şi au avut ca şi consecinţă înfiinţarea de cabinete mineralogice. În paralel, în capitala 

imperiului se aflau mai multe persoane interesate de mineralogie decât în oricare altă capitală 

europeană, Viena constituindu-se într-un epicentru al acestei preocupări. Raţiunea de a fi a 

colecţiei baronului Brukenthal este cea a enciclopedismului, de acumulare a cunoştinţelor din 

toate domeniile, neputând fi ocolite nici ştiinţele naturii. Ca şi în cazul colecţiei arheologice, 

cea mineralogică are un specific aproape pur transilvănean, vizitatorii putând lua cunoştinţă 

despre bogăţiile subsolului provinciei. Unul dintre principalele criterii în alegerea pieselor ni 

se pare cel estetic, predominând „mineralele frumoase”, de relativ mari dimensiuni – piesele 

intrate în colecţie după 1803 sunt inferioare ca şi număr şi dimensiuni celor achiziţionate de 

Brukenthal – şi cu forme şi culori deosebite, multe specimene rare, reprezentative şi mult 

evidenţiate şi elogiate de Eder în catalogul din 1796. Este foarte posibil ca piesele de rezistenţă 

ale colecţiei să fi fost probele aurifere, scoase în evidenţă de Jens Esmark.  
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Tot în secolul al XVIII-lea a luat naştere ştiinţa arheologică, conform spiritului 

enciclopedic. Se intuise probabil încă de atunci că, pentru epocile pentru care mărturiile scrise 

sau de altă natură sunt rare, arheologia aduce totul. Piesele descoperite furnizează informaţii 

despre cutumele religioase, mitologie; sculptura funerară este imaginea vieţii, prin informaţiile 

despre cei decedaţi, iar prin stele şi inscripţii cunoaştem meseriile şi modul de viaţă. Habitatul 

şi protecţia sa militară ne sunt revelate de cărămizile cu ştampile ale legiunilor romane. 

Colecţia de profil, deşi redusă numeric, ocupa un loc deosebit în viziunea baronului, precis din 

dorinţa de educare a publicului. Piesa de rezistenţă, Hecate Triformis, este unicat în Dacia şi 

nici până astăzi nu s-a mai descoperit o dublură. Inscripţiile din colecţie au fost incluse în 

secolul al XIX-lea în Corpus Inscriptionum Latinarum, unul dintre corpus-urile care 

facilitează astăzi munca de preparare şi interpretare. În epoca lui Brukenthal s-a impus 

cercetarea aşa-numitor realia, prin reluarea săpăturilor – descoperirile au stârnit entuziasm şi 

ecouri în întreaga Europă, fiind alcătuite lucrări in-folio (care au ajuns şi ele în colecţia 

baronului Brukenthal), iar cercetarea vestigiilor epocii romane, dar şi perceperea acestora de 

către publicul cultivat era mult facilitată de cunoaşterea limbii latine şi a mitologiei epocilor 

clasice, transilvănenii având norocul să trăiască într-un spaţiu cultural care se revendică de la 

Renaştere. Ceea ce este cert este că baronul a dorit să ofere o perspectivă către istoria, cât mai 

veche, a Transilvaniei, ceea ce sporea, în mod evident, mândria naţională – de a-i face pe 

oameni să vadă într-o lumină mai adevărată trecutul provinciei şi de a întări în ei sentimentul 

continuităţii. 

Coroborând datele pe care le avem la dispoziţie despre colecţiile baronului Brukenthal, 

suntem de părere că ele constituie un ansamblu „hibrid”, depăşind dimensiunile unui cabinet 

de curiozităţi, dar neavând suficientă amploare pentru a fi considerate un muzeu, parţial din 

cauza marii ponderi a bibliotecii. În opinia noastră, apelativul Institutul Cultural-Artistic 

Brukenthal, titulatură aleasă la începutul secolul al XIX-lea, este pe deplin justificată. 

Colecţiile fondatorului stau la baza instituţiei de astăzi, colecţii rămase complete pe tot 

parcursul timpului scurs de la moartea baronului Brukenthal. Biblioteca a fost deschisă prima 

către public, în septembrie 1784, urmată de pinacotecă, în 1790. Vechile colecţii s-au 

constituit în obiect al cercetării pe domenii, concretizându-se în publicarea de articole de 

specialitate şi cărţi, precum şi în organizarea de expoziţii temporare, manifestări care continuă 

şi în prezent. 
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