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Der Codex Ms 46 des Brukenthalmuseums in
Hermannstadt und verwandte Handschriften
Handzeichnung, Bildungsgut und Werkstattpraxis zur Zeit François I.1
Frank-Thomas Ziegler
Rezumat: În biblioteca Baronului Samuel von Brukenthal se păstrează un manuscris
renascentist inedit, cu desene anonime, executate în peniţă şi versuri în limba franceză,
care nu a fost cercetat până în prezent. Manuscrisul conţine o diversitate de ilustraţii
incluse în serii tematice, începând cu reprezentarea celor şase trionfi petrarchiene,
căreia i se adaugă o serie de imagini cu zeităţi din antichitatea romană, respectiv
cele nouă muze. Compilaţia cuprinde o amplă ilustrare a proverbelor şi este urmată de
reprezentarea unei serii de costume specifice unor zone din afara Franţei. După o serie
de reprezentări heraldice, şirul ilustraţiilor este continuat de scene din legendele despre
Marcus Curtius, respectiv Lucreţia, precum şi de o serie de compoziţii alegorice, cum
ar fi „Alegoria Iubirii” pe fundalul unui peisaj arcadian, înfăţişându-i pe Amor, Hercule
şi Parnas, sau „Alegoria Vanităţii şi a triumfului Umilinţei“, purtând titlul „Humilitas
vincit”. Culegerea de desene se încheie cu reprezentările celor douăsprezece Sibile.
Am reuşit să localizăm alte două codice cu tema, formatul şi conţinutul aproape
identic celei aflate în biblioteca Brukenthal, păstrate în prezent în colecţii de manuscrise,
la Paris. Datorită acestor analogii, codexul din colecţia Brukenthal poate fi atribuit
unui grup de manuscrise datând din prima treime a secolului al XVI-lea şi realizate în
ambianţa curţii casei de Bourbon, la Moulins, în Franţa. O parte din versurile incluse în
fiecare din cele trei exemplare fac parte din creaţia poetului Henri Baude, restul fiind
atribuite lui Jean Robertet, Jean Molinet şi altora. Grupul de manuscrise face parte din
tema unei disertaţii de doctorat în curs de elaborare la Universitatea din Tübingen.

Der repräsentative Bestand französischer Schriften Samuel von
Brukenthals ist aus dessen umfassender Bibliothek nicht wegzudenken: Einerseits war Französisch während des gesamten 18. Jahrhunderts die lingua franca des europäischen Adels; andererseits sind
die weitläugsten – der Anschauung der Zeit nach wissenschaftlichen
– ästhetischen Diskurse in dieser Sprache geführt worden; und nicht
zuletzt sind Namen wie Rousseau und Voltaire, Montesquieu und
Diderot der Inbegriff jener europäischen Aufklärungsbewegung und
einer neuen Geschichtsphilosophie schlechthin, vor deren Hintergrund die Persönlichkeit des Barons und sein begeisterndes Sammlungsspektrum überhaupt erst begreifbar werden. Dieser Hintergrund
wird auch dafür verantwortlich zu machen sein, dass sich neben den
zahlreichen französischen Schriften des 18. Jahrhunderts auch ein
viel älterer Codex mit mittelfranzösischen Texten und einer Fülle von
sehenswerten Federzeichnungen in der Brukenthal’schen Bibliothek
bendet, der bis heute unveröffentlicht geblieben ist.
Der Bucheinband, mit rotem Leder bezogen, erweist sich als
barocke Bindung; der Buchrücken trägt die Aufschrift „Amblesme
Ancien“ in Goldprägung. Der Buchblock besteht aus mehreren Lagen,
gebildet aus ineinandergeschobenen Doppelblättern Pergaments, die
in Fadenheftung und mit Bünden an den Buchdeckeln befestigt sind.
Die ersten und letzten Pergamentseiten des Buchblockes weisen
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stärkere Spuren der Abnutzung und Beschädigung auf, die sie noch
vor dem Einbinden in den barocken Bucheinband erlitten haben
müssen und durch die letzterer notwendig geworden sein mag. Als
Vorsatz wurde typischerweise Marmorpapier verwendet.
Beim Umblättern eröffnet sich dem Betrachter auf den 128 Pergamentfolia des Buchblocks ein ganzes Pantheon französischer Renaissancebildung. Von den mit Deckfarben illuminierten Prachthandschriften der Zeit unterscheidet sich die Bildausstattung des Codex vor
allem durch die Ausführung der Zeichnungen: Es sind Federzeichnungen, bereichert durch eine Bandbreite von uneinheitlich aufgetragenen Lavierungen und Aquarellkolorierungen. Der Vergleich der abgebildeten Zeichnungen macht die Annahme mehrerer beteiligter Hände
sofort plausibel (Abb. 1- 6).
Die Blätter des Codex sind beinahe ausschließlich auf den rectoSeiten beschrieben und bemalt. Das Delée der Bildfolgen beginnt mit
Darstellungen der sechs Trion von Petrarca (ff.1v-5r) (Abb. 1), begleitet von einer mittelfranzösischen Adaption der italienischen Verse. Es
folgt eine doppelseitige Darstellung des Schicksalsrades (ff.6v-7r), an
die sich die Bilder römischer Götter (ff.8r-18r) und Göttinnen (ff.19r-26r)
und daran die neun Musen (ff.27r-35r) (Abb. 2) anschließen. Auf den
folgenden 59 Blättern ndet sich eine umfangreiche Sammlung von
Sprichwortdarstellungen (ff.36r-96r) mit moralallegorischen Bildern, oft
im Gewand der Verkehrten Welt oder der Tierfabel (Abb. 3), die auf
einigen Seiten in jeweils zwei übereinander angeordneten Registern
abgebildet sind (ff.65r; 68r-96r) (Abb. 4).
Im Anschluss nden sich, wieder je Einzelgur die gesamte Seite
einnehmend, Federzeichnungen, die zusätzlich zur Lavierung und
etwas nachlässig in intensiven Farben aquarelliert sind: Frauen verschiedener Länder (ff.98r-107r) (Abb. 5), offensichtlich stark an Trachtenbilder der Zeit angelehnt, dann allegorische Darstellungen von
Wappenfarben (Tinkturen) (ff.108r-112r), und darauf Schlüsselszenen
aus den Historien von Marcus Curtius (f.113r) und Lucretia (f.114r),
darauf eine sich über eine Doppelseite erstreckende Landschaft mit
einer allegorischen Darstellung der Liebe, mit Amor, Herkules, Pegasus und dem Parnass (ff.114v-115r), eine Vanitasallegorie (f.115v), eine
Allegorie des Sieges der Demut (humilitas vincit) mit einer faszinierenden Stadtvedute im Hintergrund (f.116r) (Abb. 6) und Darstellungen
der zwölf Sybillen vor Phantasiearchitekturen (ff.116v -127r).
Die Beischriften der Zeichnungen sind in Bister oft ohne graphische Begrenzungen direkt neben die zugehörigen Zeichnungen
oder, wie bei einem Teil der Sprichwortdarstellungen, in Banderolen
gesetzt, wobei der Ort der Schrift im Bild von Seite zu Seite variiert.
Der Text ist durchgehend in einer eleganten Bourguignonne, die
gelegentlich mit ornamentalen Abläufen an den Buchstabenschäften
versehen wurde, gehalten.
Künstlerisch herausragend sind vor allem die Trion, an denen
Spuren von Kolorierung und eine verhältnismäßig zurückhaltende
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Lavierung die Federzeichnung kaum überdecken, sowie einige Landschafts- und Architekturprospekte des Hintergrunds, wie der Prospekt
auf f.85r (Abb.4) oder die monumentale Stadtanlage auf f.116r (Abb.6).
Der Codex steht, wie ich feststellen konnte, in engem Bezug zu zwei
Handschriften, die sich heute in der Bibliothèque Nationale und der
Bibliothèque de l’Arsenal in Paris benden. Dieser Entdeckung ist der
erste entscheidende Aufschluss über den Codex im Brukenthalmuseum
zu verdanken.
Während letzterer bislang weder publiziert noch wissenschaftlich
bearbeitet wurde, sind die beiden anderen in den entsprechenden
Handschriftenkatalogen2 zwar bereits kurz beschrieben und zueinander in Beziehung gesetzt worden, bedürfen aber spätestens nach
der Aufndung des dritten Manuskriptes einer umfassenderen Aufarbeitung. Mit dem im Brukenthalmuseum vorhandenen Exemplar
verfügen wir über eine veränderte Faktenlage, die nun nicht mehr
nur die gesonderte Anfertigung einer einzigen Kopie eines der beiden
Manuskripte nahe legt, sondern eine umfassendere werkstattmäßige
Reproduktion der Kompilation vermuten lässt. Anhand der durch das
Exemplar des Brukenthalmuseums erweiterten Gruppe bietet sich
zudem die Chance, Einblick in die Vermittlungsmechanismen emblematischer Bildgattungen im Zeitalter ihrer Differenzierung zu erhalten.
Die Gruppe ist Gegenstand eines an der Eberhard-Karls-Universität
in Tübingen angelaufenen Promotionsvorhabens und soll in diesem
Beitrag lediglich in einem ersten Schritt vorgestellt werden.
Die beiden bislang bekannten Codices benden sich heute in Paris.
Jener der Bibliothèque de l’Arsenal (ms 5066) ist vollständig inhaltsgleich mit dem Brukenthal’schen Exemplar, bis hin zu der gleichen
Foliozahl (ff.128). Der zweite Codex der Gruppe ist jener der Bibliothèque Nationale (fr. 24461). Die Qualität der Zeichnungen in diesem
Manuskript ist im Vergleich zu anderen illustrierten Sprichwortsammlungen der Zeit trotz einiger Archaismen so herausragend, dass es
schon Aufnahme in eine Ausstellung mit Prachthandschriften der
französischen Nationalbibliothek fand.3 Bei ihm handelt es sich um
das bedeutendste Werk der Gruppe, denn hier nden sich entscheidende Hinweise auf den historischen Entstehungskontext der Handschriften. Es ist mit den anderen beiden Codices deckungsgleichen
Inhalts, enthält aber im Anschluss an die Zeichnung der phrygischen
Sybille (f.128r) noch weitere dreizehn Blätter. Zunächst schließt sich,
die Kompilation von Serien fortsetzend, eine Folge von Bildnissen
sieben berühmter Frauen des Altertums an: „Hipponne“, „Penelope“,
„Lucrèce“; etc. (ff.129r -135r). Auf den folgenden Seiten nden sich
Medaillons mit den Darstellungen des François I von Frankreich
und von Alfonso V, König von Aragon und Sizilien (1448) sowie die
Wappen mit den Bezeichnungen „cité de Cartaige“ und der „cité de
Romme“ (ff.138r-140r). Den Schluss bilden drei Seiten mit einigen
Motiven zum Adelshause der Bourbonen: Das Familienwappen samt
einiger Devisen von Mitgliedern des Hauses und das Reiterporträt des
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königlichen „Connétable“ - eines der wichtigsten Großämter Frankreichs - Charles III de Bourbon-Montpensier (1490-1527), begleitet
von einigen Versen, die auf seinen Sieg in der Schlacht von Agnadel
(1509) anspielen (ff.140r –141r). Auf f.141v schließt der Codex mit einer
Huldigung an ihn.
Diese letzten Seiten bieten einen wichtigen Hinweis auf Entstehungszeit und -kontext der Handschrift und, mittelbar, auf den der
beiden verwandten Codices. Einen weiteren Hinweis liefert der Wappenschild der Familie Robertet, der in die über zwei folia verlaufende
Landschaft mit Liebesgöttin, Amor, Herkules und Parnass versteckt
eingefügt ist (f.115r). Durch mehrere Generationen hindurch waren
Mitglieder dieses Geschlechts in der bourbonischen Staatsverwaltung beschäftigt. Gerade auch hinsichtlich dieses Wappens besteht
ein bemerkenswerter Unterschied zum Brukenthalcodex: Während es
sich auch im Codex des Arsenals an der gleichen Stelle bendet, ist
die Schildäche auf f.115r im Brukenthalcodex hingegen blind.
Aufgrund dieses Wappenschildes wurde die Vermutung geäußert,
dass der Codex der Nationalbibliothek von François Robertet, Sekretär
der Herzogin von Bourbon, kompiliert oder für ihn erstellt worden sein
könnte. Zudem deute das Porträt Charles de Bourbon-Montpensiers
darauf hin, dass der Codex möglicherweise ihm gehört habe.4 Nicole
Reynaud argumentiert dagegen, dass der Codex aus der Sammlung
La Vallière spät aufgekauft worden sei und somit nicht aus der Bibliothek Charles III de Bourbon kommen könne, da dessen Bibliothek aus
Moulins bereits im Jahre 1523, kurz nach seinem Verrat an François I
und dem Seitenwechsel zu Karl V, konsziert worden war. Sie plädiert
für die Annahme, dass der Codex der Nationalbibliothek für die Familie Robertet und jener der Bibliothèque de l’Arsenal als wenig spätere
Kopie für ein weiteres Mitglied der gleichen Familie entstanden sei.
Die Zuschreibung der Zeichnungen und ihre Datierung ist noch
nicht gelungen, wenn auch Marie Holban den Versuch unternommen
hat, die ausschließlich im Codex der Bibliothèque Nationale vorhandenen Bildseiten (ff.129r–141r) sowie die ebendort bendliche Zeichnung
auf f.116r (Humilitas vincit) Matteo dal Nassaro zuzuschreiben und
die Arbeitsetappen dieser Blätter dadurch genauer zu datieren.5 Aber
auch für diese Zuschreibung gibt es bislang keine eindeutigen schriftlichen oder historischen Hinweise, noch gibt es andere bekannte Zeichnungen in diesem Duktus, die die Zuschreibung an einen bekannten
Maler oder die Eingliederung in einen bekannten Werkkomplex aufgrund stilkritischer Kriterien zugelassen hätten. Einig ist sich deshalb
die Forschung bei der Datierung des Codex und seiner Werketappen
nur für den größeren Zeitraum des ersten Drittels des 16. Jahrhunderts. Damit fällt seine Entstehungszeit an das Ende des „Goldenen
Zeitalters“ französischer Manuskriptillumination.
Das Verhältnis des Codex der Nationalbibliothek zu den anderen
beiden bleibt aber letztlich ebenso ungeklärt wie deren Datierung.
Die in den Bildern vorhandenen Hinweise sind nicht immer eindeutig
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zu beurteilen, aber auch nicht erschöpfend geprüft. Festzustellen ist
bislang, dass die Zeichnungen der Codices im Brukenthalmuseum und
in der Bibliothèque nationale gelegentlich die gleiche Gesamtanlage
der Bildseite, oft einschließlich der Anordnung des Textes, aufweisen.
Gravierende Abweichungen gibt es bei der Detailgestaltung der
Kostüme und in den Hintergründen. Die Formate der Codices variieren
zudem zwischen Quart- und Folio-Format und weisen damit einen
erheblichen Spielraum auf, der Einuss auf die Beurteilung der
Verwandtschaftsbeziehungen haben wird.
Während also der oder die Schöpfer der Zeichnungen genauso
unbekannt geblieben ist bzw. sind wie der oder die Kompilator(en)
der Codices, ist für die Texte der Handschriften zumindest ein Autor
mit Sicherheit bestimmt, und zudem sind einige andere ins Gespräch
gebracht. Bei den französischen Texten zu den Trion Petrarcas handelt es sich offenbar um die erste Adaption in französischen Versen
überhaupt. Jean Robertet (1405-1492), Vater von François Robertet
und nicht nur als Sekretär, sondern auch als Dichter tätig, hatte im
blühenden literarischen Leben am Hof des Jean II teilgenommen,
stand mit Charles d’Orléans und Georges Chastellain im Austausch,
war erster Amtsschreiber (grefer) des Sankt-Michaels-Ordens und ist
vielleicht der Schöpfer der ersten französischen Adaption - in Achtzeilern – der Trion Petrarcas (1476).6
Die Texte der Sprichwortdarstellungen hingegen stammen zu einem
Großteil aus einer anonymen Gedichtsammlung („Proverbes communs“), die im 15. und 16. Jh. mehrfach aufgelegt worden ist.7 Weitere sind – möglicherweise – wiederum Werke von Jean Robertet
oder Jean Molinet (1435-1507), andere aber mit Sicherheit von Henri
Baude (ca. 1430 - nach 1496). Bei diesen Versen handelt es sich allerdings nur teilweise um Sprichwörter im eigentlichen Sinne, zumeist
aber um knappe Fabeln in Versform, mittelfranzösisch „dictz“, die
gesellschaftliche Missstände in allegorischen Bildern anprangern.
Überhaupt verraten Metaphorik und Themenzusammenstellung der
Manuskripttexte ein dezidiert moraldidaktisches Anliegen, das sich
einerseits, in den Bildserien, auf exempla aus antiker Literatur und, in
den Sprichwörtern, auf die Symbolsprache der Verkehrten Welt und
Tierfabel sowie den Einsatz didaktischer Warnguren wie jener des
Narren stützt.
Die Auslegung einer dieser Fabeln verdeutlicht dieses (Abb. 3). Am
linken Bildrand lehnt sich ein Esel aus dem Fenster eines Turmes, das
zum Hof des Anwesens hin liegt. Der Hof ist voller Tiere: Ochs und
Kuh, Hirsch und Reh, Pferde, Ziegen, Schweine etc. tummeln sich
darin.
Der Text über dem Bild verrät, was ihnen der Esel zu sagen hat:
Lasne
Vuydez et allez paistre ailleurs
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Bestes plaines de desraison
Hors du pourpris de la maison
Ou doivent estre tous honneurs
In der Kartusche auf der Vorderseite der Umfriedung, direkt unter
den Tieren, wird mitgeteilt, was die Tiere antworten:
Les bestes respondent
Se nous y trouvo(n)s des faveurs
Cest pource que nous nous taison(s)
Et a tous propos complaison(s)
A la voulente des seigneurs
Außerhalb der Hofumfriedung hört der Fuchs, der eben eine Gans
geschlagen hat, mit und zieht seinen eigenen Schluss:
Le renard conclus
Puisqu’asnes sont des gouverneurs
Et bestes alleguent raison
Regnard mengera maint oyson
Soylz umbre des dissimuleurs
Das Ensemble aus Text und Darstellung ist also eine bissige Allegorie des Hoebens, in der der Fürst in Eselsgestalt den „bestes“, den
Bestien, den Hof mit der Begründung verbietet, dass sie „plaines de
desraison“, bar jeder Vernunft, seien. Der Hof sei Ehrenleuten vorbehalten. Die Tiere erkaufen sich ihrerseits, entgegen besserem Wissen,
durch Stillschweigen und blinden Gehorsam die Gunst des Herrn.
Durch die Darstellung des Souveräns als Esel wird das Verhältnis von
Vernunft und Unvernunft auf den Kopf gestellt und der Hof als Welt
entlarvt, in der die herrschende Ordnung - statt auf Staatsraison - auf
törichtem fürstlichem Dünkel und geheuchelter Ergebenheit beruht.8
Ob Bilder wie dieses nach Vorlagen, eventuell druckgraphischen
Blättern, entstanden sind, ist bislang offen. Die vorhandene Literatur
erwägt hingegen, ob die Codices ihrerseits als Vorlagenwerke gedacht
gewesen sein könnten. Zu diesem Zweck beruft sich die ältere Literatur auf Titel, unter denen Gedichte Henri Baudes bekannt geworden
sind. Eine Reihe seiner Werke sind unter dem Titel „Dictz moraux pour
tapis ou verrieres des fenestres“ überliefert, und just ein Teil der in
den Codices vorhandenen Gedichte Baudes kehrt in einer Kompilation der Renaissance unter dem Titel „Dictz moraux pour faire tapisserie“ wieder.9 Die Bestimmung als Vorlage speziell für Glasmalerei
könne die starke Lavierung eines Teils dieser Bilder, ein häuger Usus
in solchem Fall, erklären. Nicole Reynaud hält dagegen, dass sich
diese Titelfassungen in die poetische Rhetorik der Zeit fügten, und
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dass die Sprichwortdarstellung, durchaus häug kräftig lavierte Zeichnungen, ein Genre von ausreichender Eigenständigkeit bildete, das
um seiner selbst willen auf Pergament festgehalten wurde. Ein Beleg
für die einstige Beliebtheit dieser Bildgattung kann in einer – partiellen - Abschrift der Sprichwörter gesehen werden, die sich im Musée
Condé (ms 509) bendet und ihrerseits mit 40 Illustrationen versehen
ist.10 Nicht illustrierte Abschriften der Sprichwörter gibt es in einer weiteren Handschrift (ms 510) der gleichen Sammlung und in der Bibliothèque Nationale (fr.1716, fr.12490).11
Innerhalb dieses sich allmählich erschließenden Netzes von
Bezügen enthüllt sich der Codex des Brukenthalmuseums als Teil
einer außerordentlich produktiven Bild- und Schriftkultur, deren
bruchstückhafte Überlieferung und eine Kunsthistoriographie, die
weitgehend durch eine ex- oder implizite Unterscheidung zwischen
Hoch- und Volkskunst, zwischen Kunst- und Gebrauchsgraphik
gekennzeichnet blieb, eine fragmentarische Erschließung zur Folge
hatte. Während anspruchslose Sprichwortdarstellungen in
Spätmittelalter und Früher Neuzeit keine Seltenheit sind, ist die
Überlieferung im umfangreichen Verbund eines Codex, in gehobener
Ausstattung und gemeinsamer Heftung mit anderen Bildmotiven,
jedoch offensichtlich nicht sehr häug.12 Mit der vorliegenden
Werkgruppe wird ein Segment der historischen Manuskriptproduktion
wieder sichtbar, anhand dessen die tradierten kunsthistoriographischen
Unterscheidungen möglicherweise relativiert und adäquate Begriffe für
die Beschreibung des künstlerischen Phänomens entwickelt werden
müssen.
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Abb. 1 Codex Brukenthal Ms 46, f.1v, der erste Triumph Petrarcas
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Abb. 2 Codex Brukenthal Ms 46, f.33r, „Erato“
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Abb. 3 Codex Brukenthal Ms 46, f.44r
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Abb. 4 Codex Brukenthal Ms 46, f.82r
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Abb. 5 Codex Brukenthal Ms 46, f.103r, „La Venicienne“
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Abb. 6 Codex Brukenthal Ms 46, f.116r, « Humilitas vincit », Detail
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Brukenthal’s Collection of British Prints and
their European Context
Maria ORDEANU
Rezumat: Colecţiile de pictură şi gravură europeană din secolele XVI-XVIII constituite
de baronul Samuel von Brukenthal, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se
păstrează aproape integral la Sibiu, în muzeul ce îi poartă numele. Colecţiile de
gravură italiană, franceză, flamandă, olandeză, germană şi engleză sunt menţionate
în inventarele manuscrise de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, păstrate în arhiva casei
Brukenthal. Aceste colecţii au format nucleul celui mai vechi cabinet de stampe din
Europa de sud-est. Primul catalog sumar al întregului fond de stampe a fost redactat
şi publicat în 1906 de către Michael Csaki. Ulterior au fost catalogate colecţiile de
gravură flamandă, olandeză, italiană şi franceză. Cercetarea aprofundată a colecţiei
de gravură engleză, va fi finalizată într-un catalog al celor 79 de stampe imprimate
pe planşe separate şi al celor peste 1200 de gravuri inserate ca ilustraţie a cărţilor
editate în Anglia, în secolele XVI-XVIII. Rândurile de faţă oferă o prezentare succintă a
colecţiei de gravură engleză deţinută de cabinetul de stampe al Muzeului Brukenthal.

In the Eighteenth century Transsylvania became part of the
Habsburg Empire, as a separate Principality. Vienna was the capital
and the very center, around which revolved the life of all aristocracy.
Even somewhat remote province like Transsylvania remodeled their
lifestyle and standards on the Viennese ones. Despite the fact
that the province had a strong Protestant tradition, typical Counter
Reformation artistic trends and values as cultivated in Vienna
eventually made their way into conservative communities as the
German one in Transsylvania. Samuel von Brukenthal (1721-1803)
was highly instrumental in promoting these particular types of
changes.
A keen interest in the arts turned Brukenthal into one of the
most important art collectors of his time in Central Europe. The rst
published mention of his collection appeared in the “Almanach de
Vienne” in 1773 and 1774, where it was described as a private
cabinet in Brukenthal’s residence, located in the Transylvanian
Chancellery. The cabinet was opened to visitors, as were the other
three private collections, those of Baron Hagen, Councilor Reitzer
and Mr. Grosser. As a testimony of the esteem, according to the
regulations of the Viennese Academy of Art, the printmaker Carlo
Conti (1740-1795) presented there, in 1774, as reception pieces,
two prints after the pictures of Franz von Paula Ferg (1689-1740),
“Summer Dutch Entertainment” and “Winter Dutch Entertainment”,
both in Brukenthal’s collection, on display at the Transylvanian
Headquarters.
Most of the paintings and prints were bought at auction or by
negotiations with art-dealers and Viennese collectors. Some of the
sales catalogues are still preserved in the Brukenthal’s Hausarchiv
and others are only referred to, in his huge correspondence, or
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documents justifying expenses. His acquisitions focused on Italian,
Netherlandish and German painting and printmaking dating back
from the sixteenth to the eighteenth centuries. The picture gallery
he had thus put together was granted a place of honour in the
new palace he had erected in Sibiu. Johann Seiwert compiled an
almanach published by Martin Hochmeister in 1790. The house is
described as the most tasteful and the pride of the town. On the
rst oor, his library enclosed the print collection, a room for public
lectures and a meeting point of the city’s intellectual elite. Next to
the library were the antiquities, the coin and medals collections. On
the second oor, about 800 paintings were on display: four rooms
with Italian art, six rooms with Netherlandish art and three rooms
with German paintings. The almanach bears witness that as early
as 1790, the collections were opened to the public, on request.
During Brukenthal’s lifetime, several travelers, most of them British
or German left their impressions after having visited the collections:
John Petty, Johann Lehmann, Elizabeth Craven, Christoph Ludwig
Seipp, John Jackson and Edward Daniel Clarcke.
The Brukenthal impressive and most valuable library included a
signicant body of prints. Italian, French, Flemish, Dutch, English,
German masters of printmaking from 16th to 18th centuries are
registered in the Brukenthal collection. Over ninety percent of
these prints belong into the reproductive printmaking category,
a criterion that clearly indicates Brukenthal’s wish to enable the
onlooker to gain an overall view of High Renaissance and Baroque
developments by means of well-reproduced masterpieces.
The collector’s interest in English culture is well documented. He
was again following a major European trend. Denitely Brukenthal
did not travel far away from Germany. However, he shared a major
interest in British affairs and culture, as much as all the intellectual
elite of the late 18th century. Moreover his library included about 1200
books printed in Great Britain, most of them in London, and 79 English prints. Brukenthal bought English books and prints during his
Viennese sojourns, most of them from the book and print dealers
Schrämbl and Artaria. When in Sibiu, booksellers and friends sent
him catalogues, so he could order the new publications. The magazine Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste
directed by Friedrich Nicolai and Moses Mendelsohn published many
reviews of British books and prints.1 Franz Neumann wrote many
times to Brukenthal regarding the new and beautiful English editions
of classical and modern works, including Bell’s Edition of Poets of
Great Britain Complete from Chaucer to Churchill, in 109 volumes.2
Why so many English books in someone’s library that actually did
not know English at all? Was he following only a fashion of his age?
Or, perhaps he was more concerned to achieve a major goal of his
life: an encyclopaedic library with all the highlights of ancient and
modern world, including Britain’s cultural heritage as an essential
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part. One can not avoid detecting a kind of snobbery while he was
eager to arrange an English garden at his new summer residence in
Avrig. It was a must for every man of taste throughout the Continent.
On the other hand, Brukenthal was truly interested in Great Britain’s history, economics, politics, philosophy, theology, sciences and
arts. His choice of English works is a conclusive evidence of his interest. Many of the scientic British contributions were written in Latin,
still an international way of intellectual communication, while others
were in French, the most fashionable language of the day. Moreover,
Brukenthal use to acquire as soon as possible the German translations of the English books he was interested in. So, he really could
enjoy reading his favourites in one language or another. Reading
evenings were often held in his house and one could suppose that
English literature might be among those chosen. A closer look of
his choice of British writers may be interesting. John Milton’s great
epic poem Paradise Lost was much admired; then Alexander Pope’s
Essays’ and the Nights of Edward Young. Addison, Steele, Swift,
Thomson, Gray or Sterne, to name but few, seemed to be among
his favourites. The popular novels of Richardson or Fielding reached
Transylvania very soon after their English issues. Hogarth’s engravings with his moral modern subjects gave a good company, as a pictorial parallel to the contemporary novel. Last, but not least, Shakespeare was the best known English writer in Transylvania. His plays
in German versions were both read and performed here. The greatest British thinkers, as Bacon, Locke, Hobbes or Newton found a
place of honour in Brukenthal’s library. Through their works a whole
community became acquainted and took full benet of the 17th and
the 18th centuries Britain’s culture.
Many English books of the 17th and the 18th centuries from
the Brukenthal’s library are illustrated with prints. Michael Csaki3
compiled the list of all the prints registered in Brukenthal’s collection
in 1906. Unfortunately, due to the lack of information, it happened to
be the last one, no further research was ever undertaken. For more
than two centuries the collection of English prints remained intact in
Sibiu and largely unknown. More then 1200 prints, both illustration
and single sheets are now taken into consideration, for the rst time,
a complete catalogue being a work in progress.
The English printmaking was for a long time only a mechanical
art; a craft performed most of the time by foreigners. In the second
half of the 17th century one can found the beginnings of the
English school of printmaking and publishing, much later that the
developments of the printmaking in the Western European art.
Brukenthal’s collection includes prints by W. Hollar (1607-1677), a
true chronicle of London before the great re of 1666, the printmakers
specialized in portraits such as William Faithorne (c.1620-1691),
David Loggan (1634-1692) and Robert White (1645-1703). George
Vertue (1684-1756), an engraver himself, analyzed the low ebb
21

of the English printmaking at the end of the 17th century. One of
the reasons was the lack of a school of art. William Hogarth had
to be apprenticed as a craftsman, as well as many others gifted
English artists. Therefore in the rst decades of the 18th century
an art school was founded by Kneller and Dorigny, followed by
the “St. Martin’s Lane Academy”.4 Moreover, some of the French
artists that settled in London at the beginning of the 18th century,
had several English students and introduced a new fashion, that of
the rococo vignette into the English illustration of books. Charles
Grignion (1721-1810) was a pupil of Gravelot in London and of
J.Ph. Le Bas in Paris and is well represented as rococo illustrator,
in the Brukenthal collection.
The most important printmaker of the time, William Hogarth
(1697-1764), is recorded in the Transylvanian collection with the
illustration of Samuel Butler’s poem Hudibras,5 with the rst edition
of his well known The Analysis of Beauty and later copies of his
major series of prints, published in Germany.6
During the 18th century, the printing and the publishing houses
remained for a long time the usual commissioners for the
most English printmakers. One of them is John Baptist Jackson
(c.1701-c.1780), a controversial personality of the time. Jackson
started his career as a woodcutter, employed by the printers and
ended as one who succeeded to make a major break into the
traditional way of using the woodcut, as a graphic medium. His great
experiments in the eld made a contribution to the rediscovered
16th century chiaroscuro woodcut. For the rst time Jackson used
the technique in his own way, to transfer drawings made after the
famous 16th century Venetian painters. The series of chiaroscuro
woodcuts Titiani Vecelli, Paolo Caliari, Jacobi Robusti et Jacobi
de Ponte Opera selectiora a Joanne Baptista Anglo ligno coelata
et coloribus adumbrata was published by Pasquali in 1745, with
the support of the English consul in Venice, the art collector John
Smith, his friends Smart Lethieullier and Charles Frederich and
other subscribers. 24 prints, after 17 well known masterpieces of
Titian, Veronese, Tintoretto and Bassano were signed by Jackson,
who worked, as himself confessed in An Enquiry into the Origins
of Printing in Europe, by a Lover of Art, in the manner of Ugo da
Carpi.7 However, Jackson did more than the 16th century Italian
artist. For Jackson the tone was no longer added to the drawing
from a separate plate, but was used as a structural medium to
dene the work. The English woodcutter used more than 4 plates in
order to obtain 3 or 4 tones of the color, a printing method that was
unknown in Europe at that time. He also used in a very creative way
the bossage, which gave an additional vibration to his interpretation
of the Venetian masters.
Art collecting spread all over Europe, in the 18th century.
Amateurs, connoisseurs and collectors were highly interested to
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buy engraved reproductions after the most valuable paintings of
the Old Masters. Therefore, during the 18th century the reproductive
printmaking had a large and demanding market. One of the best
reproductive engravers of that age was Robert Strange (1721-1792),
who dedicated his entire artistic career to the reproduction of the
most appraised painters of the High Renaissance and Baroque. 24
prints by Robert Strange are recorded in the Brukenthal collection,
a testimony of the taste of his age.
Strange traveled to Italy, on the purpose to study the original
masterpieces of Rafael, Correggio, Pietro da Cortona, Guercino,
Guido Reni, Salvator Rosa, Titian, and Parmigianino.8 Strange’s
manner of translating the pictorial values into linear equivalent made
him highly appreciated by the collectors. He used to combine an
etching ground nished with the graver and the dry point, as he was
apprenticed to do, in Le Bas’ studio in Paris. His prints bear witness
of the grandeur, the classicist taste of his contemporaries but soon
were forgotten after the discovery of the photography, in the 19th
century.
William Hogarth, Arthur Pond, Robert Strange or Thomas Major
published their own prints. However, this was not the usual practice
of the time. The printmaker John Boydell (1719-1804) turned to be
the most important print publisher, patron and dealer of the London
market. By 1770 Boydell dominated the European print market and
for the rst time England become a major exporter of prints. “The
commercial Maecena”, as Boydell was frequently called, employed
several young English printmakers, for a great project.9 More than
500 prints were commissioned published and sold by John Boydell,
from 1762, until 1792. The most valuable English collections were
scanned, in order to offer the amateurs, the best reproductive
engravings. Exhibitions of the preparatory drawings, put together
with the prints, made possible the comparison and the appreciation
of the translation method used by the printmakers. Catalogues of the
nished plates and works in progress, as well as the presentation
made available in newspapers and magazines, turned Boydell into
the best known English publisher of the second half of the 18th
century. A large European network of art dealers was supplied by
Boydell, including German and Austrian rms. While in Vienna,
Baron Samuel von Brukenthal bought the prints published by Boydell
in 1764-1772. William and Anthony Walker, Thomas Chambers,
William W. Ryland, Richard Earlom, William Byrne, Simon Fr.
Ravenet, Francesco Bartolozzi and Carlo Faucci are among the
engravers employed by Boydell, who are also registered in the
Brukenthal collection.10
The publishing of prints after contemporary painters was also a
method experimented by the artists themselves. Benjamin West,
John Hall and William Woollett published a print after the famous
painting The Battle of the Boyne by B. West, engraved by John
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Hall (1737-1797). Other print publishers, like Robert Sayer reissued
plates bought from the publishing house run for long time by
Overton family, most of them sold for decoration, as “pictures for the
parlor”. Sayer published mezzotint as well, for instance one of the
most admired painting by Johann Zoffany, The Royal Academy of
Arts, translated by Richard Earlom (1743-1822). Earlom was one of
the best draftsmen and engravers employed by John Boydell, for
his large series of reproductive prints. For a short time, however,
Earlom worked for another print publisher, especially mezzotint,
stipple and in the most fashionable crayon manner.
Samuel von Brukenthal, had a strong option in collecting intaglio
prints, engravings, or etchings nished with the graver or the dry
point. Other printmaking techniques are to be found in his collection,
as curiosities and only a few. Besides Earlom’s mezzotint, already
mentioned, there is James MacArdell’s Deborah Kip Gerbier and
her Children, after Paul Peter Rubens. The inscription of this print
was cut off, so the identication of the characters represented by
Rubens, the painting that was transferred by the printmaker and
the authorship were established by research, due to the many
inaccuracies registered in the catalogues, so far. 11
Another mezzotint preserved in the Brukenthal collection is that
ascribed to Charles Townley (1746-c.1800), published in Berlin, by
J. M. Pascal, one of the self-portrait painted by Rembrandt, from the
Gerini collection, now at Ufzzi, in Florence.
George Keating is another mezzotinter of the last quarter of the
th
18 century, who was one of the best printmaker working after
the most fashionable contemporary painter of that time, George
Morland. The cottager’s wealth is one of the successful prints of the
rural picturesque.
Like mezzotint, often called on the Continent the “English
manner”, stipple became soon after the rst experiments in 1760,
a medium used extensively by the English printmakers. A print by
John Clarke, pupil to Francesco Bartolozzi, is registered in our
collection, and other two popular small prints, by a late 18th century
amateur.
The experimental research on different techniques, led to the
discovery of another tonal medium, the aquatint, which kept the
appearance of a watercolor drawing. Two early aquatints, two Italian
landscapes engraved by Francis Jukes (1747-1812), after J. B.
Chatelain, published by the printmaker William W. Ryland in 1775,
are to be found in our collection.
The new techniques, the greater diversity of the subjects,
including contemporary themes, the celebrity of the great Old
Masters’ paintings, and the virtuosity of the printmakers, all
contributed to the success of the print publisher. The English
print publisher and dealer became a renowned gure of this age,
especially through John Boydell’s accomplishments. During two
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decades, after mid 18th century, Britain became an exporter of good
quality prints, on the European market, and also overseas.
The printmaking developments, the multiplication of an image
through the most adequate medium, had a strong impact on the
visual culture, the same as the printing process have had on the
written culture. Actually, the printing included from the beginning,
the text, as well as the image. The reproduction of the picture,
through printmaking, contributed to the art theory and art history, as
well to connoisseurship and the development of esthetic education.
The reproductive printmaking was only in recent times despised,
mostly after the discovery of the photographic process, a better
reproductive technique. During a long period of time, between 16th
and 18th centuries, the knowledge of the great artists and their
masterpieces was possible for the most part of amateurs, only by
prints. Even for those who had the chance to travel, the prints were
the best way to recall one or another painting, or details of a work
of art. To this aim, the printmakers and the print publishers spare
no effort, in order to keep the Idea of the original and to transfer
it, with the best methods into another work of art. The 18th
century British printmakers had a great and valuable contribution
to this purpose. It is highly signicant that Brukenthal’s interest in
collecting reproductive prints after the great European Masters of
the Renaissance, Baroque, Rococo and Classicism met with the
same interest of the British collectors and printmakers. This was
of course due, to a common culture, promoted by the European
elite of the Enlightenment. They all share the same ideals, based
on a good education, through books and prints. The library and the
collection were two special channel of sharing knowledge, based
upon Reason and good Taste. In the Age of Enlightenment, the
printmaking, an ars multiplicata, reached more and more people
to the valuation of the art, in an attempt to educate everyone to
citizenship in a cultural united Europe.
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Fig. 1 WENCESLAUS HOLLAR (1607-1677),
William Dugdale, 1656
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Fig. 2 WILLIAM FAITHORNE (c.1620-1691),
Thomas Hobbes, 1668
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Fig. 3 WILLIAM HOGARTH (1697-1764),
Hudibras Sallying Forth/ Hudibras plecând la drum, 1726
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Fig. 4 JOHN BAPTIST JACKSON (c.1700-c.1770) after/după Tizian (1485-1576),
The Death of St. Peter Martyr/ Moartea Sf. Petru Martirul, 1739
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Fig. 5 ROBERT STRANGE (1721-1792) after/ după Guercino (1591-1666),
ABRAHAM GIVING UP THE HANDMAID HAGAR /Abraham izgonind-o pe Hagar, 1767

Fig. 6 RICHARD EARLOM (1742-1822) after/după Johann Zoffany (1734-1810),
The Royal Academy of Arts/ Academia regală de arte, 1773
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Die nach Nürnberger Muster gefertigte Tafel
mit den Meisterzeichen der Goldschmiedezunft in Hermannstadt/Sibiu
Daniela DÂMBOIU
REZUMAT: Până la dizolvarea generală a breslelor din anul 1872, meşterii aurari
din Sibiu au păstrat în lada breslei lor – alături de registre, acte, scrisori şi
diverse obiecte uzuale – o tablă de plumb, realizată după modelul celei a breslei
aurarilor din Nürnberg, pe care şi-au ştanţat siglele proprii între anii 1571–1810.
Strângerea siglelor pe o astfel de “tablă de control” s-a impus pentru a face posibilă
identificarea autorilor pieselor de argintărie, executate cu defecte sau din argint
de o fineţe inferioară normelor stabilite. În acest mod, breasla aurarilor îşi asuma
responsabilitatea obiectelor produse de membri ei, pe care îi putea astfel verifica
şi lua la răspundere dacă era cazul. Sigla de meşter reprezenta, în consecinţă, o
garanţie a calităţii argintului folosit. Mult mai târziu, spre sfârşitul secolului al XIX-lea,
când istoria artei argintăriei a atras admiraţia şi interesul mai multor cercetători şi
colecţionari, identificarea numelui meşterilor argintari după iniţialele folosite în sigle
s-a dovedit un important punct de plecare în cunoaşterea şi aprecierea operelor lor.
Valoarea excepţională a tablei de sigle a meşterilor aurari din Sibiu constă, nu în
ultimul rând, în raritatea păstrării până în zilele noastre a unor astfel de piese în lume.
Studiul de faţă analizează istoria reglementărilor regale sau ale breslelor de
aurari în Europa, Transilvania şi respectiv la Sibiu, până la punerea în aplicare a
ştanţării siglelor meşterilor sibieni pe tăbliţa în discuţie, aducând date noi privitoare
la identificarea siglelor unor meşteri şi explicaţii pentru unele probleme rămase
neclarificate până în prezent.

Bis zur endgültigen Auösung der Zünfte im Jahre 1872 haben
die Hermannstädter Goldschmiedemeister in ihrer Zunftlade neben
Registerbüchern,
Urkunden,
Briefen
und
verschiedenen
Gebrauchsgegenständen auch eine Bleitafel verwahrt, auf welcher
die eigenen, in der Zeitspanne von 1571 bis 1810 Siegel eingepunzt
waren. Das Auisten der Meisterzeichen auf einer solchen „Kontrolltafel“ hatte sich als notwendig erwiesen, um die Identizierung jener
Meister durchführen zu können, die fehlerhafte oder aus minderwertigem, der Norm nicht entsprechendem Silber gefertigte Arbeiten geliefert hatten. Auf diese Weise nahm die Goldschmiedezunft die Verantwortlichkeit für die von ihren Mitgliedern gefertigten Gegenstände auf
sich, war es doch dadurch möglich, diese zu prüfen und, wenn
nötig, zur Verantwortung zu ziehen. Das Vorhandensein des Meisterzeichens war demzufolge eine Garantie für die Qualität des verwendeten Silbers. Viel später, gegen Ende des 19. Jhs., als die
Geschichte der Goldschmiedekunst in den Mittelpunkt des Interesses vieler Forscher und Sammler rückte, war die anhand der Initialen durchgeführte Identizierung des Namens der Goldschmiedemeister ein bedeutender Ausgangspunkt für die Kenntnis und Bewertung ihrer Arbeiten.
Das Einstanzen des Zeichens auf Silbergefäße war bereits seit
dem 7 Jh. in Byzanz üblich, doch sind in der darauffolgenden
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Zeitspanne keine Gegenstände erhalten geblieben, anhand derer
die Fortführung dieser Praxis belegt werden konnte. Die ersten
schriftlich festgehaltenen Regelungen betreffend die Qualität des
Silbers traten in England vermutlich im Jahre 1238 in Erscheinung, als
König Heinrich V. die Bearbeitung des Silbers gemäß dem „sterling
standard“1 forderte, was bedeutete, dass die Legierung 925/1000
Silbergehalt aufzuweisen hatte. Frankreichs König Philipp III. der
Tapfere führte das Einpunzen des Stadtzeichens ein. Durch einen in
Tours aufgesetzten Erlass aus dem Jahre 1275 ordnete der König
an, das alle Städte, in denen Silberschmiede tätig waren, eine eigene
Marke entwickeln sollten, die auf die in dem betreffenden Zentrum
hergestellten Silbergegenstände aufgedrückt werden sollte. Ebenfalls
in Frankreich, nämlich in Montpellier, begann man im Jahre 1427 mit
der Datierung der Gegenstände: Jeder Gegenstand wurde mit einem
Buchstaben des Alphabets versehen, wobei jedem Buchstaben das
laufende Jahr entsprach. Das französische Muster des Silberstanzens
wurde auch in den deutschen Ländern und in England übernommen,
doch wurde es bis ins 16. Jh. nur zeitweilig angewendet, wobei die
meisten als Kultgerät genutzten Goldschmiedeerzeugnisse sowie die
infolge öffentlicher Bestellungen angefertigten Arbeiten dieser Art den
gängigen Regelungen nicht unterworfen waren.
In Straßburg wurde 1363 eine Beschauordnung angenommen,
in der die Nutzung der Stadtmarke und des Meistersiegels als
verpichtend angeführt wurde. Die bereits um die Mitte des 14. Jh.
gegründete Goldschmiedezunft aus Thorn stellte 1395 ein für die
Zeitspanne äußerst fortschrittliche Zunftordnung auf, laut der das
Einstanzen der Stadtmarke und des Meistersiegels auf allen in Silber
gefertigten Gegenständen verpichtend war und – im Falle eines
fehlenden Siegels – der betreffende Meister eine harte Strafe zu
erwarten hatte. Obwohl die Meister- oder die Stadtmarke einem
Garantiezertikat für die Feinheit des verwendeten Edelmetalls
entsprach, wurde die Forderung nach der Durchführung einer
Silberprobe erst in späteren Urkunden erwähnt, nämlich ab 1470 im
Falle der Stadt Köln, als der Standard auf 14 Lot festgelegt wurde.
Die 1514 auf Wunsch der Stadt Regensburg durch Maximilian I.
verabschiedeten Anordnungen sahen neben der Einhaltung einiger
alter Forderungen die Bearbeitung des Silbers von 8 Lot vor sowie
die Picht, die Meisterzeichen einzupunzen, damit man an Letzteren
zu jedem beliebigen Zeitpunkt den ausführenden Meister erkennen
könne: „Weyter sol ain yeder Maister diser Stadt ain Zaychenn
habenn das soll er auf die geschawten arbayt auch slachen vnnter
die slüssel somit mann alzeit die arbayt erkenn wellicher maister
sollich arbayt gemacht hab“.2
In Augsburg wurde das Punzieren der Meisterzeichen auf den
Silbergefäßen im Jahre 1529 verpichtend, als in der Stadt, laut
Urkunden und Registern der Zunft, über 50 Meister tätig waren. In
der mit Augsburg wetteifernden Stadt Nürnberg waren allein im
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Jahre 1514 127 Silberschmiedmeister bekannt, doch stammt das
erste Statut, in dem das Einstanzen von Meisterzeichen auf den
eigenen Arbeiten erwähnt wird, aus dem Jahr 1541. Das in diesen
beiden Zentren verarbeitete Silber wies einen Standard von 14 Lot
auf, doch wurde bei einigen Bestellungen auch 12-lötiges Silber
angenommen.
Für Ungarn sind die ältesten schriftlichen Regelungen betreffend
das Goldschmiedehandwerk in einem Gesetzesregister (der sg.
„Zipser Willkühr“) für das Jahr 1370 belegt, die durch eine in der ersten
Hälfte des 15. Jhs. durch Georgenberger erstellte Abschrift bekannt
wurde. Diese Bestimmungen sahen das Einpunzen der Marke des
ausführenden Meisters auf den Silbergefäßen vor, um dadurch
den Nachweis der Echtheit der Gegenstände zu ermöglichen: „ein
goltsmyt sein czeihen off sein werk sloen, würde her darüber anders
besonden, so salman yn richten gleych einen felscher“.3
Die Verordnung des Einstanzens von Meisterzeichen auf die in
den Werkstätten der siebenbürgischen Silberschmiede hergestellten
Stücke ist erstmals in einer in Buda redigierten, unter König Ladislaus
erstellten Urkunde vom 27. Januar 1504 belegt.4 Die Hermannstädter
Goldschmiedezunft, die eine größere Mitgliederanzahl und mehr
Aufträge als jede andere Zunft Siebenbürgens hatte (ein Umstand, der
bei vielen Zeitgenossen Neid erweckte), hatten, zwecks Beseitigung
der Zweifel an der Qualität des verarbeiteten Silbers und zur
Bestätigung ihres guten Rufes beim König eine Bittschrift eingereicht,
in der sie eine Erneuerung der in der Zunftordnung enthaltenen
Statuten forderten.5 Der König und seine hochwohlgeborene Gattin
Ana bestätigte – zum oben genannten Zeitpunkt – die geforderten
Privilegien, in der Überzeugung, dass Letztere nicht allein den
Goldschmieden in Hermannstadt zugute kommen, sondern auch
für die anderen Zünften beispielgebend sein werden und sämtliche
Reichsbewohner von der Qualität der Erzeugnisse protieren
könnten.
Der erste Artikel sah vor, dass das in Hermannstadt verarbeitete
Silber die gleiche bis dahin vorgesehene Feinheit (15 Lot Silber
und 1 Lot Kupfer oder anderes Metall wie Gold, Zinn, Zink oder
Blei, d.h. eine Silberlegierung von 925/10000) haben sollte, so
dass die verarbeitete Silbermarke den gleichen Wert mit der
aus der königlichen Schatzkammer verkauften Silbermarke haben
solle. Die Feinheit des Silbers wurde mithilfe einer Nadel („unter
der Nadel“) gemessen. Aus einem Bündel von 16, für jedes Lot
der Silberlegierung vorhandene Probiernadeln wurde jene mit der
Nummer 15 ausgewählt, die mit der auf einem schwarzen Probierstein
entnommenen Silberprobe des betreffenden Silbergefäßes
übereinstimmen musste. War das Ergebnis positiv, bedeutete das,
dass das Silber echt war, war das Ergebnis negativ, handelte es sich
um falsches Silber. In der Schatzkammer des Brukenthalmuseums
werden zwei Bündel solcher Probiernadeln verwahrt, eine davon
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stammt aus dem 17./18. Jahrhundert und die andere aus dem
darauffolgenden Jahrhundert.
Im zweiten Artikel wurde das Einpunzen des Meisterzeichens
auf jedes Silbergefäß, das die Werkstat verließ, gefordert, wobei
die Meister sich ein eigenes Zeichen auswählen durften, das
auch von ihren Nachfolgern genutzt werden sollte. Der nächste
Artikel sah vor, dass die Zunftvorsteher gemeinsam mit zwei
anderen fachkundigen Meistern die Silbergefäße zu prüfen und
das Zunftzeichen (Beschauzeichen) neben dem Meisterzeichen als
Punzierung einzuschlagen hatten.
Diese Privilegien wurden durch einen im Namen des Königs
Ladislaus II. am 29. Juni 1514 in Buda redigierten Brief gleichen
Inhalts bekräftigt.6
Wenn die Bestimmung bezüglich des Meisterzeichens nach ihrem
Inkrafttreten zur Folge hatte, dass die Hersteller der Silbergegenstände
nach Ihren Initialen erkannt wurden und diese Meister uns nicht nur
aus den Zunftregistern, sondern auch durch ihre Arbeiten bekannt
sind, stellte es sich im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte heraus,
dass die andere Bestimmung eine erzwungene Einschränkung war,
die zu ändern die Zunftmitglieder ständig bemüht waren. Das Silber
der in den berühmten Zentren Augsburg und Nürnberg gefertigten
Gefäße hatte eine Feinheit von 12 bis 14 Lot; 1556 wurde der
Silbergehalt auf 14 Lot festgelegt, später waren jedoch auch
13 Lot zugelassen. Die Unzufriedenheit der siebenbürgischen Meister
hatte ihre Ursprung in der Tatsache, dass sie gezwungen waren,
hochwertiges Silber zu verarbeiten und die erstellten Gegenstände
die gleiche Silbermasse aufweisen mussten wie vor ihrer Bearbeitung,
wobei das Material, das im Laufe der Bearbeitung durch Einschmelzen,
Gravieren oder Glätten verloren ging, nicht in Rechnung gestellt
wurde. Auf diese Weise konnte das Einkommen des Goldschmieds
ungeachtet der Qualität der von ihm gefertigten Arbeit kaum steigen.
Der Magistrat der Stadt Hermannstadt und die Vertreter der
Sieben Stühle bzw. der Beiden Stühle – Kronstadt/Braşov und
Bistritz/Bistriţa –, hoben im Verlauf einer in Hermannstadt am
25. Juli 1539 abgehaltenen Versammlung die alten Statuten der
Goldschmiedezunft in Siebenbürgen auf, indem sie eine für alle gültige
Ordnung aufstellten, in der sie auf die „unnützlichen“ Bestimmungen
verzichteten und die „guten und nützlichen“ bekräftigten. Artikel 5 sah
vor, dass jeder Meister sein eigenes Zunftzeichen malen lassen solle,
damit jeder ein Zunftzeichen habe und kein Meister eine noch so
große oder kleine Arbeit aus der Hand geben dürfe, egal ob es sich
um seine eigene Arbeit oder um die eines anderen handelte, bevor
sie nicht sein Zeichen trage. Die Strafe bei Nichtbeachtung dieser
Regel war das Entrichten zweier Silbermark.7 Im nächsten Artikel Nr.
6 hieß es, das Silber solle ehrlich und nicht unehrlich geschmolzen
werden, und welcher Meister eines anderen befunden werde, habe
eine Strafe von einer Silbermark, zur Hälfte dem Gericht und zur
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anderen Hälfte der Zunft, zu zahlen, und kein Meister solle das
Silber anders verarbeiten als auf 15 Lot, d.h. nach der Anweisung
der Majestät; wer anders handele, habe dem Gericht 10 Silbermarkt
auszuzahlen.8
Der Rat der Hermannstädter Goldschmiedezunft war mit der
Formulierungsweise einiger in der Zunftordnung enthaltener Artikel
nicht einverstanden und richtete ein Gesuch an die Sächsische
Nationsuniversität, in dem er die von seinen Vertretern als nötig
erachteten Änderungen vorschlug.9 Bezüglich des Artikels 5. der
Regelung äußerten die Goldschmiede den Wunsch: „dass jeder
Meister aus jeder Stadt dieser Provinz seine Arbeit mit dem eigenen
Zeichen versehen solle, und wenn die Arbeit eine halbe Mark
schwerer wiegt, wollen wir diese gerne mit dem Zeichen versehen“.10
Die Hermannstädter Goldschmiede waren folglich der Meinung, dass
das Meisterzeichen nicht allein von ihnen ausgeführt werden solle,
sondern auch von Meistern der anderen Goldschmiedezünfte, doch
nicht auf alle Silbergegenstände, sondern auf jene, deren Gewicht
eine halbe Mark überschreite. In Bezug auf den 6. Artikel erwähnten
die Hermannstädter Goldschmiede: „es ist unsere Beschwerung,
dass die Richter jene sind, die bestrafen, während der alte Zunftbrief
zeigt, dass die Zunftvorsteher alle vier Wochen prüfen sollen, ob
das Silber nach der Nadel gearbeitet wurde, und das Silber, sei
es verarbeitet oder unverarbeitet, vergoldet oder unvergoldet, das
nicht dem gemäß verarbeitet wurde soll, der es gemacht hat selber
zerschlagen. Das ist unsere Bitte, dass man uns in der Zunft
dieses Urteil und die Strafe lassen soll nach dem Inhalt des alten
Zunftbriefes. Wir wollen gern das Silber so verarbeiten, wie wir das
vormals getan haben, d.h. auf 15 Lot, und wir bitten Eure Hoheit,
dass man auch in anderen Städten dieses Landes auf diese Weise
Silber verarbeiten soll.“11
Während die Hermannstädter Goldschmiedezunft die Initiative
ergriff und sich vor dem 27. Januar 1504 mit einem Gesuch
an den König richtete, bat sie später um die Anerkennung der
Vorrangsstellung dieser Zunft unter den anderen Zünften. Obwohl die
am 25. Juli 1539 vor die Sächsische Nationsuniversität gebrachte
Regelung für sämtliche Goldschmiedezünften Siebenbürgens galt,
geht aus dem Antwortschreiben der Hermannstädter Zunft hervor,
dass Letztere die in der Ordnung vorgesehenen Artikel bereits
berücksichtigte und das Gleiche auch von den anderen Zünften der
Provinz forderte.
Um die Unzulänglichkeiten der Zunftordnung vom 2. Dezember
1539 aufzuheben, sprachen „die weisen Herren vom Land“, nämlich
der Goldschmied der einschlägigen Zunft von Kronstadt/Braşov,
Nösen/Bistriţa, Schäßburg/Sighişoara und Mediasch/Mediaş bei der
Sächsischen Nationsuniversität vor und schlossen sich gemeinsam
mit jenen aus Hermannstadt zu der „Union der Goldschmiedezünfte“
zusammen.12 Im Rahmen derselben Versammlung wurden auch
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sieben Artikel angenommen, die in den vorangegangenen Statuten
nicht behandelt worden waren, wobei auch neue Strafen für jene
Meister festgelegt wurden, die das Silber in einer den Vorschriften
nicht gemäßen Qualität verarbeiteten.13
Die Aufstellung einer einzigen Ordnung, die für alle Zünfte der
Union Gültigkeit hatte, wurde notwendig, und am 5. Mai 1561
redigierte die Sächsische Nationsuniversität Siebenbürgens die 15
Artikel der neuen Zunftordnung. Der Text dieser Ordnung basierte auf
jenem aus dem Jahre 1539, er wies jedoch stellenweise Änderungen
auf.14 In Artikel 7 wurde erneut gefordert, alle Meister sollten jede
einzelne ihrer Silberarbeiten mit ihrem Zeichen versehen, ungeachtet
der Größe des hergestellten Gegenstandes, wobei eine gemalte
Kopie des Zeichens in der Zunftlade verwahrt werden solle; im
Falle der Nichtbeachtung dieser Vorschrift, solle eine Strafe von 2
Silbermark an den Richter und ein Gulden an die Zunft entrichtet
werden. Artikel 8 sah vor, dass man das Silber fein und nicht anders
brennen solle. Der Meister der nicht so handele, habe jedes Mal,
wenn er anders tue, als Strafe eine Silbermark an den Richter und
einen Gulden an die Zunft zu zahlen. Keiner der Meister solle das
Silber anders als mit einem Silbergehalt von 14 Lot (!?), wie es
seine Majestät der König vorgeschrieben habe, verarbeiten. Wer
zum ersten Mal anders handele, solle der Zunft als Strafe 6 „Sylber
Nessig“ bezahlen und zum zweiten Mal solle man ihm das Silber
beschlagnahmen und ihn vor das Gericht bringen, welches ihn zu
bestrafen habe.15
Eine andere Urkunde, die ein Jahr älter ist als die Siegeltafel
mit allen Zunftzeichen der Goldschmiede, wurde 1570 erlassen, als:
„[...] einige Herren der Goldschmiedezunft aus allen Städten sich
in Hermannstadt versammelten, nämlich Herr Cirwes Goldschmied,
Meister Ambrosy aus Mediasch, Meister Erossem und Meister
Crestell aus Kronstadt, Fabyan Goldschmied und Hans Wnsch aus
Nösen [Bistritz], die miteinander geredet und beschlossen, da der
Fürst befohlen und geboten hat, dass das Silber auf 15 Lot bearbeitet
werden solle, sich an die Regeln zu halten, die Stück zu beschreiben
und danach zu leben. Desgleichen solle jeder Meister alle seine
Arbeiten zeichnen. Es solle kein Meister weder das feine noch
das unbearbeitete Silber weggeben, ohne sein Zeichen darauf
geschlagen zu haben, bei Strafe und dem Verlust des Silbers“.16
Den obengenannten Urkunden ist zu entnehmen, dass man
die Goldschmiedemeister aufforderte, sich ein eigenes Zeichen zu
suchen, welches sie auch den anderen Zunftmitgliedern bekannt
machen und auf Papier gemalt oder gezeichnet, beim Sitz der Zunft
abgeben sollten, wo sie gesammelt und zur regelmäßigen Prüfung
der Silbergefäße genutzt wurden. In der Hermannstädter Zunftlade
wurde kein einziges derartiges gemaltes Zunftzeichen vorgefunden.
Doch blieb zum Glück die Bleitafel erhalten, auf welche ein Großteil
der Zeichen der Hermannstädter Meister ab dem Jahre 1571 bis
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1810 eingepunzt waren. Diese Tafel wurde 1872 dem Brukenthalmuseum in Hermannstadt/Sibiu zur Verwahrung überlassen und erhielt
die Inventarnummer M.2638.
Das Vorhandensein solcher mit den Zunftzeichen der Meister
versehener Bleitafeln ist meist nur urkundlich belegt, da die meisten
dieser Tafeln nach der Auösung der Zünfte verloren gegangen sind.
In Nürnberg beschloss man 1561, sämtliche Zeichen auf eine einzige
Bleitafel einzupunzen: „von allen andern zeichen unterschiedlichen
[...] puntzel [...] in pleiene platen zu stempfen.“17 Die Tafel der
Goldschmiedezunft ist nicht erhalten, doch bendet sich im Besitz des
Nürnberger Germanischen Nationalmuseums eine Zinntafel, auf der
alle Meister der Nürnberger Brillenmacher zwischen 1562 und 1793
ihre Meisterzeichen eingepunzt haben. Diese Tafel ist sicherlich der
im vorausgegangenen Jahr angefertigten doch verloren gegangenen
Meistertafel der Goldschmiede sehr ähnlich. 1913 erwähnt Marc
Rosenberg das Vorhandensein in einer privaten Sammlung der
Meistertafel der Regensburger Goldschmiedezunft (1624–1782).
Diese ist jedoch verschwunden, und alle Bemühungen des bekannten
Forschers, sie ausndig zu machen, waren vergebens, so dass ein
wertvolles Stück zur Kenntnis der Geschichte der Goldschmiedekunst
für die Stadt Regensburg verloren gegangen ist. Aus einem im
Museum der Stadt Göttingen verwahrten Register der einschlägigen
Zunft geht hervor, dass in den Jahren von 1590 bis 1864 189
Goldschmiede tätig waren.18
Auf die Bedeutung der Meistertafel aus Hermannstadt wurde
erstmalig 1885 durch Ludwig Reissenberger, den ehemaligen Kustos
des Brukenthalmuseums, verwiesen, der das Stück knapp beschrieb
und seine Herkunft erwähnte.19 Die einzige bis heute zu diesem
Thema veröffentlichte Studie ist jene, die der Kronstädter Professor
Dr. Tihamér Gyárfás im Jahre 1910 herausgegeben hat.20 Nach
Veröffentlichung seines umfangreichen Werkes über die Geschichte
der Goldschmiedezunft in Kronstadt/Braşov21 wandte sich T. Gyárfás
der Erforschung der einschlägigen Hermannstädter Zunft zu, wobei
er vermutlich beabsichtigte, die Organisationsweise und Tätigkeit
der Goldschmiedezunft dieser beiden bekannten Gewerbezentren
Siebenbürgens im Vergleich darzustellen. Durch seinen frühen Tod
wurden diese Forschungen jedoch abgebrochen, so dass nur die
genannte Studie bekannt geworden ist, in der die in den Zunftregistern
erwähnten Meister mit ihrem jeweiligen Meisterzeichen vorgestellt
werden. Die Aufzeichnungen von Gyárfás wurden von Dr. Julius Bielz
an den ungarischen Forscher Elemér Köszeghy weiter gesendet, der
an seinem (1936 erschienenen) Buch über die in Ungarn verwendeten
Goldschmiedezeichen arbeitete und sie nach der Durchführung
einiger geringfügiger Veränderungen verwendet hat.
Die wertvolle Bleitafel hat eine rechteckige unregelmäßige Form,
sie weist eine Länge von nur 17 cm auf und ist 4 cm breit und 5
mm dick. An ihrer Vorderseite sind in fünf Reihen 128 Meisterzei39

chen aneinandergereiht (29+25+25+25+24), von denen 16 unleserlich sind, und auf der Kehrseite sind 115 Zeichen in sechs Reihen
dargestellt (25+19+22+24+7+18), wobei nur 36 genau zu erkennen
sind – die restlichen Zeichen sind teilweise oder gänzlich unleserlich.
Von den insgesamt 243 Zeichen konnte Gyárfás nur 134 wieder herstellen. Die jeweiligen Initialen verglich er mit den im Register mit den
Jahresbeiträgen der Zunftmeister (für die Jahre 1550 bis 1702)22 vorhandenen Namen der Meister, wobei er feststellte, dass die Meister
in der Reihenfolge ihrer Aufnahme in die Zunft auf der Tafel eingetragen waren.
Einige Angaben und Zusammenhänge blieben jedoch ungeklärt,
und wir werden im vorliegenden Beitrag mittels der erhaltenen
Tafel und Register der Goldschmiedezunft diese Analyse zu
ergänzen versuchen. Von den zwischen 1571 und 1810 gepunzten
Meisterzeichen haben wir jene der Zeitspanne 1571–1601 näher
untersucht, d.h. jene die auf der Schauseite (I) der Tafel in den ersten
drei horizontal ausgerichteten Reihen aufgelistet sind. (Sie sind mit a,
b, bzw. c verzeichnet.) In der dieser Studie als Anhang beigegebenen
Siegeltabelle sind zwecks Vergleich, parallel zu den auf der Bleitafel
verzeichneten Siegeln auch jene von Gyárfás reproduziert, die jedoch
nicht in allen Fällen richtig sind.
Die Liste mit den Zeichen der Meister und deren Identizierung
und mit der schriftlich belegten Schaffensperiode – samt den notwendigen Ergänzungen und Veränderungen – ist Folgende:
I.a.:
1). PC 71: Petter Cymenter II (1550–1573–);
2). 71 CM: Casper Moller (1550–1571–);
3). 71 AG: Andreas Geldmüntzer / Geldmintzer (II) (1550–1571–);
4). 71 [...]M: Merten Malbrodt / Molbirtt (1550–gest. 1585);
5). 71 FV Felten Venescher (1550–1581–);
6). TS / RS 71: Thomas Stin I (1550–1565) + Rochel Stin (1551–gest.
1577)
7*). [71] AS: Antoni Schässburger (von der Schespurg) (1550–gest.
1580);
7). 71 BF: Balthasar Fleischer (1551–gest. 1603);
8). 71 DE: David Ertler (1552–gest. 1595);
9). 71 GB: Greger Barthes (1553–gest. 1585);
10). 71 [...]H: Mathias Hussar (1553–gest. 1575);
11). 71 B[...]: Benedick Orrendt (von Gross-Schenken) (1553–gest.
1573);
12). [71] SH: Simon Hecht (1553–1571–);
13). 71 AH: Albert Helwig (1554–gest. 1591);
14). 71 TS: Tonch Simon / Seimen (1554–gest. 1585);
14*) (möglich [71 PB]: Paul Bach, 1554–gest. 1584);
14**) (möglich [71 VD oder 71 FD], Velten/Felten Denkel,
1554–1581);
15). 17 SG (= 71 SG !): Simon Gaues / Garnes (?) (1554–1571–);
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16). 71 VW: Urban Welzer (1554–gest. 1581);
16*). (möglich [71 AK]: Adam Kellenger, 1558–gest. 1573);
17). 71 EG: Emrich Gro I (1559–1595);
17*) (möglich [71 NS]: Nicolas Styn, 1559– gest. 1585);
17**) [71 H]K: Hans Kontz, 1559–1589–);
18). 71 S: Steffen Seller (1561–gest. 1577);
19). 71 HL: Hans Lazko II (der Jung) (1562–1602);
20). 71 AS: Antoni Stamp (1561–1574);
21). 71 TS: Thomas Stin II (in der Reispergaßen) (1562–gest. 1589);
21*). (möglich [71 JK]: Joachim Kholb, 1563–gest. 1585);
22). 71 TK: Thomas Kheler III (1563–gest. 1573);
I.b.:
23). 71 VG: Velten Geisbert (1565–gest. 1581);
24). 71 AS: Antoni Schuller (1566–gest. 1585);
25). 71 HK: Hannes Kirtzer / Kirtscher I (1566–gest. 1582);
26). 71 MT: Merten Tenck (1568–1583);
27). 71 […]: Zacharias Bloß (1569–gest. 1575);
28). 71 FG: Franz Goldschmied (1571–gest. 1573);
29). 71 TM: Thomas May (1572–gest. 1585);
29*). (möglich [71 SK]: Stephen Kirscher / Kirtzer, 1572–gest. 1583);
30). EB 71: (in den einschlägigen Zunftregistern erscheint kein Meistername mit diesen Initialen);
31). HLB: Hannes Bulkesch (1574–gest. 1575);
32). 71 PB: Paul Brölff (1574–gest. 1602);
33). 71 PK: Peter Kersten (1574–1597);
34). 71 HG: Hans Guldenminzer (1574–1588);
35). 7[1] BL: Blasy Lutz (1574–gest. 1609);
36). LP: Lukas Pfeffer (1575–gest. 1580);
37). GH: Georg Hener (1575–gest. 1578);
38). SK: Steffen Kurtz (1578–1591–);
38*). (möglich [JK]: Jakob Schwartz, 1579–1589–);
39). DB: Daniel Bulkesch (1580–1600);
40). 71 HB: Hannes Bloß (1580–gest. 1585);
41). DH: Daniel Henning (1581–1604–);
41-42*). (möglich [SM]: Steffen Murr (1581–1600), [MA]: Michael
Auner (1582–1599–), [EL]: Endres Lutsch (1583–gest. 1587) und
[FS]: Frantz Schtin / Stin (1583–1584);
I.c.:
42). HES: Hans Heß (1585–gest. 1590);
43). 71 ML: Moritz Letz (1585–gest. 1601);
44). 71 GB: Greger Berger (1585–gest. 1588);
44*). 71 FS: Seimen Fenescher (1585–1599/1602 ?);
45). 71 MS 83 (= 88 !): Merten Seimen (auf dem huntjruck /
Hundrücken) (1588–1600–);
46). 71 ML: Michel Letz (in der Salzergasse) (1588–gest. 1601);
47). 71 CO: Crestel Ollerdt (in der Pfarrergasse) (1588–1609–);
48). SK: Simon Kontz (1589–1602–);
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49). G[...]: Georg Sturm (1589–gest.1599);
50). PE: Petter Erosem (1590–1603–);
51). 191 M (= 1[5]91 !): Merten Ludescher (1591–gest. 1624);
52). 91 HS: Hannes Sommer (1591–1603);
53). CM: Crestell Me(i)ßner (1592–1606–);
54). IH 93: Joseff Holtzmenger II (1593–1600–);
55). GH: Georg Hermesteder (1593–1605);
56). GB: Greger Binesch (1596–1603–);
57). 96 PK: Paul Kirtscher (1596–gest. 1609);
58). 97 JK: Johannes Kirtzer / Kirtscher II (1597–gest. 1625);
59). AS: Antoni Schnetz(l)er II (1598–1633– );
60). MW: Mattes Weltzer (1598–1599–);
61). [9]8 TS: Thomas Stin III (1598–1604);
62). SA: Steffen Auner (1598–1606);
62*). (möglich [LL]: Lucas Löw, 1598–1642) ;
63). 9 [...]PW: Paul Wigt (1599–1627–);
64). [...] KP: Krestel Prefeing (1601–1605).
Die ersten 28 Zeichen gehören Meistern, die ab dem Jahre 1550
in die Zunft aufgenommen wurden und 1571, in dem Jahr, als die
Meisterzeichen in die beim Sitz der Zunft verwahrte Bleitafel eingestanzt wurden, noch tätig gewesen sind. Die Zeichen sind in der
Reihenfolge, in der die betreffenden Meister in die Zunft aufgenommen wurden, ausgeführt; doch ist im Vergleich zu den Zunftregistern
festzustellen, dass nur wenige Meister die Verordnung eingehalten
hatten, ihr Zeichen auf die Tafel eintragen zu lassen. So sind im Jahre
1550 nur 4 der insgesamt 37 jungen Männer, die ihre Meisterprüfung
bestanden und die erste Rate der Meistersteuer bezahlt hatten, auf
der Zunfttafel wieder zu nden, und von den 36 im Jahre 1554 der
Zunft beigetretenen Meistern sind nur 5 verzeichnet. Nennenswert
ist auch die Tatsache, dass zwischen 1554 und 1559 etwa 70 bis 80
Meister im Rahmen der Goldschmiedzunft tätig waren. Es ist anzunehmen, dass ein Teil derselben bis 1571 aus Hermannstadt und der
Umgebung fort gezogen sind, oder in dem betreffenden Jahr nicht
mehr tätig gewesen sind. Die am ehesten glaubwürdige Erklärung
für die Nichtanwendung der Vorschrift ist jedoch die Tatsache, dass
die Goldschmiedemeister nur ungern 15-lötiges Silber verarbeiteten
– bezeichnend in diesem Sinne sind auch die zahlreichen Strafen,
die sie nach den periodisch ausgeführten Kontrollen wegen des „verfallenen“ Silbers zu zahlen hatten. Vermutlich zogen es die Meister
vor, durch das Fehlen des Meisterzeichens anonym zu bleiben und
im Falle einer Kontrolle die anstehende Strafe zu entrichten; nachdem sie nämlich ihre Arbeiten verkauft hatten, war keiner mehr in
der Lage, sie wegen der mangelnden Qualität des verarbeiteten Silbers zur Verantwortung ziehen. In den Zunftregistern sind häuge
Einträge mit den Gründen der Verhängung derartiger Strafen nachzulesen. Im Jahre 1575 etwa, wurde Meister Bloss Lutsch dafür
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bestraft, „dass er das geschirr nicht gezeichnet hatt“23; 1667 zahlt
Casper Waida 1 R. „vor den Zeichen“, d.h. dafür, dass er sein Meisterzeichen nicht auf die Zunfttafel eingetragen hatte; aus dem gleichen Grund wurde auch Bartholomeo Rufno 1679 zur Entrichtung
von 99 Denar bestraft24.
Die darauffolgenden 20 Zeichen auf der Tafel, jene der Stellen
29 bis 47, sind zum Teil von der Nummer 71 begleitet, obwohl die
betreffenden Meister nach dem Jahr 1571 Zunftmitglieder geworden
sind. Diese beiden Ziffern stellen in diesem Fall nicht mehr den Zeitpunkt der Eintragung auf die Zunfttafel dar, sondern bezeichnen
das Jahr, als man mit dem Zeichenaufzeichnen der Goldschmiedemeister begonnen hatte, d.h. als man die im Jahre 1571 erlassene Regelung einhielt. (Als gutes derartiges Beispiel sei das Zeichen 45 genannt, bei dem die Initialen des Meisters oben von der
Ziffer 71 und unten von dem Jahr 88 eingerahmt wird – Letzteres,
das Jahr der Aufnahme in die Zunft des betreffenden Meisters, hier
fälschlicherweise als 83 eingepunzt: MS 71; 83 (= [15]88 !); Im Aufnahmeregister in die Goldschmiedezunft ist Merten Seimen auf dem
Hundrücken im Jahre 1588 eingetragen, nämlich gleich nach Meister Greger Berger aus dem Jahr 1585, und in dieser Weise sind die
genannten Eintragungen auch auf der Bleitafel mit den Meisterzeichen der Zunft ausgeführt).
Im Jahre 1589 hört diese Art der Eintragung des Jahres [15]71
neben den Meisterinitialen (Zeichen 48–50) auf, eine Änderung, die
bereits einige Meister der vorausgegangenen Zeitspanne eingeführt
hatten (Zeichen 35–39, 41–42). Ab dem Jahr 1591 wurde eine neue
und efzientere Methode eingeführt, gemäß der neben dem betreffenden Meisterzeichen die letzten beiden Ziffern des Beitrittjahres
der Meister in die Zunft eingetragen wurden. Ab dem genannten Zeitpunkt konnte die Identizierung der Meister nach den in die Tafel eingepunzten Zeichen leichter durchgeführt werden.
Der außergewöhnliche Wert der Tafel mit den Meisterzeichen der
Hermannstädter Goldschmiedezunft ist einerseits auf die Seltenheit,
mit der solche Stücke in der Welt erhalten sind, zurückzuführen,
andererseits auf die bedeutenden Angaben, die sie enthalten und
dank derer die Namen von mehreren Hermannstädter Goldschmieden identiziert werden konnten, deren Werke in zahlreichen Museen
und privaten Sammlungen des In- und Auslandes anzutreffen sind.
(Überseztung von Sigrid Pinter)
Abkürzungsverzeichnis:
o.N. = ohne Nummer
Mz. = Meisterzeichen
T. Gyárfás = A Nagyszebeni ötvösök mesterjegytaáblája, in
Archaeologiai Értesitö, 30. Bd., Budapest, 1910, S. 410.
TMGH = Die Tafel mit den Meisterzeichen der Goldschmiedezunft in
Hermannstadt
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Habsburgic Imperial Portraits in the Collection
of German and Austrian Painting of the
Brukenthal Gallery
Valentin Mureşan
REZUMAT: În studiul Portrete imperiale habsburgice din colecţia de pictură germană
şi austriacă a Galeriei Brukenthal autorul îşi propune să analizeze câteva dintre
aceste portrete, care între 1948 şi 1989, nu au fost agreate, expuse şi protejate,
starea lor de conservare fiind adesea precară. Majoritatea acestor lucrări sunt
copii cu valoare mai mult documentară, sau lucrări ce aparţin unor pictori anonimi
mediocri, intrând în patrimoniul muzeului după moartea lui Brukenthal (1803). Seria
acestor portrete cuprinde totuşi, aproape toate capetele încoronate ale Imperiului
Habsburgic de la Carol al VI-lea (1711-1740) până la Franz-Joseph (1848-1916). Pare
să lipsească doar portretul lui Francisc al II-lea (1792-1835), cel care după 1806
va renunţa la titlul de împărat romano-german, domnind mai departe ca împărat al
Austriei cu numele de Francisc I (1806-1835).
Între portretele imperiale, câteva au fost achiziţionate de baronul Brukenthal şi
sunt lucrări ale unor cunoscuţi şi apreciaţi pictori germani şi austrieci din secolele XVIIXVIII şi acestea sunt cele ce stau în atenţia autorului. Este cazul tablourilor lui Johann
Gottfried Auerbach (1697-1753), cu portretele lui Carol al VI-lea (fig.1) şi ElisabethChristine (fig.2), sau cel ecvestru al aceluiaşi Carol al VI-lea, realizat împreună cu
Johann Georg Hamilton (fig.3). Este discutat apoi portretul:Prinţesă necunoscută a
unui pictor anonim, în care autorul demonstrează că este reprezentată împărăteasa
Elisabeth-Christine (fig.4), existând certe asemănări cu portretul ei de la Braunschweig
(fig.5). Tabloul de la Galeria Brukenthal este pandantul altui portret al lui Carol
al VI-lea (fig.6), executat (probabil) de acelaşi pictor (rămas totuşi anonim). Ample
comentarii se fac asupra celor două cunoscute portrete ale lui Francisc I (fig.7) şi al
Mariei Theresia (fig.8), executate de portretistul oficial al împărătesei, Martin Meytens
cel Tânăr (1695-1770)
Ultimul portret habsburgic, tot lucrare a lui Martin Meytens, este portretul unui
copil din familia imperială (fig. 9) care era considerat al arhiducelui Carol de Austria,
dar pe care autorul înclină să-l considere al lui Iosif al II-lea(1780-1790), sau al
fratelui său, devenit împăratul Leopold II (1790-1792).

Being proscribed and forgotten in the storages, most of the portraits
of the Habsburg Imperials, which are to be found in the collection of
the Art Gallery in the Brukenthal museum, were least exhibited for
the public of this Gallery in Sibiu, between 1948 – 1989. There is no
doubt that in taking this attitude towards these paintings, were taken
into account not only the ideological reasons but, rst the artistic
quality – in many cases this being mediocre – of these portraits, as
well as their preservation condition, more than worse.
Without some exceptions, most of these works don’t come
from the Brukenthal Collection, they entering later in the museum
patrimony, and the portraits of the Habsburgs that came to the
Imperial throne after Brukenthal’s death, were, no doubt, donated or
bought, later in time.
Many of these paintings, representing the sovereigns, are copies
after the ofcial well-known portraits, which were frequently copied,
in order to be used by the local state authorities in the Austrian
Empire or (after 1867) from the Austrian-Hungarian Empire (in
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city halls, confessional organizations as we as professional, social
and politic ones, schools, etc). From there they were transferred
to the museum, quite seldom, these kinds of works were coming
from private persons. The series of portraits comprises almost all
the crowned heads of the Habsburg-Lotharingia, from Francis I
(1745-1765) – the rst emperor who gave the name the name to this
branch of the family by his marriage to Maria Theresia – passing
to Joseph II (1780-1790), which, after his father’s death, in 1765
became the emperor of The Roman-German Empire, and then
king of Hungary, in a condominium with his mother, then a portrait
from his youth of Leopold II (1790-1792). It seems that the only
portrait that is missing is that of Francis II (1792-1835), who,
after 1806 gave up the throne and the title of emperor of The
Roman-German Empire, ruling till 1835 as emperor of Austria as
Francis I (1806-1835). But there is also the portrait of Ferdinand
I (1835-1848), who, forced by the burst of the 1848 Revolution in
Vienna (which spread afterwards in the entire empire) abdicated in
the favor of his nephew, the emperor Franz-Joseph (1848-1916),
the last but one of the House of Habsburg1.
But the majority of the sovereigns’ portraits, which are copies
(but even so, are copies belonging to the same époque), have
little artistic value and more documentary character. Some of the
Imperial portraits in the Brukenthal Gallery come from the Baron’s
own collection and are works of high quality belonging to important
painters of the German and Austrian School of the 18th century.
Two portraits in pair with each other, representing the Emperor
Charles VI and Elisabeth Christina were painted by Johann Gottfried
Auerbach (1697 – 1753), painter born in Germany, at Mühlhausen,
but, unfortunately, a few data are known about his life in spite of the
fact that there are to be found a lot of his works in the European
museums and collections. In some specialist’s opinion, both the
year of his birth and his death should be modied with 10 years,
correctly being 1687 (the birth year), because in the death certicate
is mentioned that the painter died in 1743 aged 56.2 Taking into
account the text of an engraving representing Leibniz portrait, done
after a painting by Auerbach, in 1714, and in which is specied that
the portrait was painted “ad vivum”, art historians concluded that
the beginnings of Auerbach’s afrmation must have taken place
in Berlin. Nothing else is known about him, except that in 1716
he settled in Vienna. Here he made himself known later (in 1735)
when he became the court painter of Charles VI, and in 1741 is
named “kammermaler”3of the empress Maria Theresia. As a portrait
painter, in Vienna he painted works for the Austrian aristocracy, as
well as for that in Boehmia and Hungary, even for Eugen of Savoy.4
Auenbach worked a certain type of portraits, whose vision as well
as their plastic achievement look like swinging between the NorthGerman conception about portraits that was specically protestant (and
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having a Flemish inuence) and that of the so-called “photo”portrait,
decoratively and imposing, inspired by the French court portrait. In
order to reproduce the portrait, he sometimes used elements from
Caravagio inheritance, such as the strong contract between light and
shadow and focusing the light upon the model’s face.
In the portraits of the emperor Charles VI (1685-1740)5 [Figure1]
and his wife Elisabeth Christine (1691-1750)6 [Figure 2], which are
to be found in the Brukenthal Gallery7, black being dominant in
the chromatic of the paintings and the stiffness of the characters’
attitude, give the assembly its desired sobriety, but it don’t rescue
them entirely by the note of conventionality of their expression.
It is well known that the emperor Charles VI was educated at the
court of the Spanish Habsburgs (where then he reigned as a king
between 1704-1711) and he was the follower of the sophisticated
ceremonial at that court, of the fast, abundance and luxury, in most
of his portraits being dressed up in wealthy and adorned costumes.
Aurbach himself painted the emperor (as well as the other members
of the aristocracy), parade portraits with shiny costumes and in
an environment meant to emphasize the character and to impress
by his wealth. This obvious austerity of the portraits can surprise
someone. The sorrowful and quite sad expression of the two
sovereigns, bearing their suffering, lead to the idea that they were
in mourning.
Elisabeth Christine, the daughter of the Duke Rudolf von
Braunschweig-Wolfenbüttel married Charles in 1708, (so, during
the time when he reigned in Spain), then her husband became
emperor of The Habsburgic Empire, after the death of his elder
brother, Joseph in 1711.
The Empress Elisabeth (after the premature death of her rst
born- a son in 1716), gave birth to Maria Theresia, her rst daughter,
in 1717, then to another two daughters: Maria Ann (1718-1744)
and Maria Amalia (1724-1730), but not a son. That made Charles
to insist on recognition the famous act The Pragmatic Sanction
(declared for the rst time in 1719 and generally accepted in
1738), through which it was asked to all the monarchs in Europe
the recognition the succession to the imperial throne of his rst
daughter, Maria Theresia.
Taking into account the situation in the Imperial family, the
mourning hypothesis can be sustained, and considering their age,
after their look, it could be the case of the year 1730, the year of the
premature death of their youngest daughter Maria Amalia, aged 7.
So, we also should have a hint regarding the dating of the portrait,
but we should admit, in the same time that, the painter Auerbach
had been already active and liked at the imperial court, 5 years
before he became one of the ofcial painters of the emperor.
Probably due to this sad event, in the bust portraits, the emperor
wore a black coat and the empress wore black dress and black
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scarf. And there also can be noticed the scarcity of the jewelry and
the fashionable accessories, as well as the lack of the festive colors
replaced by dull tones, dominated by black and dark brown. Only
the crowns (partly painted in half shadow, like a presence forgotten
for a moment because of the overwhelming sorrow), remind the
high position of the couple. To the stiff costume of the emperor,
the painter added only the lace frill and the sign of the decoration
”Golden Wool” (one of the higher imperial orders), these having
an important role in the composition, emphasizing the gure of
the character. In the empresses’ portrait the same role in the
composition have the line of the black dress and the mourning veil.
But both Charles VI and Elisabeth-Christine appear in other
portraits in the Brukenthal Gallery, in better moments of the court
life.
Interesting and in the same time characteristic for the taste of
the époque, but having an original note, too, is another panting
by Gottfried Auerbach, to which achievement he collaborated with
Johann Georg Hamilton (1637-1737) or (but less probable) with his
elder brother, Philipp Ferdinand (1667-1670). It is an equestrian
portrait: The Emperor Charles VI 8 [Figure 3], in which Hamilton 9
painted the horse rearing, and Auerbach painted the emperor riding,
having the rein in his left hand and with the horsewhip up. The
purple of the costume remembers of the uniforms of the famous
elite horse riders from Lipitzza (a settlement today in Slovenia,
not far from Trieste), who marched off in a line and performed
real breaking in shows, elegance and equestrian art, the famous:
“Spanish Manége”10
In the portrait we are discussing about, the gure of the emperor
was painted briey, resembling with the real person in a conventional
way, but having a sort of naivety, the aim being to render a parade
portrait, a dynamic one and having desired monumental accents,
but here, unfortunately they remained only in the intention of the
painter. In the background there could be seen the barracks, which
later would become The Theresian Academy for Cavalry. The
movement of the horse was better rendered, the human character
having a stiffer attitude compared to that of the horse. The fragment
of the landscape, in the right part of the painting, had, of course,
only a compositional role, emphasizing the “the scene with an
equestrian portrait” and placing it in an appropriate background.
The portrait had been bought by Brukenthal, but, for a while,
it was mentioned as being a copy painted “after Auerbach and
Hamilton”11, but is doubtful that a copyist should aim to (and to
succeed, too) to render even the little mistakes during the execution,
fact that happens when two painters work to the same painting, as it
happened in this collaboration case between a portrait painter and
a painter of animals (Tiermaler), so we consider that we deal with
an autograph painting of both painters.
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We have more to discus about another painting by an anonymous
German painter in the 17-18th century, entitled, vaguely: The
Unknown Princess12 [Figure 4], who, in a more attentively research,
proofs to be exactly the empress Elisabeth Christine. In this painting
the empress was rendered in ceremony cloths, having the dress
richly adorned with oral motifs sawn with golden thread, rich laces
at the sleeves and a long pearl necklace, placed diagonally on her
chest. The portrait rendered more then half of the body that allowed
the artist to paint thoroughly the adorned cloths and the suggestive
gestures, the right hand of the empress pointing ostentatiously to
the crown laid on a golden little table, in the left of the composition.
The background, with long curtains among imposing colonnades,
partially rendered, suggested a Baroque Palace ambient.
We found out that in the picture was rendered the portrait of
the empress Elisabeth, comparing this work (for example) to that
in the Anthon Ulrich-Museum in Braunschweig, painted “ad vivum”
by Auerbach13 [Figure 5], in which the empress was rendered in a
richer dress, but having the adornment in golden thread very likely
and (especially), with the two diadems in her hair identically, such
as also the crown that could be seen near the empress in both
paintings. It is surprisingly the fact that, from 1844, since the portrait
appeared for the rst time in the collection catalogue and since now,
the character hasn’t been identied and nobody has noticed that
it is pair with that rendering Charles VI (painted by an anonymous
painter, too)14 [Figure 6]. Being placed near the empress’ portrait,
it showed the conception and execution resemblances in rendering
the portraits, in the strained manner, a little bit too heavy of the
baroque adornment painted by little province painters. Even the
size and the frame are the same, but the paintings have different
inventory numbers, that proofs, once again that they haven’t been
considered to be pair with each other. The paintings present a
documentary interest, being, on the other hand clumsily rendered
and having many rough rectications, especially at rendering the
faces and being in this way some “free copies”, the painter interfered
simply and clumsily by reducing the adorning details, by tempering
the chromatic accordance of contrast through stumping the light
effects.
Like the portrait of Elisabeth Christine, that of Charles VI entered
in the gallery after 1800, being rst registered in the catalogue in
1844, but being, obviously, a copy after the well known portrait
of the emperor, that is to be found in Kunsthistoriches Museum
in Vienna, painted by Auerbach round 1730. In that portrait the
emperor is presented at his ”natural size”, in the same glamorous
cloths, in golden yellow tones, keeping his left hand on the hip and
the right hand on the table where is the Imperial crown, that being
exactly the opposite than in the painting in Sibiu. This looks like
the cue ”in the mirror”, in darker tones and reduced as size, as a
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bust of the original in Vienna. Other copies of the imperial couple
(better executed than those two in the Brukenthal Museum) are to
be found in the Catholic church in Hajós (Hungary), and came from
the Auerbach’s workshop, the original ones (dating round 1737),
after which they had been copied, are to be found in Landesmuseum
Jojanneum in Graz.15In the copies in Hajós the emperor was also
rendered in golden cloths, and painted from “top to bottom”, but
keeping his left hand on the table with the crown and the imperial
scepter, like in the portrait in the Brukenthal Museum. The portrait
of the empress Elisabeth Christine in Hajós was, at its turn very
resembling (like gestures and staging) to that in Braunschweig,
but here, again, the passing of the time could be seen on the
characters‘ face. The portraits in Hajós seem to be the closest to
the ones in the Brukenthal Museum, being probable the ones after
which the copies in pair had been made.
But the best known and the most appreciated portraits of the
Habsburgic Imperial family are those two, largely sized paintings
representing the emperor Francis I [Figure 7] and his wife, the
empress Maria Theresia16 [Figure 8]. These are paintings by Martin
Meytens the Young, one of the best-known and inuential portraitists
in the époque.
Samuel von Brukenthal felt deeply bounded to these two
sovereigns, due to whom he got his nobiliary rank as a Baron, and
could have a successfully political carrier and became a great man
of culture and a great collector. For him, the relationship with the
Imperial couple, and especially with the empress, had a providential
role, and inuenced his live greatly, his existence, carrier, fortune
and even his conception about live, turning the little Transylvanian
noble into a witty man, into an open-minded politician having ideas
belonging to Enlightenment, and the great Mecena, recognized in
the European history and culture in nowadays. The empress gave
him in 1762 the title of Baron, and in 1765 imposed him as the
President of the Grand Chancellery of Transylvania (its residence
being in Vienna) and appointed him as a secret (private) councilor (it
being as a minister position) then giving him practically the leading
of the Principality of Transylvania, grated him the high function of
governor (1777), function that gave him great administrative and
politic powers, Brukenthal, became the deputy, the representative –
in the territory – of the empress, being, in this respect, de jure and
de facto, the Prince of Transylvania.17
Martin Meytens the Young was born in Stockholm in 1695, as the
son of the painter Martin Meytens the Old (1648-1736), native from
Holland and settled in Stockholm from 1677. The young Meytens
was, at rst, an apprentice and pupil in his father’s workshop,
leaving then, in 1712, to study in Holland, and in 1714 being in
England, where he studied mainly van Dyck’s works. In 1717 he
settled in Paris, working with the enamel artist Charles Boit (a
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Swedish of a French origin). Here he also specialized himself as
a miniaturist, and also during this period, Peter the Great, the tsar
of Russia, tried to attract the artist to St. Petersburg. In 1720 he
was in Dresda and a year later in Vienna. During the years1723-24
he studied in Venice, about old masters and executed many oil
paintings. Till 1727 he had travelled for studies through Italy, at
Rome, Naples, Milan, Bologna, Modena, Torino, and then he left
for Vienna again. After he had worked a miniature for the Austrian
Imperial family he received the title of Court Painter. In 1730 he
was in Stockholm again, at the court of the king Fredrik I, but in
1731 he came back to Vienna, where he settled permanently, and
becoming the ofcial painter of the emperor Charles VI and then of
the empress Maria Theresia, whose favourite portraitist he was, a
few years later. In 1759 he became the director (rector) of the
Art Academy in Vienna. Under his leading the Academy ourished
and won a lot of prestige among the European artists. Meytens
linked his name and work to the Court in Vienna of the empress
Maria Theresia, panting a lot of portraits of different characters of
the court. Although, to the end of his life he lost the favour of the
empress and of the Habsburgs around her, his portraits, impressed
deeply, further and lasting all the Austrian portraitists of the époque.
Johann Martin Stock (1742-1800), a Transylvanian painter, studied
at the Academy in Vienna with the famous Austrian portraitist.
Meytens gave his tribute to the Barock fashion, being considered
nowadays one of the most important portraitists of the Austrian
Barock. In his ofcial portraits he practiced an “aristocratic” way
of representation, in the case of the characters of high rank and
especially to those belonging to the imperial family. Here his painting
was much closer to the style of van Dyck’s portraits and the
pompous and glamorous portraits at the court of Louis XIV, Maurice
Quentin de la Tour, or Hyacinthe Rigaud or Nicolas Largilliére. The
chromatic in powerful and bright colours, emphasized rich clothes
with adornments, jewelleries and different accessories thoroughly
rendered, which imposed to the attention the aristocratic character,
whose attitude and physiognomy got something rhetorical, imposing
and even theatrical.18
The two imperial portraits in the collection of the Brukenthal
Museum belong to the aristocratic portraits of Martin Meytens and
are representative for his style in catching into the image the
personal tones of his noble models. The accent is stressed on
the social size, on the position and the importance in the social
hierarchy of the moment, not on the personal features, or on
rendering the physiognomy, or on some characterizing gestures. In
the case of the crowned heads, in whose service he was, Meytens
couldn’t afford psychological inquiries, or a bold style, he remained
traditional, painting works in order to please his august models.
That was why in these portraits, too, the physiognomy and the
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rhetoric gestures of the characters, the pompous adornment of the
clothes and the chromatic in contrasts and in harmony of bright,
shining tones, were present like specic elements of the aristocratic
portraits of the époque. These are also representative works for
the maturity period of the painter’s creation, when he adopted the
fashion and the characteristics that were specic for the portraits
belonging to the French Rococo.
Rendering the characters in an imposing attitude, having ample
gestures, slightly theatrical ones what underlines their power and
wealth, the portraits tried to give the models a kind of aura, of
symbol of the force and prosperity of The Habsburgic Empire,
whose leaders they were. The empress was rendered in festive clothes, rich in silk, laces, brocade and expensive furs. The self-condent attitude and ample gestures, gave the portrait an ofcial and
imposing accent, of an important and powerful sovereign. Having
the same attitude and with the same ostentatious grandeur was
represented Francis I, that on the throne of Austria was “princeconsort”- as it is called in the case of the British Royalty. The physiognomies looked like the real characters, but the artist didn’t hesitate
to add little adjustments and make-up, in order to give the august
gures more freshness and vigour. The yellow suit, with laces of
Francis I and the blue dress with rich white laces and the yellow
mantle hemstitched with sable fur of Maria Theresia, the bright
colours, together with the signs of the power (crowns, sceptre… laid
on golden tables and red cushions), completed the ambient round
the characters, giving them extra greatness. It must be noticed that,
although the faces are conventional ones, having an absent look,
and features that didn’t reveal any personal gifts or inside feelings,
and the attitude of the portraitist seems a humble one, he rendered
properly the faces of the august models, daring not to go inside
the human essence of his masters, he only painted the sovereigns
taking into account their high position, and giving the proper importance that they represented for their subjects. It is signicant the
fact that the portrait didn’t emphasize the charms, the beauty of the
woman who was Maria Theresia, who was then, when the painting
was done, aged 28, so in her prime, the period of her mature youth.
It would have been a real “lese-majesté” in the case of this “ofcial”
portrait. The adornment of the costumes and the marvellous jewelleries of the crown, the festive atmosphere of the ambient with
its entire golden and purple properties, essentially contributed to
create the aura of supremacy of the two Habsburgs, but also to
the credibility and terrestrial naturalness of the portraits. The gestures also emphasized the same articiality, not having the uency
of a natural movement, but a certain rigidity, that added monumentality to the portraits. Nevertheless, something proofed that Meytens painted the portraits in this way not due to clumsiness, but due
to the conception he adopted regarding the portraits, conception
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imposed by fashion and protocol, beyond his own artistic and aesthetic opinion. That was why the portraits still remained convincing,
impressing and (if we consider the mentality of the époque) they
were representative, too. As if in order to compensate the restraining of the social conveniences that affected the artistic vision of
the portraits, the painter gave the proof of his artistic skilfulness in
presenting the details and the chromatic harmonies.
The inuence of the French painting, from the court of Louis
XIV, the most imitated king by the prices and sovereigns of Europe
at that time, was easily noticed in the theatrical and spectacular
aspects of the rendering, as well as in the in the excessive fast,
remembering, somehow “ epigonic” by the rene elegance of the
English portraits by van Dyck, from where they were inspired in the
rst place. In these kinds of portraits the gesture send symbolic
signications and rhetoric ovations.
The sovereign must appear what he must look like, namely “
he was anointed by God himself on the Earth” and “the powerful
benefactor of his subjects”. So, it can be stated that the paintings in
pair of the Imperial Couple, that are to be found in the Brukenthal
Museum, were registered among the most characteristics for the
style of the aristocracy portraits by Meytens and for the taste of
the époque, being representative for the court portrait belonging
to the Austrian Baroque. And from a historical point of view they
could have, also, a certain signication, the paintings could be
dated round 174519, the year when, on 10th of October Francis I was
crowned Emperor of The Roman-German Empire.
The paintings have their own history, too, being among the bestknown ones, quoted in the bibliography and asked in order to be
exhibited. They were, of course, bought by the Brukenthal baron
like Meyten’s works and so they are quoted in the catalogues of the
collection and even in great art and artists’ dictionaries, such as the
famous German lexicon began by Ulrich Thieme and Felix Becker
in 1907 and continued then till 1950, having 37 volumes. The
paintings were quoted for the rst time in the manuscript catalogue
of the collection, written round 1800 (during the life time of the
great collector) and assigned, of course to Martin Meytens.20 The
catalogue printed in 184421, quoted them as works of Meytens, too.
In the catalogue in 189322 the two canvases appeared as “The
Martin Meytens School”, and this assignation was still kept in the
rst catalogue of Michael Csaki, 190123 (curator of the collection
during 1892-1927). In the edition in 1909 of the catalogue24, M.
Csaki made the assignation more precisely, designing Meytens, for
certain as the painter of the two portraits. Since then the assignation
remained unchanged, the paintings being always quoted as works
of this Austrian painter, in this way it was quoted in Thime-Becker
Lexicon 25 (as we have already mentioned). Later on the art critique
and an art historian Ion Frunzetti and the curator Theodor Jonescu
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(from Brukenthal Museum), discussed in their article about the
Austrian paintings in The Brukenthal Gallery in 1959.26 Brigitta
Lisholm, from Sweden, studied rst the paintings in Sibiu and
conrmed, in her study in 1962,27 that the works belong to Meytens’
work. In the monograph in 1974, she dated (as we had mentioned
before) the portraits in pair of the Imperial couple round 174528,
with which the paintings in Sibiu had certain similarities, so couldn’t
be excluded the hypothesis that these paintings would be the
rst variants of those that were to be found at Germanische
Nationalmuseum in Nürnberg. Other portraits of the Imperial Couple
are to be found in different museum in Vienna, Amsterdam…fact
that conrms the fact that Meytens had done many variants signed
by him, others being painted, probably, in his workshop, by the
master’s pupils, having his contribution or even without it.
Discussing about a portrait implies not only the comment upon
it regarding its artistic value and its importance in the amount of its
master work, but also the presentation of the rendered character, no
matter if this was the one who ordered the painting or only its model,
model chosen by the artist, convincing him or her to pose and in this
way perpetuating his image over time.
If we remembered the relation of Brukenthal with the supreme
leaders of the Empire, we also want to mention that Maria Theresia
(1717-1780) proved to be one of the most important sovereigns
of the Austrian Empire, succeeding, through the imposed reforms
belonging to Enlightenment, to restore its brightness, quite affected
as a result of Charles VI (1711-1740) politics, especially the one
in the last years of his reign. Maria Theresia became empress at
his father death, aged only 23, after she had already got married in
1736, to Francis of Lotharingen [nowadays-Lorenne] (1708-1765).
They had together, till 1765 (when Francis died) 16 children. Maria
Theresia was the last sovereign belonging to Habsburg dynasty;
afterwards the dynasty was called Habsburg-Lotharingen. She had
a difcult reign, with numerous wars; even from the very beginning,
especially against Prussia reigned at that time by Friedrich II,
and also against France, Saxony or The Ottoman Empire. She
associated her son, Joseph II, in order to reign together, in a
condominium, immediately after her husband’s death and tried
to educate and form him like an heir apparent and a further
continuator of the reforms of the Austrian state. Maria Theresia was
an ”Enlightened Despot”, a sovereign loved by her subjects and
even her enemies respected her, and as empresses she supported
arts and culture. She was a faithful person, and regarding the
religion she didn’t admit the enlightened reforms proposed by some
of her counsellors. She knew how to choose good, competent and
active counsellors and servants and succeeded to make them to
be loyal. She died aged 63, after a glorious reign of 40 years
(1740-1780). A brief characterization but a true one, was made by
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the Austrian historian Erich Zöllner: “the state reform made by
Maria Theresia, was, through its results, in accordance with the
trend of the Enlightened Absolutism, which could be seen in other
elds, too, in spite of the difcult premises. Respecting the historical
borders of the country, the reign of Maria Theresia gave to the state
entity powerful cement, strengthening the state conciseness. The
achievements and the political conquests and especially the cultural
ones in Maria Theresia époque had favourable effects for all the
countries and people belonging to The Habsburgic Empire.” 29
Although he was “in title” of the crown of The Romano-German
Empire (due to the Salic law and tradition a woman couldn’t bear
this title), the emperor Francis I, was mostly, in the shadow of
his wife, that was why he wasn’t mentioned in the history as
an important character. He was a lousy soldier (although the
empress maintained him as the leader of the imperial army), but
he had undeniable merits regarding the economic policy, being
the supporter of merchandizing (applied by France even from the
time of Colbert (1619-1683), who was the minister of Louis XIV) a
brought real achievements and economic reforms to The Empire.
Samuel von Brukenthal was, of course, in good terms with his
sovereign, and he made himself pleasant through the means of
numismatic – a common hobby for both of them. We think that
further details about these two sovereigns should be useless, as
their role in the history is well known.30
Samuel von Brukenthal, who was of course, in good terms
with the painter of the court, and being a passionate collector,
he bought 16 paintings by Meytens, and more copies after great
masters, especially Italian ones. Among Meytens paintings, that are
to be found in the Brukenthal Gallery, the two imperial portraits are
the most important ones, belonging to the German and Austrian
School.
Another imperial portrait, and another painting by Meytens, is the
one entitled: The Archduke Charles of Austria, as a Child 31 [Figure
9]. The portrait was painted in the same way of the Austrian portrait,
in which the greatest attention was given to the full importance
attitude of the young child and to his physiognomy. The painter gave
him a note of precocity, building him an expression more mature
than his real age was, that, taking into account other physical details,
he was supposed to. It was, really, a special portrait performance
in this mixture of childish and mature that the painter succeeded
to render. Meytens insisted thoroughly upon the ornament details
of his imperial cloths, putting effects having a special and elegant
contrast, emphasizing the red of the shoulder sash of the order
Golden Wool, on his chest, by contrasting the white of the coat
and frill, then the accords of the golden yellow of the Brandenburgs
and the green with gold thread of the vest. He didn’t neglected
the thoroughtful rendering (even if it was only on fragments) of
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the ermine mantle and the crown on the right side, whose colours,
developed other light virtuosities and rich harmonies of accords and
contrasts. The neutral brown background, imposes to the attention
the archduke’s bust, and in the inferior part of the composition, the
luxury accessories for show and the imperial signs: the order on his
chest and the crown.
The portrait was brought to Sibiu by the Brukenthal Baron, but it
was mentioned in the manuscript catalogues in 1844 and 1893 like
the portrait of Joseph, the heir apparent, and the emperor Joseph
II, but more, in the latter it was mentioned as belonging to ”the
school of Martin Meytens”. M. Csaki, in the catalogues in 1901
and 1909, mentioned it again as Meytens work, but he thought
it represented the archduke Charles of Austria and the portrait
remained considered in this way even in the monograph of Meytens
in 1974, although B.Lishom dated it round 1755, that being long
before the birth of the archduke Charles of Austria (1771-1847), who
was the son of Leopold II and was born a year after Meytens’s death.
More available should be the opinion that the portrait represented
Joseph II (born in 1741), or more available, that it represented
Leopold (1746-1792), the Joseph’s younger brother, who followed
him to the throne, during 1790-1792.
We referred in our work only to some portraits of the Habsburgic
Emperors, only to those rendering the sovereigns who lived in the
same époque with Samuel von Brukenthal, to those who were
contemporaneous with him, or which he met himself. In few museum
in Transylvania are to be found, in such a great number, the portraits
of the emperors who ruled the Habsburgic Empire for more than 200
years, and the imperial portraits in the collection of the Brukenthal
Gallery, although they are, most of them, not very signicant from
an artistic point of view, might offer surprises if they would be
restored properly; but in the present circumstances they still keep
their historic and documentary value.
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Fig. 1 Johann Gotfried Auerbach,
The Emperor Charles VI
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Fig. 2 Johann Gotfried Auerbach,
The Empress Elisabeth Christine

Fig. 3 Johann Gotfried Auerbach,
Johann Georg Hmilton The Emperor Charles VI
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Fig. 4 German Anonymous (17-18th),
The Unknown Princess – The Empress Elisabeth Christine
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Fig. 5 Johann Gotfried Auerbach,
The Empress Elisabeth Christine (Braunschweig)
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Fig. 6 German Anonymous (17-18th),
The Emperor Charles VI
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Fig. 7 Martin Meytens,
The Emperor Francis I

Fig. 8 Martin Meytens,
The Empress Maria Theresia

Fig. 9 Martin Meytens,
The Archduke Charles of Austria, as a Child – Joseph II, as a Child
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Model / Interpretation
Samuel von Brukenthal / Franz Neuhauser
Iulia MESEA
Rezumat: Cea mai importantă contribuţie la fondul de pictură europeană lăsat
moştenire de baronul Samuel von Brukenthal a fost cea adusă prin achiziţionarea
colecţiei lui Franz Neuhauser (1763-1836), în anul 1834. Fondul inclus în patrimoniul
Muzeului Brukenthal cu acest prilej, cuprindea şi un număr important de gravuri
din principalele şcoli europene, cărţi şi ghipsuri. Cu siguranţă colecţia lui Franz
Neuhauser a fost, în întregul ei, ceva mai mare, dar presupunerea noastră este că
piesele oferite muzeului sunt cele mai numeroase şi mai importante.
Studiul de caz ce a avut ca document principal Inventarul lucrărilor oferite
spre achiziţionare Muzeului Brukenthal în 1834, coroborat cu informaţiile existente
referitoare la biografia lui Neuhauser, prin contribuţia istoricului de artă Julius Bielz,
au condus la concluzia că Franz Neuhauser, aflat în preajma baronului Brukenthal în
calitate de pictor, restaurator, intermediar în achiziţionarea de lucrări de artă, etc. a
preluat « modelul cultural » lansat de baron, interpretându-l şi adaptându-l prin prisma
pregătirii şi a domeniilor sale de interes. Modelul Brukenthal /de factură iluministă/ a
fost, în esenţă, un model cultural, cu aderenţe, implicit, în sfera socială /educaţională,
comportamentală/. Dintre cei care s-au aflat în preajma guvernatorului Transilvaniei,
Neuhauser a intuit foarte bine semnificaţiile adânci şi pe termen lung ale intenţiilor
şi demersurilor ilustrului său patron spiritual. Neuhauser devine după modelul
mentorului său, colecţionar (de pictură, gravură, carte, ghipsuri), educator (este
profesor la mai multe şcoli din Sibiu, îşi întemeiază propria şcoala de desen,
elaborează şi tipăreşte manuale de studiu artistic), inovator (este iniţiatorul genului
peisagistic în Transilvania, propune o metodă originală de studiu artistic). Păstrând
proporţiile, el se va erija în purtător şi continuator al modelului iniţial în educaţia
artistică. În felul acesta, modelul european de esenţă iluministă, trece prin
prelucrarea teoretică a baronului Brukenthal şi este re-conceptualizat pe grilă locală.
În interpretarea lui Franz Neuhauser el se regăseşte la nivelul stilului de viaţă şi al
unei structuri educativ-pedagogice.
Inventarul lucrărilor pe care Neuhauser le-a oferit spre achiziţie Muzeului
Brukenthal în anul 1834, este o sursă importantă în studiul colecţiilor Muzeului
Brukenthal, reuşind să suplinească o serie de lacune existente în datele referitoare
la provenienţa unor piese importante din colecţiile muzeului. Mai mult chiar, acest
document oferă posibilitatea enunţării unor ipoteze, şi chiar a unor certitudini asupra
intereselor, gustului, opţiunilor şi chiar posibilităţilor financiare ale colecţionarului.

The „Brukenthal Model” has become a sintagma. The exceptional
contribution brought by Baron Samuel von Brukenthal, Governor of
Transylvania between 1777-1787, to the outlining of the culturalspiritual prole of Sibiu, and of the whole province of Transylvania
for that matter, model materialized in modern educational, artistic,
cultural and administrative structures, is generally acknowledged.
The intention to re-synchronize the education, understanding,
emotions, style, possibilities and aspirations of the Transylvanians
with those of any other European, to place Sibiu under the sign of
beauty, to outline an aesthetic identity, to open a cultural passage
towards Europe and to confer and preserve its necessary and
original difference can be, without a doubt, attributed to Samuel
von Brukenthal. The success of his endeavor is indisputable
and it is more evident today, when Sibiu has been designated
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Cultural Capital of Europe, than ever. Often considered a true
Aufklärer, Samuel von Brukenthal brought to the attention of his
contemporaries a new way of life, new studies, a new style; thus,
in the town situated at the southern outermost part of the Empire,
he created a cultural niche which generated ample impulses and
reverberations. It was, mostly, a project destined to reform and
modernize, through education, all aspects of life in Transylvania.
When, he willed his collections and his properties to the city of Sibiu
(namely to the Evangelic School), thus turning them into a public
institution, he followed a tendency – towards institutionalization which characterizes the 18th century, especially in its second half.1
Rooted in the Enlightenment, and of European inspiration, the
Brukenthal Model was, in essence, a cultural model with implicit
links in the social/educational areas as well as in that of behaviour.
Being near the Baron, Franz Neuhauser (1763-1836) intuited the
deep and long term signicance of the intentions and endeavors
of his illustrious spiritual patron. Proportionately speaking, he set
himself up for being a keeper and a continuer of the initial model in
the eld of artistic education.
Immediately after settling in Sibiu, Franz Neuhauser beneted
from the ambience that would mark his destiny and his evolution.
After having studied for approximately one year in the Academy of
Art in Vienna, the artist pursued a career in teaching, establishing,
in 1783, his own drawing school, the rst of its kind in Sibiu.2
Franz Neuhauser was making and strengthening his fame among
the cultural personalities of the town just as Baron Brukenthal
was appointed Governor of Transylvania (1777), was building
his palace in the Grand Square, was decorating his apartments
and was organizing his collections (books, paintings, engravings,
numismatics, archaeology).3
In 1794, Franz Neuhauser had, without a doubt, already established
a connection with the Brukenthal Collections. Perhaps mostly for
the sake of practice, he was already executing copies in oil and in
graphic techniques of some of the works belonging to the Brukenthal
Collection; some of the copies were later kept alongside the originals:
Adrien de Venne, Leonhard Bramer, Pieter van Bloemen, Pieter
Breugel the Youngest, Giovanni Francesco Guercino or Gonzales
Coques.4 As it is mentioned in documents, the artists were always
welcomed in the Brukenthal Palace, and in one of the most luminous
rooms of the second oor where the painting collection had been
exhibited, there was organized the Painters’ Hall (Malerarbeit Zimmer)
where artists worked or practiced. Among them Franz Neuhauser
whose creation bears witness to the inuences he assimilated while
becoming acquainted with and studying the creations that make
up the Brukenthal Collection. Otherwise, the artist from Sibiu had
contributed to the decoration of this hall whose destination was
probably decided some years later.5
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His contacts with the Brukenthal collections continue over the
following years, when the artist does some restoring works and, like
Martin Stock, contributes to the purchase of some paintings for the
Brukenthal Collection. In 1813, he carries out the rst catalogue
of the Collection (Ältester Katalog), working, according to Johann
Karl Eder and Johann Ludwig Neugeboren, together with Martin
Stock.6 Ältester Katalog is the rst systematization, important tool in
the study of the collection and it wins Neuhauser the appreciation
of his contemporaries; among them, Lukas Joseph Marienburg7,
historian, author of many studies on Transylvania.8
The activities he carried out and the ambiance of the Brukenthal
Model uplift Neuhauser who, following in the footsteps of his mentor,
becomes, in his turn, collector, educator, innovator.
The Brukenthal model is centred on a variety of tools which
are used in the process of acquiring knowledge and education:
the library, comprising, in 1803, 16,000 volumes, manuscripts of
exceptional value, incunabula, rare books, as well as contemporary
books, the latest works of the great minds of his time, lexica
and dictionaries. Alongside there were the collections (paintings,
engravings, numismatics, minerals, archaeology, weapons and
musical instruments). The pinacotheca, place of delight, of learning
and of aesthetic satisfaction for the artists of the time is also
a valuable model and catalyst, a space for artistic practice and
education. In order to consolidate the educational role of the new
institution, Brukenthal provided it with a guide, an intermediary
between the work of art and the consumer: the drawing teacher.
In his will, drawn up in 1802, the Baron made provisions, creating
a special fund, for the salaries of a drawing teacher, a custodianlibrarian and a caretaker.9
In the 18th century, collecting things, especially art, had become
a fashion. With Samuel von Brukenthal fashion turned into passion
and knowledge. He created his own collector’s concept, based on
solid learning. Franz Neuhauser adopted the model and formed his
own collection of paintings. Although there is an important document
which mentions some of the works, we do not know exactly how many
there were altogether in his collection. The document in question
is the Inventory in which Neuhauser had itemized those paintings he
offered for purchase to the Brukenthal Museum in 1834 and it is of
the utmost importance because it allows for the establishing of the
source of some of the works belonging to the collection of European
painting, European engraving and of some of the library.10 This
document also gives rise to theories and even certainties concerning
the interests, taste, options and, even, nancial possibilities of the
collector . However, in this context we will only insist upon the aspects
that are in connection with the adopting of the „Brukenthal Model”.
The Neuhauser Collection does not have the unity and coherence
that the collection of his mentor has; on the contrary, we can
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even talk about diversity, since the most important 17th-18th century
European schools of painting are represented. Being signicantly
reduced in number, it lacks the support that is necessary for the
outlining of a broad view from the point of view of the history of
art. We can ascertain the presence of works which can, one way or
another, be correlated with the Brukenthal Collection: they belong to
the same artists, they come from the same studios or they complete
series. Neuhauser’s options where, of course limited by the offer of
the art market around 1800 (many belong to contemporary artists).
The price of the paintings undoubtedly also played a role in the act
of purchasing. Most of the works that come from the Neuhauser
Collection (now part of the Brukenthal Collection) have kept the titles
and the paternity they were registered with in the 1834 Inventory.11
The 1834 Inventory reveals another side of Neuhauser’s
personality: that of a passionate reader and book collector. In the
18th century, the library was not only an indication of one’s social
position, but also a quiet, comfortable, secluded place, for bibliophily
presumes an inciting, intimate relation between man and book. This
relation does not refer only to the text itself, but also to the way one
lives the moment. Franz Neuhauser’s library reveals not only the
pleasure the artist nds in reading, but also his pragmatism, the way
in which he makes use of this means of acquiring knowledge.
Among the books that make Neuhauser’s collection, we nd
some that undoubtedly helped improve his knowledge and artistic
education. They created the theoretical support which allowed for
a permanent enrichment of his knowledge of art and also in the
issuing of the catalogue of the Brukenthal collection and of his
own drawing textbooks, which we will mention below. Thus, we
observe works on the history of art, books with pedagogical
content or capacity, albums of famous engravers, or engravings
after works of famous painters.12 Franz Neuhauser had seen such
books in Baron Brukenthal’s library (indication of the Baron’s
preoccupation for aspects of aesthetics and artistic technique13).
We must, nevertheless, observe Neuhauser’s pragmatism and his
wise choice of books which contribute to his improvement as artist
and teacher.
“The theoretical and practical guide to landscape drawing”
(Teoretisch-praktische Anleitung zum Landschaftszeichnen),
published in 1803 in Nuremberg by Philipp Hackert, outlines the
principles for the understanding and learning of landscape through
drawing from nature. Hacket’s method is a step by step guide to
building an Arcadia type drawing. Inuenced by these works, Neuhauser publishes in Sibiu, in 1821, a drawing textbook: Lehre
von Licht und Schatten verbunden mit notwendigsten Grundregeln
zur freien Handzeichnung. Ein Lehrbuch für angehende Zeichner,
mit erlauternden Figuren auf 10 litographischen Blättern von
Franz Neuhauser k. k. Professor der Zeiche- und Baukunst in
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Hermannstadt, Hermannstadt, 1821. Both in the preface and in the
text, the professor’s intention is to elaborate a system of ground
rules for the correct and unfaltering learning of free-hand drawing,
a system of learning about the shapes and accents of lights and
shadows; these rules are intended both for those who want to
learn to draw and for those who want to comprehend the steps in
the creation of a work of art.14 Neuhauser was inuenced by the
works of art and by the theoretical works he found in Brukenthal’s
engravings cabinet, but also by the studies he had in his own
collection; these inuences are manifest in his methodic approach,
in his endeavour to set some theoretical and practical rules and as
models.
Between 1821-1825, Neuhauser elaborates 11 drawing books15
to serve as tools; these were lithographed at the Lithographic
Institute in Sibiu.
Part of these drawing books comprises general knowledge
and rules for drawing, theoretical explanations and explanatory
sketches, regardless of the genre they approach.16 Two of them
contain 20 sketches for the teaching of landscape drawing.17 Just like
in Philipp Hackert’s method, the models begin with details (a ower,
a leaf, a twig) and continue with models of landscape compositions,
with or without staffage and/or elements of architecture. But while
Hackert’s method is limited to landscape, Neuhauser takes it
further and creates veritable primers for the study of drawing and
engraving. Some elements are identical, while others are interpreted
and simplied in a didactic approach.
We have not, as yet, been able to determine exactly how wide
spread was the use of those text books, but it is a well established
fact that they were intended to provide a large number of teachers
and students with an accurate and logic guide to learning and
improving the art of drawing. They would undoubtedly have been
used in all schools in Sibiu since, in 1785, Neuhauser took over from
his father the position of drawing teacher at the Roman Catholic
School and, beginning with 1806 he held the same position at the
Saxon Evangelical School. In 1825-1826, he established a drawing
school for apprentices and journeymen with the purpose, according
to his contemporaries, “of improving their technique”.18 The fact that
Neuhauser’s method was very popular accounts for a large number
of drawings, water colours and lithographs, creations of his pupils
(many of whom did not pursue an artistic career, but nevertheless
their modest artistic attempts had a special signicance for them
which explains why they donated their childhood and adolescence
drawing books to the Brukenthal Museum: Adolf Seeberg, Josef
Huttern, Joseph Bedeus von Scharberg, and others) that are today
in the Engravings cabinet in the Brukenthal Museum.19
The efciency of the model is successfully transferred to the next
level: a signicant number of Neuhauser’s pupils pursue artistic
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or teaching careers thus passing the matrix to the next generation:
Falka Samuel from Fagaras becomes director of the University
Printing Press in Pesta, Kiss Szamuel, becomes a drawing teacher
at the Protestant School in Debrecen, Miklós Barabas, portrait
painter, one of the most renowned Hungarian painters of his time,
member of the Academy, Andreas Bielz establishes one of the
rst photographic studios in Bucharest, Barra Gabor is head of
the lithographic workshop of the Protestant School in Cluj, Johann
Böbel, painter and drawer who immortalized in his engravings many
of Sibiu’s monuments, later pulled down.
At the age of 58, Franz Neuhauser supports another project
meant to bring modernity: in 1821 he is co-founder of the
Lithographical Institute of Sibiu, together with Michael Bielz and
Johann Karl Albrich, the rst institute of this kind in Transylvania.20
This, together with the founding of the vocational school, is yet
another step towards institutionalization, taken in the line of the
Brukenthal Model.
Serving the same purpose, between 1821-1825, he lithographs
(thus ensuring their wide circulation) a large number of reproductions
of paintings from the Brukenthal collection as well as images
inspired by the Transylvanian landscape.21 These facts transfer
us to the eld of Neuhauser’s artistic creation. Here, too, the
modernity, so characteristic of his cultural and educative endeavour,
is present
In Neuhauser’s creations al sub-genres of Transylvanian
landscape are present, either “in nuce” or well dened. Thus,
landscape will evolve and ramify: from the barely sketched
landscape, background of a genre scene, to the well individualized
landscape, even if it still is the arrangement for a narrative scene (of
Austrian inspiration, in the manner of Johann Christian Brand, Max
Josef Schinnagel, Johann Lauterer or Joseph Orient), to the preromanticist style landscape (again in the manner of Schinnagel)
and from the veduta type townscape, the documentary landscape,
to the independent landscape in an artistic vision based on the
direct study of nature. Since before Neuhauser this genre was
but sporadically approached, he can be considered the founder of
Transylvanian landscape painting.
In this eld, too, the inuence of the Brukenthal Collection
is evident. In the collection of European painting, Neuhauser
encountered 17th and 18th century creations of Dutch landscape
painters; their inuence can be seen in many of his works, especially
in the composition of the successive horizontal plans seen through
a cluster of trees and in the chromatic perspective.
In his artistic creation, Neuhauser picked up a variety of
inuences. At the Academy of Vienna, where he studied for a year,
the model originating in the classicist landscape of the disciples
of Nicolas Poussin and Claude Lorrain, adopted by the Viennese
76

painter and professor, Johann Christian Brand, had become a
stencil. The baroque inclination towards combining genres in order
to obtain spectacular effects, present in the creation of the artists
of the German and Austrian schools as well as in Neuhauser’s
creation, causes the pure landscape/the independent landscape
to be quite rare. Thus, Neuhauser passes from the imaginary
background landscape, as it appeared in the creation of some of his
precursors, to the realistic, independent landscape.
Extremely popular at the time were the veduta-type landscapes, of
conspicuous documentary character, and the “voyages pittoresques”type works; their echoes are evident in the creation of the artist
settled in Sibiu, in the project that he plans with Josef Benigni von
Mildenberg, man of culture. For this unnished project, Neuhauser
executed 74 gouache landscapes, 24 of which are kept in the
Engravings Cabinet of the Brukenthal Museum. Painted between
1815-1818, they display differences in quality, but, nevertheless, they
all are important documents for the past history of Transylvania
Thus, the European Model, originating in the Enlightenment,
is ltered through Brukenthal’s theoretical processing and is
re-arranged on local structures.
In the interpretation of Franz Neuhauser, this model is
rediscovered in a way of life and in a new educative-pedagogical
structure.
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Jean Marie Pierre, Saint Anthony
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Jacob van Schuppen, Portrait of a Gentleman Seulen

Mathias Kager, Virgin Mary and Child with Saint
Anthony

Paul Troger (in Neuhauser’s collection: Johann Mühldörfer), Saint Peter Healing a Sick Man
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Joseph Grassi, Portrait of Prince Rgewoski

Maximilian Handel (1696-1758),
Portrait of a Man with Beard

Joseph Grassi, Thetis and Ahile

Christofano Allori (1577-1621) /in Neuhauser’s collection: G. Ribera called Il Spagnoletto/,
Dancer with a Tambourine
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Hyacinte Rigaud (1659-1743), Le Notre, Ludovic XIV’s Gardener
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Franz Neuhauser, The Rainbow

Franz Neuhauser, The Arrival of a Priest in a New Parish, in Summer
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Franz Neuhauser, The Arrival of a Priest in a New Parish, in Winter
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Adam Bartsch (1757-1821), Recuil d’Estampes... d’après dessins originaux de differents maîtres...

Adam Bartsch, after Parmigianino (1503-1540), The Deposition

Adam Bartsch, after Guercino (1591-1666), Landscape
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Adam Bartsch, after Guercino (1591-1666),
Saint John the Evangelist

Adam Bartsch, after Raymond Lafage (cca. 1650-1684),
Christ in the Desert
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Adam Bartsch, after Rembrandt (1606-1669),
Man in front of a Window

Philip Hackert (1737-1807), Principes pour apprendre à dessiner le paysage d’après nature le dessins des arbres
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Identites, Affinities and European Style
Particularities in the Transylvanian Portraits
Elena POPESCU
REZUMAT: Acest studiu punctează principalele momente ale evoluţiei portretului în
pictura transilvăneană din secolele XVI-XVIII, oferind o imagine asupra modului în care
curente şi stiluri ale artei europene: Goticul, Renaşterea, Barocul (în parte Rococoul)
şi Clasicismul au fost receptate şi asimilate în pictura acestei provincii. Descoperim
aspectul complex al interferenţelor spirituale dintre Transilvania şi Europa artistică
a vremii, modalităţile prin care arta acestei zone s-a integrat spaţiului mai larg
cultural european. Portretul, care confirmă statutul social al comanditarului, ca şi
în ţările europene, devine genul artistic îndrăgit, direcţionând tendinţele majore ale
artei transilvănene începând cu mijlocul secolului al XVI-lea. În portretul secolului
al XVI-lea, persistă elemente ale goticului tardiv, care se împletesc cu compoziţia
şi perspectiva de tip renascentist. Asemenea pictorilor germani şi în Transilvania
viziunea majorităţii pictorilor rămâne tributară spiritului gotic. Pe această tradiţie
gotică puternică, grefele artistice ale Renaşterii se aşează progresiv, la început
destul de artificial, cu vremea reuşind să se armonizeze. Portretistica renascentistă
germană prin opera marilor maeştri Holbein şi Dürer, influenţează pictura europeană
deci implicit şi pe cea transilvăneană. Portretul judelui Braşovului Lucas Hirscher
(1519-1590) pictat de Gregorius din Braşov (1523-1553) şi portretul intitulat Bărbat
cu carte pictat de un anonim transilvănean în 1558, (portret în care descifrăm şi
primele însemne formale ale unui manierism timpuriu), stilistic, prezintă similitudini
cu maniera sud-germană a genului, amintind de portretistica holbeiniană. De la
portretul efigie Lucas Hirscher, la portretele familiei Schirmer (perioada 1574-1642)
şi portretul senatorului braşovean Johannes Sigerius (1644-1696), pictat de un artist
anonim în 1687, întâlnim analogii atât în plastica germană cât şi în cea flamandă
a epocii. Persistenţa unor modele vechi arhetipale, în portretistica primei jumătăţi a
secolului al XVII-lea, este relevată de portretele lui Antonius Schirmer (1537-1625),
al senatorului Georg Schirmer (1596-1644) şi al lui Michael, fiul lui Georg Clockner
(1635 - 1638).
Întreruperea legăturilor culturale cu centrele austriece şi din sudul Germaniei,
din a doua jumătate a secolului XVI şi până în secolul XVII, a dus la apropierea
artiştilor transilvăneni de arta din părţile nordice ale Europei Centrale. Intrată din nou
în contextul artistic al vremii, la sfârşitul secolului al XVII-lea, Transilvania devine o
regiune ce atrage la rândul ei artişti, astfel că în ultimele decenii ale secolul al XVIIlea şi în secolul al XVIII-lea, asistăm la migrarea spre Transilvania a unui mare număr
de artişti din arealul Europei Centrale. Din sudul Slovaciei, se stabileşte la Sibiu pe la
1670-1673, Jeremias Stranovius cel Bătrân (?-1702), care impune mediului artistic
din sudul Transilvaniei elemente baroce specifice unui spaţiu larg al Europei centralestice cuprinzînd: Boemia, Slovacia, Ungaria Superioară şi chiar Polonia. Pentru
repertoriul portretisticii din Transilvania, maniera stranoviană rămâne o contribuţie
singulară, din păcate necontinuată după dispariţia artistului. Portretele comitelui
Mathias Semriger (1628 - 1680), al preotului Isaak Zabanius (1623-1703), portretele
Evei Armbruster Germana (1635-1680) şi al Reginei Zabanius (1632 - ?) create
de Stranovius prezintă analogii cu modelele picturale germane şi maghiare din aria
Europei Central-estice, care evoluaseră deja de la Renaşterea târzie spre Manierism
şi Barocul timpuriu.
Portretele create în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, de mici maeştri rămaşi
anonimi, vădesc receptivitate la noutăţile portretisticii austriece şi cunoaşterea noilor
tendinţe artistice mai ales acelea ale portretisticii de tip aristocratic baroc, înclinată
spre decor şi fast vestimentar. Astfel sunt portretele comitelui Andreas Teutsch
(1669-1730), Agnetha Czekelius von Rosenfeld (1689...?) şi cel al comitelui Simon
von Baussner (1676-1742), (portrete realizate de acelaşi pictor anonim), precum şi
cele ale căpitanului Gabriel Zacharia von Baussner (1704-1768) al comerciantului
Samuel Dobosi (1694-1759) şi soţiei acestuia Agnetha Dobosi (1708-1791).
Atribuit pictorului sibian Nicolaus Müller, tabloul Femeia cu porumbelul, ne atrage
atenţia prin unicitatea lui în contextul picturii transilvănene. Acest gen de portret,
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novator prin eleganţa şi libertatea expresiei, amintind stilistic de rococo-ul francez
în special de creaţia lui Antoine Pesne (1683-1757), nu a făcut totuşi şcoală în
portretistica transilvăneană, fiind respins de conservatorismul şi tradiţionalismul
local.
Modelele oferite de Iluminismul central-european, cu acel millieu cultural artistic
specific secolului al XVIII-lea, cu direcţiile novatoare provenind de la Academia de
Artă din Viena, va găsi unele ecouri şi în portretistica transilvăneană, aşa cum vom
observa şi în galeria de portrete ale familiei Brukenthal, realizate în a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea. Unele dintre aceste portrete continuă tipologia portretelor
transilvănene anterioare, elocvente fiind în acest sens portretele lui Michael von
Brukenthal (1716-1773) şi al soţiei sale Agnetha von Brukenthal (1724-1783), altele
sunt puternic influenţate de stilul vienez, aşa cum se disting portretele baronului
Samuel von Brukenthal (1721-1803) şi al soţiei sale Sofia Katharina von Brukenthal
(1725-1782) şi cel al Annei-Maria Filtsch (1752-1806).
În concertul influenţelor Barocului central-european, în Transilvania, (devenită
provincie habsburgică), se poate totuşi vorbi, în cazul portretului, de prezenţa
celor două maniere de reprezentare caracteristice portretisticii Barocului german
şi austriac: portretul aristocratic cu accente fastuoase şi redarea convenţională a
figurii şi portretul burghez caracterizat prin redarea fidelă a fizionomiei modelului,
care apare în atitudini şi gesturi reţinute, sobre, voind să sugereze conform moralei
protestante luterane şi calvine, modestie, sinceritate şi austeritate. El este adoptat mai
ales în regiunile dominate de Protestantism din Germania de nord, iar în portretistica
transilvăneană acest tip de reprezentare va fi agreat în mediile protestante, mai
ales de cele săseşti luterane. Pictorii străini, peregrini prin Transilvania şi pictorii
transilvăneni care se întorc acasă după studiile făcute la Viena, (Johann M. Stock,
Franz Neuhauser, Joseph Neuhauser, Fr. Anton Bergmann, Anselm Wagner), vor
afirma noul tip de portret, contribuind la consolidarea interesului pentru portretistică,
dar şi pentru alte genuri până atunci cvasi-ignorate.
Cunoscând o reală celebritate în epocă, Johann Martin Stock (1742-1800)
a marcat prin creaţia sa o nouă etapă în evoluţia portretului transilvănean. În
categoria portretelor oficiale baroce de inspiraţie meytensiană se încadrează acela al
Annei Maria Hutter von Huttern, lucrare de excepţie în creaţia lui Stock. Încadrarea
personajului pe fundalul unui peisaj a fost cu siguranţă adoptată datorită modei
din perimetrul cultural artistic al Europei Centrale, unde se făcea simţit acel
Nachahnung der Franzosen. Acest tip de portrete marchează şi prima ieşire a unui
artist transilvănean din canoanele tradiţionale, demonstrează legătura permanentă
pe care Stock o avea cu Viena şi receptivitatea acestuia la evoluţia stilurilor din
Europa Centrală. Portretistica de tip burghez, din opera lui Stock, cum este portretul
preotului Johann Gottlieb Fabritius, impune portretul sobru şi auster şi prezintă
afinităţi stilistice cu portretistica austriacă de tip burghez a epocii, în special cu
portretele lui Christian Seybold (1690-1769). Diversitatea stilistică, realizată cu
uşurinţă de artist în portretele sale, evidenţiază un novator încercând mereu noi
variante şi tehnici, dar rămânând în acelaşi timp ancorat în jaloanele esteticii vieneze.
Studiul semnalează prezenţa contingenţelor baroce şi clasiciste europene şi în creaţia
pictorului Frans Neuhauser cel Tânăr (1763-1836), cel care a continuat cele două
tipuri de portret pe care Stock le-a acreditat în pictura transilvăneană la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, cel aristocratic şi cel burghez şi care a trasat liniile principale,
novatoare, ale dezvoltării picturii transilvănene în secolul al XIX-lea. Neuhauser a
fost preocupat de depăşirea barocului transilvănean manieră evidentă în realizarea
portretele soţilor Anna-Maria Hinzmann şi Georg Hinzmann; portretele senatorilor
Anton Filek (1750-1825) şi Georg Bayer, cele mai reuşite portrete realizate de Franz
Neuhauser sunt elocvente, ele fiind realizate în spiritul noului curent Clasicismul.
Influenţa Barocului şi a Clasicismului în pictura transilvăneană a fost binefăcătoare
marcând începutul racordării artei locale, dominată de tradiţie şi provincialism,
la tendinţele şi curentele artei europene a epocii, la noul învăţământ artistic din
Academiile de artă central-europene. Procesul va continua şi se va adânci în secolul
al XIX-lea, neîntârziind să-şi arate roadele şi făcând ca arta transilvăneană să se afle
tot mai mult în pas cu cea europeană a momentului.
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The portraits in the Transylvanian painting in the 16-18th century, that
are to be found in the patrimony of the Brukenthal Art Gallery, show
the main moments of the evolution of the genre, during this
time, giving an imagine upon the way in which trends and style of
the European art, such as: Gothic, Renaissance, Baroque (and
partially Rococo style) and also Classicism were received and
assimilated in art in this province. We discovered in the Transylvanian
painting belonging to this period, the complex aspect of the spiritual
interferences between Transylvania and the artistic Europe of that
time, ways through which the art of this zone integrated in the larger
cultural European area. In the eld of the cultural life, this province
presented itself as an area of confrontations and coexistence of
some very different trends, which had known moments of afrmation,
periods of stagnation and even decline and of mixed interferences.
Having as a background an insufcient crystallization of the local
artistic life and of relative not well enough formed taste of the public,
both as a looker and a customer, as well as according to the talent
or the spirit for novelty of every artist, in different stages, there are
to be found inuences of the Gothic, Renaissance, Baroque and
Classicism styles.
The portrait conrmed the social status of the costumer and that
was why, like in the European countries, it was permanently present,
becoming an artistic loved genre, which gave the direction to the
main trends of the Transylvanian art beginning from the middle of
the 16th century. So, it is to be emphasized that in the 16th century
portraits there were still to be found elements of the late Gothic,
which interweaved with the composition and the perspective of the
Renaissance type. Like the German painters, in Transylvania the
vision of the majority of the painters owned something to the Gothic
style, a stiff and monumental one, full of religion, but nevertheless,
humanized by the introduction of some dynamic effects and some
gestures suggesting the movement, and by adornment elements,
emphasized especially in clothing.
On this powerful Gothic tradition, the artistic Renaissance addition
was added progressively, shallow at rst, then succeeding to
harmonize the stressed angular drawing with the curve line, and the
precisely delimited chromatic and the uniform areas, it becoming
more shaded through scrambles.
The Renaissance portrait imposed in the German painting by great
masters like Holbein and Dürer, whose work had a great inuence
upon the European painting, and of course, upon the Transylvanian
one, too. Introducing the real landscape in the background, by the
importance given to the character that was portrayed and the concern
in order to underline the details, which gave the expression of the
entire assembly. The portrait of the magistrate judge of Braşov Lucas
Hircher (1519-1590)1 (g. 1) painted by Gregorius (1523-1553),
illustrated convincingly the artistic trends mentioned above. The rst
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formal signs of an early mannerism could be seen in the portrait
Man with a Book,2 (g. 2) painted by an anonymous Transylvanian
painter in 1558. From the style point of view both portraits presented
similarities with the South German manner of the genre, remembering
Holbein’s portraits. Although the documentary mentions regarding
the anonymous portraits came only from their inscriptions, they
constituted important points of the evolution and surviving of the
Transylvanian art in the époque of the full afrmation of Lutheranism
in Transylvania.
From the portrait of Lucas Hirscher to the portraits of Schirmer
family (1574-1642) and the portrait of the senator from Braşov
Johannes Sigerus (1644-1696)3, (g. 3) painted by an anonymous
artist in 1687, that were typical portraits “like photos” for the 16th -17th
century, the portrait in Transylvania knew new plastic formulae such
as the expression portrait. Analogies for this type of portrait could be
met both in the German and the Flemish plastic art of the time. The
persistence of some old, archetypal models in the portrait art of the
rst half of the 17th century, was revealed by the portraits Antonius
Schirmer (1537-1625)4, (g. 4) orator and magistrate judge in Sibiu,
who was the delegate of the Saxon nation to the court of Rudolf II;
and the portraits of the senator Georg Schirmer (1596-1644)5 and
that of Michael, Gerge Clockner’s Son (1635-1638)6, (g. 5) rendered
having lilies in his hand, a oral symbol overtaken from the European
portrait art, which could be seen till the end of 18th century.
The cessation of the cultural links from the second half of the 16th
century till the 17th century with the Austrian and South Germany
centers led to the approach of the Transylvanian artists to the art in
the North parts of Central Europe. The study travels which the young
artists did to the Central Europe, were important for the evolution of
the Transylvanian art styles, permitted even the establishing (function
to the stylistic hints we had), of some routs to the center of Europe.
One of them, followed before the fall of Hungary (Mohacs 1526),
was passing through Buda to Vienna and Nürnberg, and another rout
(avoiding the pashalic-after 1540), through Bratislava to Vienna and
Nürnberg, and another rout was passing through Slovakia to Poland.
Entered again in the artistic context of the time, Transylvania became
a region that attracted, in its turn artists, so in the 17th century we
could assist to the migration to Transylvania of great number artists
from the Central Europe area, who, by the means of their works
contributed to the revival of the artistic creation, especially of the
portrait. So, coming from Zips, South Slovakia, settled in Sibiu, round
1670-1673, Jeremias Stranovius the Old (?-1702)7, considered to be
a forerunner of the Transylvanian Baroque. He was not a real master
but through his portrait art, owing to the early Baroque, he introduced
a painting language, which in Transylvania hadn’t been known yet.
The artistic personality of Stranovius imposed to the artistic milieu
in the South of Transylvania Baroque elements that were specic
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to a larger area in the Central-Eastern Europe: Bohemia, Slovakia,
Superior Hungary and even Poland, with its variant of Sarmatic
efgies. For the repertoire of the portrait art in Transylvania, the
Stranovius’ manner remained a singular contribution, unfortunately
not continued after the artist’s death. The portrait of the county leader
Mathias Semriger (1628-1680)8, (rst category), of the Lutheran
priest Isaak Zabanius (1623-1703)9, the portrait of Eve Armbruster
Germana (1635-1680)10, (g. 6) the wife of the county leader Georg
Armbruster and that of Regina Zabanius (1632-?)11, the wife of the
priest Isaak Zabanius, painted by Jeremias Stranovius and are to
be found in the patrimony of the Brukenthal National Museum are
consonant stylistically and formally with the efgies portraits of some
noble families such as the Nadasdy family in the Frakno Castle
(Forchtestein), dated in the 17th century.12 The obvious heraldic details
in his portraits have a documentary value, but they owed that to the
fashion of the time, too, being a proof of the late German Renaissance
inuence. Similarities in composition, style and chromatic as well
as in attitude, typology and the general aspect of the characters,
was the main element that sent us to analogies with German and
Hungarian painting models in the Central-Eastern Europe, which had
already evolved from the late Renaissance to Mannerism and Early
Baroque.
The portraits painted in the rst half of the 18th century, by small
anonymous masters, showed receptivity to the novelty of the Austrian
portrait art and knowledge of the new artistic trends, especially those
of the portrait art of aristocratic Baroque type, inclined to backgrounds
and pompous cloths. So, are the portraits representing the county
leader Andreas Teutsch (1669-1730)13, (g. 7) Agnetha Czekelius
von Rosenfeld (1689-?)14, (g. 8) the county leader Simon von
Baussner (1676-1742)15 (g. 9) are portraits of the creation of the
same artist; Gabriel Zacharia von Baussner (1704-1768)16; Samuel
Dobosi (1694-1759)17 and his wife Agnetha Dobosi (1708-1791) (g.
10)18.
Assigned to the painter in Sibiu, Nicolaus Müller, the painting
The Woman with the Dove19, drew our attention being unique in the
context of the Transylvanian painting. This kind of portrait, full of
delicacy, was something new through its elegance and the liberty
of expression, remanding stylistically by the French Rococo and
especially by the creation of Antoine Pesne (1683-1757). He didn’t
make a school in the Transylvanian portrait art, being rejected by the
local conservationism and traditionalism.
The models offered by the Central-European Enlightenment, with
its artistic cultural milieu specic for the 18th century, having new
directions coming from The Art Academy in Vienna, found echoes
in the Transylvanian portrait art, as we could notice in the gallery of
the portraits of the Brukenthal family, painted in the second half of
the 18th century. Some of these portraits continued the typology of
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the previous Transylvanian portraits, eloquent in this case being the
portraits of Michael von Brukenthal (1716-1773)20 (g.11) and his wife
Agnetha von Brukenthal (1724-1783)21 (g. 12) and others, which
were deeply inuenced by the style in Vienna such as the portrait of
the Baron Samuel von Brukenthal(1721-1803)22 and of his wife Soa
Katharina von Brukenthal (1725-1782)23 (g. 13) and that of AnnaMaria Filtsch (1752-1806)24.
In the amount of the inuences of the Central European Baroque
in Transylvania (that became a Habsburg province), it could be taken
into account, in the case of portrait, the presence of the two manners
of representation characteristic for the portrait art belonging to the
German and Austrian Baroque. One was the aristocratic portrait
having pompous accents and the conventional rendering of the
face and the other was the bourgeoisie portrait, characterized by
the faithful rendering of the model’s face, which was presented
in controlled and stiff gestures, willing to suggest accordingly to
the Lutheran and Calvinist protestant moral, modesty, sincerity and
austerity. He was used especially in the regions dominated by
Protestantism in North Germany, and in the Transylvanian portrait
art this type of representation was liked to the Protestant milieu,
especially to the Saxon Lutheran ones. In the Transylvanian art
we could better speak about the assimilation of some stylistic
and thematic elements, although its inuence wasn’t vague or not
important, because in the religious art it was felt deeply, inuencing
even the orthodox icons in this area.25 The foreign painters, pilgrims in
Transylvania and the Transylvanian painters returned home after they
had studied abroad, in Vienna (Johann Martin Stock…), established
the new type of portrait, stimulating the curiosity, the taste of the
customers and contributing, in this way to the consolidation of the
interest for the portrait art, but also for some other genre, till then
partially ignored.
Knowing a real celebrity in the époque, Johann Martin Stock
(1742-1800) 26 marked, by the means of his creation, a new stage
in the evolution of the Transylvanian portrait. In the category of the
ofcial Baroque portraits, inspired by Meyten’s work, was that of Ann
Maria Hutter von Huttern27 (g. 14), a work of exception in Stock’s
creation. The painter’s tendency to frame the characters on the
background of landscapes, was, of course adopted due to the fashion
in the cultural artistic area of the Central Europe, where could be felt
that “Nachahnung der Franzosen”. This kind of portrait marked also
the rst “escape” of a Transylvanian artist from the traditional rules,
the painter Stock painted the landscape background of these portraits
in a real natural environment. They demonstrated the permanent link
that Stock had to Vienna and his receptivity to the evolution of the
styles in Central Europe. The second category of the portraits painted
by Stock was that of the bourgeois portraits, that imposed the austere
and stiff portrait, the best work in this category of portraits that are
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to be found in the Brukenthal collection was that of the Lutheran
priest Johann Gotttlieb Fabritius28, (g. 15) which presented stylistic
afnities with Austrian portrait art by bourgeois type of the époque,
especially with the portraits and self-portraits by Christian Seybold
(1690-1769)29. The scenery presenting a reserved fast of the ofcial
portraits, as well as the sobriety bearing objective accents of the
bourgeois portraits, placed Stock’ portrait art at the interference
between the aristocratic Baroque and the bourgeois one. The stylistic
diversity, easily done by the artist in his portraits, emphasizes the
novelty in his art, trying new variants and techniques, but in the
same time remaining slicked to the canons of the esthetics in
Vienna. When the painter put his characters on the landscape
backgrounds, his portraits gained some extra poetry and some vague
melancholic accents, which foresaw the future lyric sonorities of the
Romanticism.
Characterizing the inuence of the Baroque in the assembly of
the Transylvanian art, the art historian, Nicolae Sabău said that: it
is difcult to establish a border between the period of the mature
Transylvanian Baroque, which ourished especially in the period of
absolutism and the shorter stylistic period of the Späthe-Barok, of the
Rococo or of the Zopfstil bounded, in a way to the Enlightenment
époque. Here are connections that can’t be schematized in only
one way. Quite often form of the late Baroque could be and existed
together with the models adequate to the new artistic currents30.
Frans Neuhauser the Young 31(1763-1836), was another important
painter in Transylvania. His creation was also inuenced by the
Baroque echoes in the European art, he continued, in a way, the
types of portrait, both aristocratic and the bourgeois one, which
Stock imposed in the Transylvanian at the end of the 18th century.
Being a complex artistic personality, Neuhauser drawn the main
novelty directions of the development of the Transylvanian painting
in the 19th century, being concerned by surpassing the manner of the
Transylvanian Baroque (obvious in the portraits of the couple AnnaMaria Hinzmann 32 (g. 16) and Georg Hinzmann33, aproaching the
portrait in a Classicism manner. So, in the portraits of the senator
Anton Filek (1750-1825)34 and of the senator Johann Georg Bayer35
(g. 17), which are the best portraits by Franz Neuhauser that are to
be found in the Brukenthal collection, the inuence of the new trend
of Classicism is to be noticed.
The inuence of both the Baroque and the Classicism in the
Transylvanian painting, was a benec one, marking the link of the
local art, dominated by tradition and provinciality, to the tendencies
and trends of the European art in the époque, to the new artistic
education in the Art Academies in Central-Europe. The process would
continue and deepened in the 19th century, not delaying to show its
fruits and making the Transylvanian art to be found in accordance to
the European art in that moment.
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1. The portrait of the magistrate judge Lucas Hirscher (1519-1590)
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2. Man with a Book

3. The portrait of Johannes Sigerus (1644-1696)

4. The portrait of Antonius Schirmer (1537-1625)
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5. The portrait of Michael, Gerge Clockner’s Son
(1635-1638)

6. The portrait of Eva Armbruster Germana (1635-1680)
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7. The portrait of Andreas Teutsch (1669-1730)

8. The portrait of Agnetha Czekelius von Rosenfeld (1689-?)
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9. The portrait of Simon von Baussner (1676-1742)
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10. The portrait of Agnetha Dobosi (1708-1791)
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11. The portrait of Michael von Brukenthal (1716-1773)

12. The portrait of Agnetha von Brukenthal(1724-1783)

13. The portrait of Soa Katharina von Brukenthal
(1725-1782)

14. The portrait of Ann Maria Hutter von Huttern
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15. The portrait of Johann Gotttlieb Fabritius

16. The portrait of Anna-Maria
Hinzmann

17. The portrait of Johann
Georg Bayer
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TENTAŢIA METAMORFOZĂRILOR:
JORIS HOEFNAGEL
Sanda MARTA
Summary: The idea that the pictures are a form of language and hence, a way to
acquire knowledge of the world, seems to be an assumption of the miniatures by Joris
Hoefnagel Still life with Chestnuts and Still life with Snail from the Brukenthal Picture
Gallery.
The two miniatures by Joris Hoefnagel invite you, the beholder, to a ”symbolical
reading”. The exquisite objects, flowers, fruits, insects in Hoefnagel’s miniatures are
studied with love and are skillfully painted with wondrous tenderness which awakens
feelings about the mistery of your relation to nature and to the inanimate world.
Hoefnagel expressed the delight you feel in artistic creation when you contemplate
the painted flowers ”competing” with the real ones. What is significant about the
inscriptions of Hoefnagel’s miniatures is the recasting of the traditional distinction
between artifice (artificium) and genius (ingenium) in such a way as to suggest that
nature displays its artifice while the painter uses his genius. Real nature can be
represented; art studies nature and you can have it in or aut of a picture. That is the
triumph of art. All the elements represented in the two miniatures together comprise
an isomorphism of the comprehensive theme of metamorphoses which accounts for
the presence of each element. They all take the connotation of craft, existing as they
appear to do on the borderline between nature and art, as a form of „natural artifice”:
the elements have the look of having been crafted by man and are valued as such.

„Cel ce dispreţuieşte pictura, nedreptăţeşte adevărul, de asemenea
va nedreptăţi întreaga înţelepciune cu care au fost înzestraţi poeţii
(…) reţinându-se în a lăuda simetria proporţiilor, pe când arta
apelează la raţiune. Pentru cel ce doreşte o teorie clară [vom
răspunde că] pictură este atributul zeilor ca martor pământean
al modelelor după care anotimpurile aşează culoarea pe pajişti
şi în manifestările cerului – dar pentru cel care este mai puţin
preocupat de originile artei [ vom răspunde că] imitarea este cea mai
veche invenţie şi cea mai apropiată naturii; înţelepţii au inventat-o
numind-o e pictură, e artă plastică”
Philostratos – Eikones 1
Bogata colecţie de pictură amandă şi olandeză a Pinacotecii
Brukenthal cuprinde numeroase opere ale pictorilor din şcoala
anverseză. Între aceştia, un nume, azi de referinţă, este cel al
miniaturistului Joris /Georg HOEFNAGEL. Cele două lucrări ale
pictorului, Natură moartă cu castane (g. 1) şi Natură moartă cu
melc (g. 2) pot  considerate exemple elocvente pentru ilustrarea
celor armate de Philostratos în citatul de mai sus.
Fiul unei familii de negustori de diamante, manifestând de tânăr
o înclinaţie aparte pentru arte, Joris/Georg, născut la Anvers în
1542, a fost elevul lui Hans Bol. La începutul activităţii sale a vizitat
Spania, Italia şi Germania, iar după invadarea Anvers-ului de către
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spanioli în 1576 s-a reîntors în Germania în compania geografului
Abraham Ortelius. Principele elector de Bavaria l-a reţinut la curtea
sa mai mulţi ani, răstimp în care a efectuat doar un voiaj scurt
la Roma, unde a lucrat pentru cardinalul Alessandro Farnèse. La
München a fost remarcat de către arhiducele Ferdinand al II-lea
care l-a luat cu sine la Innsbruck, unde a executat una din cele
mai valoroase missale (cărţi de rugăciuni) ale sale, comparabilă
cu cele mai frumoase ale lui Giulio Clovio. Artistul a fost la Praga
unul dintre pictorii favoriţi ai lui Rudolph al II-lea, pentru care a
executat iluminuri de carte, a primit comenzi de la principii Albert şi
Wilhelm de Bavaria şi pentru arhiducele Ferdinand de Tyrol. A lucrat
în principal la Anvers, München, Praga, Frankfurt pe Main şi Viena,
unde s-a stins din viaţa, în 1600.
Joris/Georg Hoefnagel a fost un autodidact: poet, umanist,
desenator tehnic, pasionat călător, Hoefnagel a realizat imagini din
oraşe, unele gravate altele pictate în miniatură (vederi din Sevillia,
Bruxelles…). Ca desenator, calităţile sale de realist l-au făcut unul
dintre miniaturiştii cei mai apreciaţi. Arta lui Hoefnagel s-a limitat
la peisaje miniaturale, miniatură de carte şi miniatură de cabinet.
Se considera un „inventor hieroglyphicus” (creator de embleme)
a făcut, în special, studii de insecte, plante minuscule şi ne. În
aceste lucrări, artistul a inclus simboluri, întrucât i-a plăcut alegoria,
a observat cu atenţie şi a compus cu rigurozitate; inventivitatea,
ranamentul şi înaltul nivel de perfecţiune ind caracteristicile artei
lui Hoefnagel. Este considerat precursorul picturii de naturi statice
amande, inuenţând pe Iacob de Gheyn II, Jan Brueghel cel
Bătrân şi Roelandt Savery.
Lumea post-Tridentină a tratat perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu cu
multă consideraţie. Multe din picturile realizate în această perioadă
au fost concepute ca teme şi subiecte ce îndemnau la contemplaţie
şi meditaţie. Din confesiunile cardinalului Federico Borromeo, în a
sa Pro Suis Studiis aăm că picturile cu ori ca şi cele cu peisaje au
stimulat meditaţiile asupra frumuseţii şi perfecţiunii lumii şi asupra
mărinimiei lui Dumnezeu.2
Lucrările lui Hoefnagel au fost realizate ca urmare a admiraţiei lui
pentru frumuseţea lumii/naturii, iar reprezentarea acesteia este cea
pe care intelectualii cu înclinaţii umaniste o căutau în artele vizuale.
Dacă artistul avea în vedere în lucrările sale o ilustrare a naturii, sau
dacă el percepea în cadrul ei aceea opoziţie a binelui şi răului, ceea
ce trebuie menţionat este faptul că înţelesul unei astfel de picturi
a fost adânc înrădăcinat în climatul spiritual al timpului. Hoefnagel
a ilustrat în lucrările lui aceea convingere a epocii, conform căreia
lumea şi ordinea ei sunt rodul creaţiei lui Dumnezeu, El însuşi ind
prezent în toate lucrurile chiar şi în cele mai neînsemnate care
ne înconjoară. Aceste concepţii religioase şi panteiste erau subtil
încifrate în simboluri şi embleme pe care reprezentarea artistică le
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sugerează „în subtext”, incitând la ranate „citiri” de către privitorii
iniţiaţi.
Cele două lucrări ale lui Hoefnagel, ca majoritatea operelor lui, au
o compoziţie simetrică. Ansamblul compoziţional se raportează la
axa mediană constituită de câte o vază cu o oare, iar celelalte
elemente sunt dispuse de o parte şi alta a vazelor. Acest tip de
compoziţie, frecventă la Hoefnagel, are legătură cu celebra serie
Archetypa a lui Jacob Hoefnagel, ul lui Joris/Georg Hoefnagel.3
Textele din cartuşul ecărei lucrări se continuă unul pe celălalt.
Aceste texte sunt citate dele ce au fost preluate din „Convivium
Religiosum” din lucrarea Colloquia a lui Erasmus von Rotterdam:
„ne bucurăm de două ori mai mult când vedem o oare pictată
în concurenţă cu una naturală; la una din ele ne minunăm de
invenţia naturii şi la cealaltă de talentul pictorului şi la amândouă
de mărinimia/bunătatea lui Dumnezeu care toate acestea ni le-a dat
nouă spre folosinţă, în toate la fel de minunat, şi care merită a 
îndrăgite” . 4
Istoricul de artă Thomas DaCosta Kauffmann menţionează că în
prima parte a textului se face referire la natură şi arta care o imită
şi că în secolul XVI era un topos răspândit conform căruia artistului
îi revine rolul de a reprezenta realist natura.5 Acest lucru este
reectat prin cei doi termeni articium (= invenţie, iscusinţa naturii)
şi ingenium (=talentul artistului).
Ceea ce este semnicativ în inscripţiile din aceste miniaturi
este tocmai faptul că ele dovedesc că în concepţia sa Hoefnagel
pune laolaltă cele două componente distincte invenţia (articium) şi
talentul (ingenium), sugerând astfel că natura etalează, în timp ce
pictorul îşi foloseşte talentul în reprezentare. Studiate cu pasiune
şi pictate cu îndemânare, cu o delicateţe aparte, obiectele, orile,
fructele, insectele redate trezesc sentimente legate de misterul
relaţiei noastre cu natura şi cu lumea neînsueţită.
Tot ceea ce este reprezentat în recuzita lucrărilor lui Hoefnagel
este rezultatul unei munci laborioase şi considerat ca un dar
al naturii. Dispuse pe pergament asemenea studiilor tradiţionale
asupra naturii, obiectelor reprezentate li se acordă importanţă egală,
ind redate în detaliu. În acest spaţiu abstract, dispunerea simetrică
de o parte şi alta a axei centrale (reprezentată de vază), este un
„capriccio” compoziţional. Imaginea plastică este menţinută de
ordinea în dispunerea dezordonată a „elementelor” în relaţie cu
vaza care este axa denitorie şi ordonatoare a compoziţiei. Vaza
este asociată cu „planta vieţii”, orice există în ea merită a i păstrat.
Vasul conţine, sub diferite forme, elixirul vieţii, este un rezervor de
viaţă, o emblemă a fertilităţii. Faptul că vasul este deschis în partea
de sus indică o receptivitate la inuenţele cereşti.6
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Hoefnagel este preocupat de tema ciclului vieţii: naştere, viaţă,
moarte, renaştere şi de ideea simetriei şi perechilor. Sunt doi uturi,
unul pe vază, o molie, simbolizând moartea ca şi insectele, cele
mai mici ind considerate „suetele morţilor întorşi în vizită pe
pământ”. 7 În mod obişnuit, uturele este considerat a  un simbol
al imponderabilităţii şi al instabilităţii. Aşa cum uturii de noapte se
grăbesc spre moarte, arzându-se la acăra unei lumânări, tot aşa
oamenii aleargă spre pierzanie.
Deasupra vazei este un alt uture, îndreptat spre lumină,
simbolizând reînvierea. Simbolismul uturelui este bazat pe
metamorfoza lui: „la chrysalide” este sămânţa potenţelor umane.
În Japonia, uturele este o emblemă a femeii, ind uşor şi plin
de graţie; doi uturi sugerează fericirea conjugală. Un aspect al
simbolismului uturelui se întemeiază pe metamorfozele acestuia:
crisalida este oul care conţine potenţialitatea inţei, uturele ce
iese din ea este un simbol al învierii. Un simbolism de această
natură este folosit şi în mitul lui Psyche, care este reprezentată cu
aripi de uture, dar şi în cel al lui Yuan-k´o, nemuritorul grădinar, a
cărui frumoasă soţie dezvăluie secretul viermilor de mătase, ind ea
însăşi, poate, un vierme de mătase.8
Alţi doi uturi sunt dispuşi tot simetric de o parte şi alta a daliei ce
simbolizează viaţa; este o echilibrare compoziţională şi simbolică
ranat „dezvăluită” de Hoefnagel. Ei par să se înalţe asemeni
sunetelor dintr-o cutie muzicală. Trebuie să învârţi cheia care este
reprezentată de lalele şi garoafe, reprezentând „hazardul vieţii, dar
şi suetul, inima, dragostea”. Ele aparţin sau nu una alteia, ele
joacă acelaşi joc, iar privitorul este încântat privindu-le. Cele două
garoafe, xate de marginea lucrării şi cei doi uturi compun două
bolţi, chei de boltă care închid sau deschid ecare vază. Este
invitaţia lui Hoefnagel de a citi această lucrare. Este felul lui de a
păstra şi în acelaşi timp decodica misterele vieţii.
Pe lângă obiecte, insecte, ori sunt reprezentate şi fructe. Fructul
este simbolul abundenţei, revărsându-se din cornul zeiţei fecundităţii
sau din cupe, la banchetele zeilor. Datorită seminţelor pe care le
conţine fructul, Guénon l-a comparat cu oul primordial, simbol al
originilor.9 În literatură, multe fructe au valoare simbolică (smochina,
rodia, mărul) devenind e expresia unor dorinţe senzuale, e a
aspiraţiei spre nemurire, e a prosperităţii. Fructele din lucrările lui
Hoefnagel sunt reprezentate întregi sau rupte precum sunt mărul şi
caisa, putând vedea astfel seminţele sau sâmburele lor şi ajunge
la esenţa lor dacă manifestăm interes în a le studia. Mărul are
mai multe sensuri, distincte în aparenţă, dar care se pot întâlni;
mărul este un mijloc al cunoaşterii când este fructul Arborelui
Vieţii sau cel al Arborelui Ştiinţei binelui şi al răului: cunoaşterea
unitivă conferă nemurirea iar cunoaşterea distinctivă determină
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căderea. Simbolismul mărului are drept punct de plecare interiorul
lui, compus din alveole, conţinând sâmburi, aşezate în formă de
stea cu cinci colţuri, motiv pentru care iniţiaţii l-au considerat fruct al
cunoaşterii şi al libertăţii.
În şcolile iniţiatice, mărul este simbolul-imagine a cunoaşterii,
deoarece, dacă este tăiat în două, oferă vederii un pentagram,
simbol tradiţional al ştiinţelor, determinat prin aşezarea sâmburilor.
10

În plan general, oarea este un simbol al principiului pasiv.
Caliciul orii este ca şi cupa, receptaculul activităţii cereşti iar
printre manifestările acesteia trebuie menţionate ploaia şi roua.
Dezvoltarea orii din pământ sau din apă simbolizează începutul
vieţii. În aranjamente oarea este considerată modelul dezvoltării
manifestării, al artei spontane, lipsită de articii şi totuşi perfectă.
Ea este emblemă a ciclului vegetal, rezultat al ciclului vital şi al
caracterului său efemer.11
Reprezentarea orilor, elemente perisabile ale naturii, poartă
mesajul vanităţii, întrucât picturile cu ori sunt asociate cu imaginea
tradiţională a „orii de scrum”.
Asociate analogic cu uturii, orile reprezintă ca şi aceştia suetele
morţilor. Floarea se înfăţişează adesea ca o gură arhetip a
suetului, ca un „centru spiritual”, semnicaţia ei precizându-se
după culori, astfel galbenul are conotaţie solară, roşu corespunde
sanguinului, albastrul simbolizează irealitatea visătoare. 12
Melcul este considerat simbol lunar universal. El îşi întinde coarnele
către cele două jumătăţi ale mărului şi caisei. Ce semnică el? El
indică regenerarea periodică: melcul îşi arată şi ascunde coarnele
tot aşa cum luna apare şi dispare; moare şi renaşte, temă a eternei
reîntoarceri. În acelaşi timp, el simbolizează fertilitatea. Cochilia în
spirală constituie o grifă universală a temporalităţii, a permanenţei
inţei străbătând uctuaţiile schimbării.13
Cele două lucrări Natură moartă cu castane şi Natură moartă
cu melc sunt o invitaţie făcută de Hoefnagel de a „citi” pictura
în cheie simbolică. Este maniera lui de a „ascunde şi dezvălui”
misterele vieţii. Toate aceste simboluri cuprind un izomorsm al
temei metamorfozelor prin care se justică prezenţa ecărui element
în imagine. Fiecare din elementele reprezentate are conotaţia
îndemânării, ele au fost realizate de om şi sunt preţuite ca atare.
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Note
1
Philostratos, Eikones, Cartea 1, p. 3
Flavius Philostratos, retor şi sost grec, s-a născut la Lemnos spre sfârşitul secolului II d. Chr. A
studiat retorica şi sostica la Atena, la rândul său a predat aceste discipline la Atena şi Roma în timpul
lui Septimius Severus (193-211). S-a bucurat de mare trecere pe lângă împăratul Caracalla.
Lucrarea sa Eikones (Tablouri) cuprinde descrieri de tablouri cu o anumită tematică (lupte grecoromane, vânătoare, scene mitologice), pictate pe un portic din Neapole.
2
P. I. Johnes, „Federico Borromeo as a Patron of Landscapes and Sill-lifes. Christian optimisme in
Italy ca 1600”, Art Bulletin, LXX, 1988, June, pp. 260-275
3
Lucrările lui Joris Hoefnagel s-au bucurat de o popularitate considerabilă datorită reproducerilor
grace în albumul cu gravuri pe cupru pe care ul său, Jacob, le-a executat în 1592, lucrare
cunoscută sub numele Archetypa Studioque Patris Georgii Hoefnagelii
4
Das Flamische Stillleben 1550-1680, Wien, 2002, p. 76
5
Thomas DaCosta Kauffmann, The School of Pargue, Painting at the Court of Rudolf II, Chicago/
London, 1988, p. 208
6
J. Chevalier şi A. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. 3, Bucureşti, [f.a.], p. 429
7
J. Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, London, 1992, p. 54; J. E. Cirlot, A Dictionary of
Symbols, London, 1962, p. 421; Dictionnaire des symbols, Paris, 1969, pp. 334-335
8
J. Chevalier şi A. Gheerbrant, op. cit., vol. 2, [f.a.], pp. 59-60
9
ibidem, p. 74
10
ibidem, pp. 283 -284
11
ibidem, pp. 55-56
12
ibidem, pp. 57-58
13
ibidem , pp. 291; Paris, 1969, pp.334-335
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Natură moartă cu castane
21,2 x 32,5 cm, culori naturale pe pergament maruat pe lemn
centru jos în cartuş: Bis delectamur cum pictum orem cum vivo decertantem videmus, in altero miramur articium naturae,
in altero pictoris ingenium

Natură moartă cu melc
21,3 x 32,7 cm, culori naturale pe pergament maruat pe lemn, semnat şi datat centru jos (în cartuş): G: Houf [15]97
centru jos în cartuş: In utroque benignitatem Dei qui in usum nostrum largitur haec omnia, nulla in re non admirabilis pariter
et amabiles. Ludeb: G: Houf: 97
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UNO DEI PIONIÈRI DELLA MUSEOLOGIA
ROMENA D’ARTE
Theodor Ionescu il responsabile della Galleria
d’Arte - Brukenthal 1956 – 1998
Maria Olimpia Tudoran CIUNGAN
REZUMAT: Autoarea acestui studiu şi-a propus să evidenţieze rolul pe care pe care l-a
avut Theodor Ionescu, şef al Galertei de artă a Muzeului Brukenthal între anii 1956 –
1971, în valorificarea patrimoniului de pictură europeană din colecţia Brukenthal.
În demersul său, Theodor Ionescu s-a adresat celor mai importanţe institute de
istoria artei, celor mai prtestigioşi istorici de artă ai epocii din întreaga Europă şi
chiar din America, iniţiind şi dezvoltând un schimb constant, susţinut, impresionant
de opinii, fotografii ce l-au ajutat să identifice peste 250 de lucrări din toate şcolile
de pictură europeană, contribuind astfel substanbţial la cunoaşterea, şi afirmarea
patrimoniului Brukenthal, a valorilor sale de excepţie. Dintre istoricii de artă care au
avut un puternic impact asupra colecţiei de la Sibiu, regretatul erudit Roberto Longhi
a fost unul dintre aceia care a contribuit esenţial la atribuirea unui lot major de opere
din Pinacoteca Brukenthal.
Prezentul material ilustrează şi aportul acestei personalităţi majore a istoriei artei
europene la identificarea mai multor opere din Pinacoteca Brukenthal.
Din nefericire, un furt celebru a opt capodopere din muzeu, a întrerupt cu
brutalitate cariera unuia din cei mai pasionaţi cercetători ai artei, din muzeele din
România – THEODOR IONESCU.
Condamnat pentru o vină pe care nu o avea Theodor Ionescu a petrecut cinci ani
în temniţele comuniste, deşi fusese medaliat de regim pentru meritele sale deosebite
în cercetarea şi valorificarea patrimoniului de artă europeană a Muzeului Brukenthal,
cu medalia Ordinul muncii clasa III ( 1964), Meritul cultural clasa I-a( 1966), Meritul
cultural clasa III-a (1967).
Considerăm că prin rândurile noastre am readus în memoria celor care l-au
cunoscut şi mai ales a celor care nu au avut acest privilegiu, câteva repere din vasta
activitate de cercetare a a cestui atât de dăruit om de muzeu.

Nato nel 8 aprile 1915, a Constanza, la principale città portuaria di
Romania, Theodor Ionescu aparteneva ad una semplice e numerosa famiglia, con cinque bambini, e così dalla gioventù, come
primo nato, cominciò a lavorare per aiutarci la sua famiglia. Ha fato
alcuni servizi in Constanza, all`Albergo e ristorante francese, poi
per un breve periodo é stato pratticante all`Agenzia delle nave scolare, cioé nel servizio di American Export Line, interromperendo la
scuola no al 1930 quando va al collegio.
Nel 1934 entra all`Università di Bucuresti, Faccoltá di losoa
e lettere, specialità losoa, studiando estetica, losoa, storia
dell`arte e pedagoggia. Qui ha avuto l`oportunità d’ imparare con
due dei piu bravi studiosi romeni, Tudor Vianu (esteta) e Giorgio
Oprescu (storico dell`arte). In questo periodo il giovane studente
fu molto attivo sul campo culturale. Tra 1936 – 1937 pubblica
nella sua qualità di capo redattòre la rivista così detta «Rivista
dobrogeana» a quale hanno scritto illustri nomi, personalita della
cultura romena, come poeta Tudor Arghezi, il losofo Mircea Eliade,
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il poeta avangardista Saşa Pană, prosatòre ed saggìsta Dragoş
Protopescu ed altri. La rivista militava per promuovere i valori artistici e culturali di Dobrogea. Dal 1939 riceve un posto di lavoro a
municipio Constanza, dato che, muore il suo padre, e lui, come
primo nato, diventa il capo della famiglia.
Nel 1945 va a Bucarest, e riesce a giungere in uno dei più importanti
musei privati tra qualli, Museo Zambaccian, dove rimane no al 1948.
In questo periodo della sua vita riprende i collegamenti con alcuni
uomini di cultura, originari da Dobrogea, partecipando alla creazione dell’ associazione nominata «Il cerchio dobrogeano» con lo
scopo ben denito di rifare e promuovere la cultura di Dobrogea. La
fondazione aveva più sezioni, ed Ionescu conduceva quella d’arte e
cultura. In questa sezione culturale agivano noti personalità, uomini
di scienza, scrittòri, musicisti, attori, pittori, scultori che avevano i
loro radici in Dobrogea. Tra questi dobbiamo precisare alcuni nomi
che apartengono oggi al pàntheone culturale romeno: matemàtico
Grigore Moisil, collezionista K.H. Zambaccian, scrittori Ovidiu Papadima, Ion Marin Sadoveanu, Pavel Chihaia, Stere Popescu, l’attrice
Eugenia Zaharia, scultori Ion Jalea, Boris Caragea, Grosu Cristea,
pittori Lucian Grigorescu, Alexandru Ciucurencu, Florica Cordescu,
ed altri. S’incontravano tutti per lavorare, elaborare dei progetti
nella casa di Zambaccian (il futuro museo Zambaccian), Bucarest. I
primi manifestazioni artistiche pubbliche del «Cerchio dobrogeano»
si succedono in un piccolo teatro nominato così (anche oggi),
«Teatrul mic»1, dove era direttrice. l’ attrice Eugenia Zaharia, chi
non percepeva dei soldi per lo spazio.
Il cerchio ha funzionato no al 1948 quando fu sopprimeso e
Theodor Ionescu si ritorna a Constanza dove trovò un posto di
lavoro, solo una cattedra dello sport. Lo stesso servizio (l’insegnante
dello sport) avrà anche a Sibiu dove Ionescu si trasferisce dopo la
morte del suo primo neonato. Dal 1956 le autorità locale da Sibiu
lo nominavano insegnante della lingua romena in un villaggio vicino
della città. Lui riuta questo posto di lavoro, e con l`aiuto dei due
suoi ex colleghi della faccoltà, notissimi critici d`arte romeni Ion Frunzetti ed Eugen Schilleru, giunge al Museo Brukenthal.
Museo Brukenthal é stato il posto di lavoro più importante nella
vita di Theodor Ionescu, nominato chief curator. Cui lui trova un
tesoro, una ricchissima raccolta d’arte europea poco studiata e
sopratutto poco meno conosciuta nel mondo di storia dell’arte.
Nel Museo Brukenthal Teodor Ionescu comincia a documentarsi
e s’impegna con seriosità e passione nella ricerca dei quadri
dell`arte europea, parte più importante della collezione testamentaria del Barone Samuel von Brukenthal. Il patrimonio d`arte europea, circa 1200 opere era noto nell` Europa; già nel 1773 il gabineto
del Barone Brukenthal era citato come una delle piu importante collezioni privati dell`Europa, nell`Almanach de Vienne en faveur des
étrangers ou Abrege Historique.2
116

Ricca e diversa, la collezione d’arte europea Brukenthal contiene opere della scuole amminga olandese (cca 450), austriaca
tedesca (cca 460 ), italiana (cca 200) e pocchissimi dipinti francesi
e spanioli (cca 25).
Per capirci il ruolo dell’Ionescu nelle sue ricerche sul patrimonio
d’arte Brukentthal dobbiamo farci una breve presentazione sulla
storia di questo.
La collezione d`arte italiana non molta, ma di alta qualità era
tanto apprezzata da Brukenthal, che la amava, aspetto rilevante
anche nel modo in cui ha collocato la sua collezione; si conosce
dal Calendario di Hochmeister da 1790 Hermannstadt3 che in
quell`anno Brukenthal ha esposto 800 quadri nelle 13 stanze del
secondo piano del suo palazzo, in qui l`accento era messo sul
arte italiana (4 stanze) rispetto alle opere amminghe olandese (6
stanze) e tedesche solo 3 stanze. Nel primo catalogo (manoscritto)
della collezione (Ältester Galerie Katalog)4 si scrive che un numero
di 1070 opere eravano esposte nelle 15 sale, italiane nele cinque,
amminghe olandese nelle sei, e tedesche solo nelle quattro
stanze.
Questo primo catalogo é stato scritto probabilemente da pittore
sibiano Franz Neuhauser Jr., custode de della Pinacoteca Brukenthal
al inizio del XIX-esimo secolo. Si supponga che per redattare il
catalogo, Neuhauser ha collaborato con pittore transilvano (dalla
provincia Transilvania) Johann Martin Stock, consiliere del Barone
Brukenthal, nei acquisti dei dipinti sui mercati europei, sopratutto a
Vienna.
Il primo catalogo manoscritto é stato seguito da un secondo,
stampato nel 18445, poi di quelli da 18936, 19017 e 1909.8
Il catalogo del 1909, é il più complesso contenendo tutte le
nuove attribuzioni.
La galleria d`arte Brukenthal fu visitata al ne del XIX secolo
da dr. Theodor von Frimmel, che nel 1894 pubblicava i suoi primi
saggi riferente al patrimonio del Barone Brukenthal9. È stato dott.
Frimmel quello che ha identicato L`uomo con collotta azzuro di
Jan van Eyck10 ed altri molti importanti dipinti, come per esempio i
capolavori del Lorenzo Lotto11 (San Geronimo), del Magnasco12 (Il
trionfo del Bene ed Il trionfo del Male), del Hendrick van Balen (Il
giudizio di Paris).
Nel 1896 viene a Galleria Brukenthal il ricercatore inglese Jean
Paul Richter e poi tra 1901 – 1902, gli studiosi A. Bredius da Haga,
C. Hoofstede de Groot da Amsterdam e Karl Voll da Monaco di
Bavaria. Le loro saggi e osservazioni sono stati utilizzati da Michael
Csaki, custode della Galleria Brukenthal nei suoi cataloghi dal 1901
e 1909.
Questo era lo stadio delle ricerche nella Pinacoteca Brukenthal
quando é arrivato qua Theodor Ionescu, chi ha l’oportunità di
studiare la ricchissima collezione, diventando uno dei pionieri nella
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ricerca museograca nei musei d’arte di Romania. Naturalmente
che esistivano a quel momento vari opinioni sulle attribuzioni
dei dipinti ed Ionescu fa una cosa veramente audace per quel
periodo, riprendendo, e per caso, iniziando dei raporti con alcuni
dei più importanti studiosi della storia dell`arte europeo da per
tutta l’ Europa e persino d’ America. Lui ha cominciato un cambio
d`informazioni, opinioni, fotograe, con instituti d’arte da Bruxelles,
Haga, Londra, Firenze, Roma, Milano,Venezia, Genova, Napoli,
Bologna, Madrid, Princeton, Mosca, Peterburga, Berlin, Vienna,
Parigi, Zagreb, Praga e Budapesta.
Così Ionescu ha corrispondato più di quindici ani con dei più
prestigiosi studiosi dell’ epoca, come Leo van Puyvelde, Pierre
Bautier, Edith Greindl, Yvonne Thierry, Nicole Verhaegen, H.Gerson,
B. Renckens, Erwin Panofsky, Benedict Nicolson, Oliver Millar,
Bernard Berenson, Victor Lazarev, V. Loevinson, Friederic Wikler,
Hans Aurenhammer, J. Neuman, P.Preiss, G. Gamulin, Jolanda
Balogh, Charles Sterling, Georges Wildenstein e con notissimi storici
de1l’ arte italiana come Roberto Longhi, Emma Zocca, Giuseppe
Fiocco, Pietro Zampetti, Andrea Emilliani, Raffaello Causa, Giovanni
Maria Pillo, Rodolfo Pallucchini, Caterina Marcenaro, Eduardo
Safarik, Oreste Ferrari, Antonio Morassi, Wart Arslan, Eduardo
Valcanover ed altri.
A questo punto dobbiamo precisare che l’ intenzione dell’Ionescu
era d’ investigare in un modo più corettamente possibile tutte le
scuole presente nella Pinaccoteca Brukenthal, e per la sua ampia
corispondenza (cca 2000 lettere) ha riuscito di fare le attribuzioni a
cca 250 quadri.
La maggioranza dei dipinti con le nuove attribuzioni d’Ionescu
furono pubblicate nelle riviste romene come Rumania today 13, poi
nel suo albume- catalogo dal 1964.14
Nelle rivista Rumania today, dal 1961, scrive un articolo di fondo
In the Brukenthal Museum, facendo un breve storico del museo e
dell’importanza della collezione Brukenthal. L’articolo viene illustrato
con ECCE HOMO di Tizian, Ignazius da Loyola di Rubens (anzi
se oggi si considera solo la bottéga di Rubens, ma con il suo
partécipo), Madònna con Gesú e San Giovani Battista Bambino di
Lucas Cranach. Il Vecchio, Chermesa di Droochsloot, Il concérto
popolare di Strozzi (secondo me una còpia come diceva anche il
Roberto Longhi) e Habacuc e l’angelo di Bourdon (questo é stato il
nome suggerito del professore Longhi).
In un altro numero della stessa rivista15, due anni piu tardi, continua il maneggio di presentare al gran pubblico la Pinacoteca Brukenthal. Un progetto chi per Ionescu in quell periodo era un modo
di fare conoscersi i valori d’arte europea del nostro museo, in tutta
l’Europa, dato che la rivista era per stranieri, scritta nell’inglese, e la
realtà é che aveva un ruolo di propaganda. In questo numero sono
stati illustratti i dipinti Santo Xaverio di Rubens (un quadro pandant
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con Ignazius da Loyola, cioé ha la stessa storia), L’uomo con barba
rosa di Cornelis van Cleef, La morte di Cleopatra d’Anton van Dyck
e San Geronimo di Marinus van Reymerswaele.
La morte di Cleopatrata16 d’ Anton van Dyck (conosciuta no
a Ionescu come copia da il celebre pittore amminga) rappresentava una delle più importante opere della collezione Brukenthal. Cosí come fu identicato questo quadro, ce ne furono anche
l’altri come: Adonis17 di Hendrick Golzius (attribuzione anteriore Giullio Romano), Il paesaggio18 da Gillis oppure Egide van Conixloo
(iscritto nel catalogo del Csaki come opera nella maniera di Abraham Govaerts), Ritratto di uomo da A. Thomas Key19 (anteriore
Anthon Moor?), Davide con la testa di Oloferno20 da Hendrick Terrbrugghen (l`atribuzione anteriore –Dirck Baburen), le opere francese Educazione di Bacco21 da Jean Raoux (anteriore – maniera
di Francesco Albani), Habacuc nel deserto22 da Sebastien Bourdon
(anteriore – scuola del Domenicchino). Nella scuola italiana il ricercatore romeno ha cambiato meno venti attribuzioni, benché i consigli degli studiosi italiani, specialmente di Roberto Longhi ce ne
sono stati più numerosi e nella mia oppinione, valide n’ ora. Nei
ultimi anni d’attività Ionescu ha identicato più di trenta di tale artisti
presenti nella nostra Pinacotecca, e la loro maggior parte furono
pubblicati nelle riviste romene e cataloghi internazionali. Penso che
Theodor Ionescu, cercando a studiare tutta l’arte europea del nostro
museo, non ha avuto sicamente il tempo necessario per centinaia
dei quadri e ha cercato di risolvere, mettere in primo piano i nomi
dei pittori di alta resonanza. Per lui, in quel momento, artisti così
detti minori non rappresentavano la sua priorità dato che nei anni
cinquanta, sessanta lo studio dei pittori minori e il loro ruolo nell’
evoluzione della pittura italiana appena cominciava essere segnalatta e messa in valore.
Ma vediamo qualli sono dei cambiamenti fatti d’Ionescu nella
scuola italiana, con preziosissimo contributo dei storici d’arte stranieri, sopratutto italiani.
La più importante scoperta del Ionesco, ECCE HOMO da Tizian,
determina i suoi compagni, chi lo stimavano tanto, a soprannominarlo ECCE HOMO. Ci sappiamo questa da una lettera (in fatti un
vero ritràtto per Ionescu, così come una buona testimonianza al
processo del ricercatore, intentato delle autorità dopo il furto del
1968), scritta nel 17 ottobre 1971, di una delle sue colleghe Eugenia Bănescu, con quale Ionescu aveva il piacere di parlare d’arte
europea. Lei scriveva ancora che Theodor Ionescu parlava stesse
volte non soltanto con i suoi collaboratori ma anche con i colleghi
che lavoravano nei altri dipartimenti del museo (arte popolare per
esempio), e che loro lo ascoltavano con piacere per ore. Lui,
poi si scusava sorridendo: sono stato preso d’onda, parlo troppo.
Secondo me per un uomo chi amava il suo mestiere é una cosa normale e Theodor Ionescu era sincero, avevando un grande cuore.
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Per Ionescu, scriveva Eugenia Bănescu, appassionato del suo
impegno, il programma di lavoro non era solo di otto ore, rimanendo sempre dopo pranzo no alle sera, oppure alla notte, così
che alcuni lo chiamavano la civetta del museo.
Ritorniamoci al dipinto di Tiziano: ad inizio é stato nominato nel
catalogo manoscritto 23 come un opera autentica del celebrissimo
pittore veneziano, rimanendo cosí anche nel catalogo del 184424,
no al catalogo del 189325, quando si considera che il dipinto
non é del Tiziano ma di uno dei suoi allievi. Con questa nuova
identità ECCE HOMO rimane no ai anni sessanta quando Theodor
Ionescu riprende le ricerche sul dipinto, scoprendo ECCE HOMO
nella collezione privata del governatore neli Paesi Basi, L`Arciduce
Leopold Wilhelm, dove il nostro Tizian aparisce illustrato in una
stampa da il dipinto del David Teniers Il Giovane, L`arciduce Leopold Wilhelm II visitando la sua collezione dei dipinti in Bruxelles.
Nella mia oppinione é una cosa strana in questa storia, che
non riesco a spiegarmi. Come é stato possibile che dott. Th. von
Frimmel, conoscitore della Collezione Brukenthal, autore delle tante
attribuzioni (per esempio il famoso Rittrato d’uomo con copricapo
azzuro, non ha visto il certo valore del nostro dipinto). Si tratta di
un ECCE HOMO26 che nemmeno oggi non si trova a Vienna. Importante, secondo me, rimane anche l`attribuzione del vecchio catalogo manoscritto, aspetto chi rietta l`intuizione, e le conoscenze
degli autori di questo volume, pittori transilvani Franz Neuhauser
Jr., laureato dell` Accademia dell’Arte a Viena e Johann Martin
Stock, laureato della stessa Accademia.
Un altro capolavoro della collezione Brukenthal, il bellissimo
San Geronimo 27, fu identicato di dott. Th. von Frimmel come
opera di Lorenzo Lotto, scoprendo la rma del pittore. Una cosa
meravigliosa, ma c’é anche una stranezza, una mancanza di dott.
Frimmel; tra questi capolavori come é stato possibile che lui non
ha riuscito a vedere la giusta paternità dello splendido dipinto La
Crocissione (d’Antonello da Messina) sul quale si pronuncia …
“lo stile del Piero degli Franceschi”.28 Questo bellissimo quadro
non centra nulla con La Crocissione, con la monumentalità austera, l’atmosfera quasi surrealistica delle composizioni del grande
pittore orentino.
Il nome d’ Antonello fu iterato per la prima volta di Karl Voll nel
1902 e confermato da Wilhelm Bode nel 1928.29
Il preziosissimo dipinto fu esposto nel 1997 a Milano in una
grande mostra, collaborazione tra il Museo Nazionale d’arte di
Bucarest e il Museo Nazionale Brukenthal Sibiu30. Il succeso dei
dipinti dell‘ Antonello e Lotto é stato immenso, i giornali italiani parlavavano del ritorno in Italia d’Antonello, che veniva per la prima
volta in Italia nel 1953 per la mostra ritrospettiva da Messina. Titoli
suggestivi come per esempio PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
APPRODANO ALLA PERMANNETE NOVANTA CAPOLAVORI DEI
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MUSEI ROMENI, Antonello da ... Bucarest, Dal Rinascimento a
Rembrandt: scoprite con noi i tesori dell’est31, Antonello e Rembrandt, capolavori da Bucarest32, Antonello da Messina (1430 –
1479) Crocissione, Ma é siciliano o ammingo?133: CAPOLAVORI
UNA STRAORDINARIA «CROCIFISSIONE» DALLA ROMANIA IN
ITALIA.34 scrive IDEE –CULTURA. Qui l’articolo LA MOSTRA, rmato da Marco Fabio Apolloni, dice: »….Molti altri quadri, tra cui
l’Antonello da Messina, anche se trasferiti a Bucarest dopo l’ultima
guera, vengono in realtà da uno dei più singolari e antichi musei
d’Europa, quello adunato dal barone Brukenthal alla ne del’ 700
nella città di Sibiu che allora si chiamava Hermannstadt e faceva
parte dell’impero austro –ungarico»35. Nella STAMPA36 una bella
cronaca di Marco Vallora era intitolata “Arrivano a Milano i tesori
romeni da anni nascosti. ANTONELLO, NEL CUORE DELLA TRANSILVANIA” (cioé città SIBIU). E nalmente nel Corriere della Sera
37
, Mostre: “ Alla Permanente di Milano i tesori di Stato di Bucarest”. Scriveva con entusiasmo Raffaele de Grada: BEN TORNATO
SUBLIME ANTONELLO!
Tutti questi apprezzamenti furono nel 1996 e poi dinnuovo nel
2006, alla grande ritrospettiva Antonello da Messina, L’opera completa da Quirinale a Roma.
Ma torniamo indietro a vedere che pensava Ionescu nei anni
sessanta. Lui, su questo bellisimo Crocissione, chiede l’opinione
del Roberto Longhi, quale scrive al ricercatore romeno nel 1962,
8 Settembre, che ha scoperto un disegno preparatorio per i personagi all’intorno di Maria, nella collezione Robert Lehman, New York,
dove il quadro era attribuito a Petrus Christus.38 (Dobbiamo precisare che nel 1953 il quadro d’Antonello era esposto nella ritrospettiva dedicata al pittore nella sua città Messina dove l’ho visto lo studioso italiano, chi conferma l’autenticità e la bellezza del dipinto).
Un altro dipinto importante da Brukenthal identicato del Longhi
e stato Maddalena penitente, sul quale il proffessore scriveva al
Ionescu nel 30 Gennaio 1963, “… pare un tipico Padovanino”.
La cosa strana é che Ionescu non ha modicato l’attribuzione
del dipinto, quale é rimasto no nel 1995 con l’antica attribuzione
scuola del Veronese39, poi Scuola di Tizian40.
Solo nel 2000 il quadro riceve il nome giusto dell’autore Alessandro Varotari détto Padovanino, proposto da Longhi quasi 50
anni fa. Dobbiamo dire a questo punto che nel Settembre 2000
sono arrivati a Sibiu due miei collaboratori, storici d’arte italiani
Laura Muti e Daniele da Sarno Prignano,41 che hanno visto la nostra
collezione, la mostra permanente del museo, i naturalmente i nostri
depositi. Loro hanno detto con certezza che si tratta di un bel Padovanino, ma senza conoscere l’opinione del Professore Roberto
Longhi, come nemmeno io non lo conoscevo in quel periodo.42
Un altro nome illustre, da cui Ionescu era preoccupato, era
quello di Veronese, possibile autore del dipinto Testa di ragazzo 43,
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attribuito eroneamente da Csaki al ritrattìsta settecentesca Pietro
Rotari, chi eludeva, oppùre non riconosceva (lui non era un ricercatore, solo custode) la chiave chiara rinascimentale del dipinto.
Strano fatto che Ionescu non ha osservato la rma Cagliari
sul collo della camicia del bambino, scoperta da me e pubblicata
nel 200244. Come scriveva il professore Longhi al Ionescu nel 12
Novembre 1962, si puo osservare che il piccolo ritratto, dipinto sul
tela incollata, é stato tagliato d’una composizione più ampia. Ma
possiamo pensarci che forse uno dei suoi gli oppure il suo nipote
ha nalizzato l’opera dopo la morte del maestro, e ha scritto la rma
Cagliari.
Un altro nome afrmato dal professore Longhi é Sebastiano
Ricci. (Per me certamente di Sebastiano Ricci -Medor e Angelica -,
e non dell’ Amigoni).
Esposto a Milano nel 1996 il dipinto di Ricci fu ammirato e riprodotto nel giornale milanese VIVI MILANO, nr. 28 Nella parte sinistra
della fotograa si scriveva: BAROCCO. È del bellunese Seabstiano
Ricci (1659 – 1734), questa tela ispirata all’episodio di “Medore e
Angelica”: per la prima volta in epoca moderna possiamo ammirarla
in Occidente.
Altri due dipinti Eliodoro scacciato dal tempio45 e Davanti al
palazzo46 sono rimasti con attribuzione antica, Andrea Pozzo,
benché il profesore Longhi non era d’accordo con il nome del
Pozzo, scrivendo che … le gurine hanno le caratteristiche del
Ricci. Ė importante consegnare le opinioni dell’ Antonio Morassi
che nel 1965 proponeva il nome di Codazzi; poi quella di Raffaello
Causa chi nel 18 febbraio 1969 scriveva a Ionescu che le due opere
Eliodoro scacciato dal tempio e Davanti al palazzo sono opere eseguite insieme dei due pittori, proponendo il nome di Sallucci per l’architettura e per le gurine …un artista vicino a Micco Spadaro…
Su questi due quadri, l’auttrice del presente saggio ha fato le sue
ricerche, supponendo che le gurine potrebbero essere del Pellegrini. A questa ipotesi il professore Giuseppe Bergamini, a quale la
Tudoran a chiesto l’opinione, ha risposto nel 1990 che e possibile
che i quadri da Sibiu essere dipinti da Mengozzi Colona (l’architettura) e G.Tiepolo (le gurine), paragonando i dipinti da Brukenthal
con le operi simile esposte nel 1971 nella grande mostra dedicata a
Tiepolo nella Villa Manin da Passariano. In conseguenza le nuove
attribuzioni proposti del Bergamino sono assimilati e dipinti esposti
così. Poi la Tudoran scrive nel suo catalogo47 le due opere citate
anteriore con gli autori Tiepolo e Mengozzi Colona, come dipinti
degli pittori Sebastiano Ricci e il suo colaboratore per fondi architettrali, Alessandro Sallucci. L’attribuzione rimane cosí no al arivo di
Laura Muti e Daniele de Sarno Prignano nel 2000. Sono loro che
hanno pronunciato con certezza i nomi di Sebastiano Ricci (le gurine) e Sallucci (l’architettura), e con la nostra permissione li hanno
pubblicato in Italia nel 200248.
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Due altri attribuzioni certe del profesore Longhi nominavano i pittori Giacomo Francesco Cipper (L’arrotino)49, catalogato anteriore
Carlo Francesco Nuvolone50 e Francesco Zugno, autore del dipinto
così detto L’allegorìa della virtù (catalogato nel 1909 nella maniera
di Sebastiano Conca51) sono rimaste con l’antica attribuzione per un
lungo periodo.
Nel 1984 la Tudoran identica L’ arotino del “Nuvolone” come un
opera del Todeschini, trovando certe assomiglianze tra il dipinto da
Sibiu con altre opere del pittore, dal museo Ermitaj (Il calzolaio) e
L’arrotino e gli zingari indovinatori dal Museo d’Arte Graz, Il giovane
che suona al f nel Todeschini.52
Per il secondo pittore Francesco Zugno, l’autore dell’ Allegoria
della virtù, questa attribuzione é stata communicata all’ Ionescu dal
professore Roberto Longhi chi ha pronunciato con certezza il nome
del Francesco Zugno, negando quello di Sebastiano Conca.
Un altra parere ha avuto Raffaello Causa (opinione verbale,
Napoli, dicembre 1982) chi mi ha detto in persona: si tratta di una
replica dopo un originale di Jacopo Amigoni.
In ogni modo il dipinto non fu mai esposto, rimanendo nell’ inventario del museo ignoto veneziano sec.XVIII.
Diciotto anni piú tardi Laura Muti e Daniele de Sarno Prignano
hanno precisato lo stesso nome del Zugno53, come diceva quarant’anni fa, il professore Longhi, chi nemmeno non ha visto il
dipinto.”
Gli stessi Muti e de Sarno hanno confermato un altra cosa certa,
già segnalata dal profesore Longhi nel 1964, chi si riferisce al
dipinto Il paesaggio con due eremiti, catalogato come opera del
Magnasco54 é rimasto così no nel 2000. Longhi scriveva nel 25
settembre 1964 che questo paesaggio con due eremiti, attribuito
nei vechi cataloghi al Magnasco, é soltanto della sua cerchia. Quod
era demonstrandum, le cose giuste attribuite con certa sapienza dal
professore Longhi escono fuori dopo tanti anni.
Un altro quadro a quale probabilmente Ionescu considerava
che é preferibile mantenere un nome illustre (Magnasco ) che un
sconosciuto, é quello pandant con Il paesaggio con due eremiti,
che fu per cinquant’ anni a Bucarest, Il paesaggio con tre eremiti
(che fa parte di quel corpus di dicianovi dipinti ritornati da Bucaret
nella collezione Brukenthal) é rimasto con la stessa attribuzione –
Magnasco.
Nel 1992 Tudoran attribuisce il quadro da Sibiu al Francesco
Peruzzini. La stessa opinione ha avuto la ricercattrice ungherese
Klara Garas chi ha visitato il nostro museo nel agosto dello stesso
anno.
La nuova attribuzione rimane così no nel 2000 quando nella
loro visita a Sibiu, Laura Muti e Daniele de Sarno, gli autori del catalogo del Francesco Peruzzini, ci hanno detto con certezza che si
tratta non del Peruzzini ma di un suo alieve.55
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Con questo esempio vogliamo ancora una volta sottolineare qui
la sicurezza con quale l’erudito italiano Roberto Longhi, il più grande
identicatore dei dipinti europei, sopratutto italiani, ha certicàfato
le attribuzioni per la Pinacoteca Brukenthal senza vedere i quadri,
soltanto sui basi delle fotograe biancho nero. E dobbiamo dire che
non si tratta solo di pittura italiana ma anche di quella amminga
olandese, oppure tedesca e francese. Sono rimasti validi la maggioranza delle sue attribuzioni. Le opere dei Sebastiano Ricci, Antiveduto Grammatica, Carlotto, Francesco Zugno, Domenico Fiasella, Sisto Badalocchio, Veronese, Lamberto Sustris, Agostino
Carracci, Federico Bencovich, Padovanino, Giacomo Francesco
Cipper, Guido Cagnacci, Giovanni Battista Langetti, Bartolomeo
Pedon, Antonio Galli Bibiena e Franz Palko ed altri sono adesso
esposti nella mostra permanente del nostro museo con il nome
giusto degli artisti - anzi se alcuni di loro sono usciti fuori con una
ritardo di quasi 40 anni.
Non voglio giudicare Theodor Ionescu perché non ha esposto
quell’altri quadri di cui abbiamo parlato di sopra, ma devo precisare
che lui ha fatto questa faticosa ricerca, per la corrispondenza, rispetto d’intera l’arte europea della nostra pinacoteca. Pratticamente
Theodor Ionescu ha cominciato la verifcazione dei tutti quadri dal
catalogo del Csaki. Le sue ricerche sono interotte brutalmente all’
occasione del celebre furto dal Brukenthal (maggio 1968)56, quando
Theodor Ionescu fu arrestato e condannato nel 1971 a cinque anni
di prigione. Per lui é stato un colpo terribile, colpevole senza avere
una colpa, vittima d’ingiustizia, ma qualcuno doveva pagare, proprio che lui non centrava niente con il furto. Ionescu fu una vittima
del regime comunista. Non contava la sua attivita eccezionale per
quale ha ricevuto nel 1964 medaglia “Ordinul muncii, clasa III”, “Il
premio eccezionale di creazione” (per l’attività di ricercatore sul
patrimonio d’arte universale dal Museo Brukenthal), nel 1966. Nello
stesso anno 1966 riceveva anche la medaglia “Meritul cultural,
clasa I” e nel 1967, per l’occasione aniversaria, 150 anni d’ esistenza pubblica della Galleria d’arte Brukenthal, fu premiato con
“Meritul cultural, clasa III”.
Non contava nemmeno la testimonianza degli alcuni intelettuali,
personalità della Romania come Ion Frunzetti, Dan Hăulică o
George Oprescu, non contavano i meriti del ricercatore nella valorizzazione del patrimonio del Museo Brukkenthal, non contavano le
sue medaglie.
La passione per l’arte era per Ionescu la sua vita. È diventato
famoso anche nel periodo di detenzione quando lui raccontava
d’arte ai detenuti, parlandoli dei grandi artisti romeni e stranieri. In
questo modo cercava di avere un ricovero per se stesso e anzi per
gli suoi colleghi, cercava farle la loro vita più accetabile, sopportabile, proprio bella. Nello stesso tempo aveva in tutti quei anni un
dialogo con se, con i valori che li apprezza, i valori d’arte.
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Uscito dal carcere nel 1976, la prima strada fu IL MUSEO BRUKENTHAL. Noi tutti eravamo, in una riunione, e lui ci ha aspettato.
Io, chi ero nel museo solo da due anni, ho sentito de mormori: é
lui, é Theodor Ionescu! Lo guardato anch’io: aveva un impermeabile griggio, un basco nero sui capeli bianchi. Sorideva ai tutti chi l’
hanno riconosciuto.
È stato il mio primo contatto con il famosissimo Theodor Ionescu.
Lui é andato in pensione e si é tornato poi a Constanza dove si
trovava la sua famiglia (partita dopo l’incarcéramento del capo della
famiglia).
Da Constanza Ionescu ha cominciato a scriverci poi a visitarci
a Sibiu, continuando le sue ricerche interrote con tanta bruttezza.
Parlavamo per ore con lui di collezione, del professore Longhi e
d’altri studiosi italiani con qui ha corrispondato. Mi nominava la sua
successorattrice e li piaceva di parlarci d’arte - italiana sopratutto.
Ionescu aveva i suoi riccordi del patrimonio e mi ha detto, per
esempio, una cosa interessante sul bellissimo quadro Maria con
Gesù Bambino e Santa Anna57, esposto da lui nei anni settanta, al
suggerimento del professore Longhi, come un dipinto di Justus di
Sustermans. Poi nel 1992 fu proprio Ionescu chi mi disse che lo
stesso Longhi ha cambiato l’ideea, proponendo il nome di Giovanni
Billiverti.
In ogni modo, dato l’incertezza dell’attribuzione ci ha determinato
riprendere lo studio del quadro e sono giunta al Giulio Cesare Procaccini, paragonando il nostro quadro con un altro molto simile visto
(Madona con Bambino) nell’ Alte Pinakothek a Monaco di Bavaria.
Mi sembrava per entràmbi, in quel tempo, la stessa maniera di sorprendere il soriso speciale del Bambino, il volto di Maria.
Un altro cambio dell’attribuzione dello stesso dipinto l’avevano
fatto Muti e de Sarno Prignano. La Muti opinava per un spagnolo del
Seicente e Prignano per un ignoto lombardo dello stesso periodo.58
In quest’anno, 2004 é entrato nella biblioteca Brukenthal il favoloso volume della Mina Gregori PAINTINGS IN THE UFFIZI AND
PITTI GALLERIES59, dove io ho trovato cose interessantissime per
me e per la colleziona d’arte europea Brukenthal.
Dando una lettura al volume sono rimasta colpita dei rittratti Portrait of Prince Waldemar Christian of Denmark e specialmente delle
caratteristicche del Portrait of Mattias de’ Medici60. I tratti, la maniera
di dipingere il volto, la bocca, gli occhi, sottolineati, i colori, il rosso,
lo sguardo, ci riccordono del nostro quadro Maria con Gesù Bambino e Santa Ana, e ne sono convinto che il professore Longhi
aveva raggione nella sua prima attribuzione, cioé il ammingo/
orentino Justus Suttermans.
Un altro dipinto da cui Theodor Ionescu era ossessionato era il
rittrato d’Amberger, rubato nel 1968, e su quale, uscito dal carcere
riprende i ricerchi. Mi scriveva in una lettera nel 1993, sollecitandomi anche la fotograa. “… Io credo che potrebbe essere Gior125

gione come opinavano Longhi e Morassi.” Poi Ionescu ha scritto un
amppio saggio nella rivista Tomis 61 (a Constanza), intitolato “UN
GIORGIONE AUTENTIC? In memoria lui Roberto Longhi şi Antonio
Morassi” con la fotograa del rittrato Anthon Fugger d’Augsburg. Mi
ha inviato il materiale e credo che sarebbe una cosa inedita cercare a fare un riasunto a questo ipotetico scelta. Il quadro, entrato
nella collezione Brukenthal, si intitolava Gentile uomo nell’abito
tedesco, ha cambiato tante attribuzioni, tra i quali ignoto italiano62,
Hans I Giovane63, scuola di Hans Holbein Jr. e nalmente Christoph
Amberger64. Poi scrive Ionescu, Theodor von Frimmel lo ha catalogato come “un bel quadro” e si domandava se stesso “... chi puo
essere il maestro anonimo?”65. Michael Csaki, il custode della Galleria Brukenthal, attribuisce il rittrato al pittore tedesco Amberger,
probabilmente inuenzato del costume tedesco (tipico per il Cinquecento) del uomo, datto che non spiega in nessun modo la sua
attribuzione. Ma l’attribuzione del Csaki rimasse valida per tutta
l’Europa, nemmeno Frimmel nell’ultimo suo libro dedicato alla galleria Brukenthal 66 non commenta il nome d’Amberger.
Nel 1923, scrive Ionescu, viene a Sibiu Ludwig Baldass, il direttore del museo d’Arte da Vienna, ma anche lui nota il dipinto come
d’Amberger.
Un altra personalità europea, il direttore del museo di Karlsruhe
visita Sibiu nel 1933 osservando bellisima Crocissione d’Antonello
da Messina.
Fu Rudolf Speck, il nuovo direttore del Brukenthal, il primo chi ha
sottolineato la bellezza speciale del ritràtto 67.
Scrive poi Ionescu, che solo nel 1936 viene pubblicata di Alfred
Pomarius la fotograa del rittrato da Sibiu attribuito all’ Amberger,
e Pomarius notava anche delle osservazioni su psiholgia del personaggio.68 Continua il saggio di Ionescu con la paragone tra il
rittrato da Sibiu, attribuito al Amberger e il rittrato del Christoph
Fugger, rmato Amberger e datato MDXLI AETATIS XX69 (1541),
osservando che, secondo lui, Csaki ha fatto una confusione, catalogando il nostro dipinto nell’opera di un pittore tedesco come Amberger, senza osservare, render conto dell’origine italiana del dipinto,
come fu inizialmente iscritto nel catalogo manoscritto.
Qualli eravano gli argomenti dell’Ionescu? Il suo instinto, i colori,
l’espressività del mano, l’eleganza e morbidezza del ritràtto così
veneziaggiante che li hano fatto a pensare a uno pittore veneziano.
Il resto si conosce: Ionescu scrisse al professore Longhi che li ha
risposto gentilmente nel 8 Settembre 1962. Tutte le osservaziuone
del celebre conoscitore italiano ne sono citate del ricercatore romeno,
anche il suggerimento che l’uomo da Sibiu…” potrebbe esssere uno
dei Fugger che avevano numerosi raporti con Venezia, … esiste una
sorta d’afnità con il rittrato di Jacob Fugger fatto da Bellini nel 1473
che si trova nella collezione Contini-Boncossi in Firenze”.
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Nello stesso periode con il risposto del profesore Longhi, Ionescu
ha ricevuto anche l’opinione d’Antonio Morassi, dato che ci ha
scritto anche a lui. Il risposto del professore Morassi non era lontano di quello del professore Longhi, naturalmente senza saper
nulla che Ionescu ha ricevuto una lettera dal Longhi con la risposta
per le stesse domande del ricercatore romeno.
Risponde il professore Morassi:” … questo rittrato (da Sibiu, n.n.)
non apartiene al mondo pittorico tizianesco ma al quello più sensitivo del Giorgione… Ci sono in questo quadro le caratteristiche
indubitabile, come quella di incadrarsi il personaggio nello spazio,
il rafnamento di dipingere la camiccia, la morbidezza dei capelli
e della pelle, e sopratutto la presenza di quel mano che appena
tocca la balaustrata, maniera che suggerisce la rma del pittore.
Lo stesso mano aparisce nei altri vari dipinti del Giorgione, come
Madona da Castelfranco, Laura (da Vienna) e Rittrato di giovane da
Berlin. Ma é proprio habitasul, direi lo sentimento del personaggio,
che parla al favore del grande maestro, quello sguardo vago, perduto nei pensieri allontanati, come di quella di Laura.”
La bellezza del dipinto ha ritenuto l’attenzione del professore
romeno George Oprescu ancora dal 1960, quando ha pubblicato un
saggio ampio sui quadri d’arte europea nei musei di Romania.70
Come Ionescu era in un collegamento permanente con Oprescu,
ci ha communicato a questo, avendo il coraggio a pronunciare il
grande nome di Giorgione per il rittrato da Sibiu. Da quel momento,
diciamo momento Longhi, George Oprescu insieme con il suo collaboratore Dan Hăulică71 hanno pubblicato nel giornale centrale da
quel periodo Scânteia72,da 17 e 30 novembre 1963, la loro opinione
sorpra questi famoso ritrato: lo stile di Giorgione.
Ma Ionescu, come aveva l’ abitudine ( la sua regola), chiede
anche un’altra parere, direttamente al grande esteta rumeno Tudor
Vianu, ex professore nella università dove fu studente Ionescu. Il
professore Vianu disse all’ Ionescu73: noto anch’io come lei, la concentrazione dello sguardo, la ricca vita interiore del modélla, ma
anche un certo vigóre monumentàle. Sicuramente che si tratta di
un modello rinascimentale e Giorgione pottrebbe essere l’autore,
piuttòsto se ci pensiamo che l’opera di questo é stata tanto posto in
controversia.
Benché Ionescu aveva già oppinioni così avvicinati, lui chiede
il parere di Emma Zocca proponendi il nome di Giorgione? e del
Fiocco (chi pensava forse veneziano Licinio?). Poi Ionescu fece
una cosa molto importante per chiarire in un modo scientico il problemma del ritratto; la radiograa del dipinto dove ha potuto osservare che la barba, il mustacchio, la grossa grossa collana d’oro
del personaggio presentavano le piccole degradazioni, e da questo
punto di vista, Ionescu ne fu convinto che le degradazioni sono
state causate in un incendio, più che sicuro, quello conosciuto,
che ebbe accaduto a Fondaco dei Tedeschi. Quindi, ha concluso
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Ionescu, il rittrato da Sibiu si trovava a Fondaco dei Tedeschi nel
momento del incendio.
Queste sono le conclusioni dell’Ionescu, prima del incarceramento.
Appéna uscito dal prigione (1976) Ionescu riprese le sue ricerche
(come scriveva lui stesso nello saggio dal giornale centrale Scânteia)
sul rittrato di Amberger, cioé quello d’Anton Fugger rappresentando
uno dei banchieri Fugger, consultando la pìù recenta bibliograa,
monograe dell’artista di Ludwig Baldass e Günther Heinz, Vienna,
München, 1971 e Tout l’oeuvre paint par Giorgione di Béguin e Pietro
Zampetti. Ho scoperto - dice Ionescu - che tra i dipinti del Giorgione
esiste uno di Fugger citato di Vasari – ma non nelle sue Vitae... .però nei documenti, come una cosa mirabile. Un alto rittrato di un
Fugger considerato come un originale di Giorgione é stato scoperto
ad Anvers da C. Ridol. Oggi il rittrato si trova a Monaco di Bavaria,
attribuito corettamente al Tiziano da Carlo Ragghianti. Dato che
Heinz ha visto “gli altri schizzi” mentre Ridol ha visto un vero, intero
rittrato – suppone Ionescu - che non si tratta del nostro dipinto,
catalogato come Amberger e rubato nel 1968.
Dunque il nostro quadro (Giorgione?), chi sa dove si trovo
adesso, perché, sfortunamente non é stato ricoperato come quelli
altri Quattro.74
Proprio se il dipinto di Anton Fugger non si trova mai nel nostro
museo (solo Dio lo sa dove pottrebbe essere), la sua immagine
rimane nella memoria visiva di quelli che l’hanno visto, oppure lo
vedono nelle fotograe.
Un altr’ opera di cui Theodor Ionescu si é stato preoccupato nei
anni novanta fu il ricame, piuttosto i ricami, piviali che si trovano
nel Museo Brukenthal. Questi ricami tessuti a Firenze e Venezia
provengono dalla chiesa evanghelica di Sibiu, e tra loro ce ne sono
qualche pezzi di un reale interesse, e ci sono ben conosciuti in
Romania75, ma poco nell’Europa.76 Dobbiamo pronunciare il nome
di Alessandro Botticelli per il ricame, casula (tessuta dopo i disegni
di Botticelli), ma esistono almeno ancora due eseguite dopo disegni
dei grandi artisti rinasacimentali. Di tutte queste ha scritto Theodor
Ionescu un saggio intitolato Pictura italiană cu acul de la Muzeul
Brukenthal77, facendo un breve storico della loro provenienza.78 Il
saggio mi sembra un puo confuso ma cercherò riasumere cronologicamente le date più importante, almeno riferente a due tessili ricchissimi nei ornamenti e immagini.
Ionescu scrive che nel 1884 Ludwig Reissenberger79 ha provato
d’identicare la loro origine, apprezzandole come amminghe, dato
che nel medio evo i tedeschi da Transilvania avevano i rapporti
stretti con dei Paesi Base.
Nel 1929 Rudolf Speck il direttore incaricàto del Museo Brukenthal ha inviato quelli due tessili orentini, insieme con un terzo a
Berlin, proveniente da Lucca - bellissimo anche quello, ma questo
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presenta solo ornamenti dei grì e elementi vegetali senza immagini con i santi, oppure scene sacre -, nella mostra del Schloss
Museum per essere viste dall’esperto Otto von Falke chi li ha dichiarato, caratterizzato “tra i più importanti tessili dal fastuoso gotico
tardo”.80
Falke ha confermàto per le prime due la loro origine orentina,
probabilmente opera del tessitòre Malochi, e per ricami si pronuncia
per un pittore dal cerchio del Pollaiuolo.
Un opinione diversa ebbe avuto la ricercattrice ungherese
Jolanda Balogh, chi ha studiato attentamente la casula e il piviale
nei anni 1943 e 1960. Per la casula la Balogh proporreva il nome di
Botticelli e per il piviale quelli di Fra Angelico, Ghirlandajo e Benozzo Gozzoli.81
A questo punto Ionescu si rivolge al professore Longhi scrivendoli
che l’immagine di Maria (sul piviale) é posteriore a Fra Angelico.
Il risposto dell’ erudito italiano si conosce: lui ha confermato il
nome del Botticelli e Ghirlandajo e anche quello di Filippo Lippi per
la Maria.
Il noto professore romeno di storia dell’arte, accadémico Virgil
Vătăşianu, assume l’attribuzione di Balogh su Botticelli e la cita nel
suo grande volume sull’arte di Romania nell Medio Evo.82
La casula diventa conosciuta83 e dal 1989 siamo stati sollecittati
a inviare le fotograe del ricame, a Milano (Poldi Pezzoli) 84e a
Palermo85.
Rimane sotto il punto di domanda il piviale attribuito a Ghirlandajo, e speriamo che con la sollecitudine degli storici d’arte italiana
si risolverà ancora una sconosciuta nel lungo elenco degli ignoti italiani nella Pinacoteca Brukenthal.
Passiamo adesso ad un altro argomento, amato e studiato
da Ionescu. Si tratta del rittrato, conosciuto oggi sotto il titolo Il
promesso sposo con anello del danzamento86, di Jan van Eyck.
Il dipinto, acquistato come fosse stato da scuola tedesca87,
catalogato nel 1844 nella stessa scuola, come opera d’Albrecht
Dürer88, viene identicato da dott. Theodor von Frimmel come Jan
van Eyck e pubblicato nel catalogo del 189489 e poi da Csaki nel
catalogo del 1909 con il titolo L’uomo con copricapo azzurro. Si
conosce che nel 1897 L’uomo con copricapo azzuro era a Vienna
a cura del restauratore Eduard Gerisch per restaurarlo. Da cui il
dipinto fu inviato al direttore della Galleria Nazionale da Berlin,
von Tschudi per essere esposto nella loro mostra. Con questa
occasione proprio Tschudi riconosce l’attribuzione – Jan van Eyck.
Il dipinto diventa rapido famosissimo e sta entrando nel circuito
dei valori europei, conosciuto e apprezzato nel tempo dei notissimi
storici dell’arte dell’ epoca: tra loro alcuni (pocchissimi) hanno avuto
dei dubbi sull’originalità del quadro, come per esempio, Karl Voll.
La sua opinione é rimasta singolare e fu combatutta da Ludwig
Kaemer nel suo saggio Die neuste Eyckliteratur.90
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Il quadro fu esposto nei anni 1902 e 1906 nelle mostre da Bruges
e Londra e nel 2002 nella stessa città Bruges in una delle più famose
mostre, nel GROENINGEMUSEUM, dedicata al pittore Jan van Eyck,
che si intitolava JAN VAN EYCK DE VLAAMSE PRIMITIEVEN EN
HET ZUIDEN GROOTMEESTERS ONTMOETEN ELKAAR (1430153O), 15 Marzo – 30 Giugno 2002.
Il dipinto fu così ammirato che fu messo sull’afso (cartello ) della
mostra e sulla copertina del catalogo, come la più rappresentativa
opera del pittore e naturalmente della mostra.
A questo punto considero che é molto importante a dire
che Theodor Ionescu ha scritto un saggio davvero originale e
attraente su questo rittrato di Jan van Eyck91 e lo ha inviato alla
Biblioteca Brukenthal con la presenta dedicazione: Per la Biblioteca
Brukenthal, questa timida prova di identicare il rittrato di Jan van
Eyck - la perla – del passato e di oggi della galleria d’arte da Sibiu,
con la speranza che il mio saggio sarrà accolto bene. Constanza, il
25 marzo 1991.
Dalla prima pagina ti colpisce la franchezza del titolo. Ionescu
lo ha cambiato per le cause raggionevole, dal suo punto di vista,
giudicando che l’uomo chi tiene un annelo nel mano rappresenta
un sposo, oppure un danzato triste, arrabiato. Lo sguardo triste,
grave, dimostra una malinconìa, sofferenza, certamente per causa
di una donna, probabilmente sparita, da cui é rimasto solo l’annelo
del loro matrimonio, oppure danzamento. Scrive Ionescu in questo
saggio che l’uomo nemmeno non si ha fatto la barba, come un
segno di dolore, di lutto e si tratta probabilmente di un autorittrato,
del pittore vedovo, databile atorno all 1425, quando suppone
Ionescu, muore la prima moglie del pittore.
L’ articolo ha richiamato l’attenziòne della critica d’arte.
Nicole Veronne Verhaegen ha scritto Note sur “HOMME AU
CHAPERON BLEU” de BUCAREST92, in cui non fu d’accordo con
gl’ ipotesi del Ionescu, dato che lei conosceva solo una moglie del
pittore chi era molto più giovane del marito a cui li sopravvive 31
anni. Nicole Veronne cita poi un articolo del Thierry van de Walle de
Ghelcke93, in qui si tratta di un rittrato di gioielliere molto simile con
quello da Romania.
Secondo me Ionesco aveva raggione quando ha supposto che si
tratta di un danzato, marito rattristàto, ma é difcile dimostrare che
si tratta di un autorittrato, piuttosto che sarebbe l’unico.
Comunque nella mostra dal 2002 di cui ho parlato anteriore il
celebre dipinto rafgurava come Il rittrato di un danzamento, non
gioielliere o L’uomo con collotta azzzuro.
La cosa più importante é che questo dipinto provine dalla collezione Brukenthal. Dobbiamo dinnuovo riprecisare che il rittrato di
Jan van Eyck, insieme con altri 18 famosissimi quadri furono presi
nel 1948 al Museo Nazionale d’Arte da Bucarest da dove sono ritornati nell’ottobre 2006.
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Tutti questi quadri e quell’altri 8 rubati nel 1968 (da cui quattro
sono stati ricoveratti nel 1998) hanno diventato l’ossessione per
Theodor Ionescu e non solo per lui, anzi per gli uomini della cultura
romena, per la chiesa evanghelica di Sibiu e le communità tedesca
e romena della nostra città, chi hanno riuscito d’ottenere legalmente
tutti quelli 19 quadri é diventato la realtá ma é stato anche il desiderio di Theodor Ionescu, chi sperava che una volta il regime comunista caduta le cose si cambierànno subito.
Ma prima dell’arivo dei dipinti da Bucarest fu scoperto ECCE
HOMO, (insieme con altre tre), ricuperato nel agosto del 1998,
esatto dopo 30 anni dal furto e due mesi dopo la morte di Theodor
Ionescu (28 mai 1998).
Il bravo ricercatore é scomparso senza poter vedere quelli
quattro meravigliosi quadri e sopratutto senza poter conoscere la
verità come scriveve in un articolo la signora Geta Deleanu, curattrice nel Museo d’Arte da Constanza.94
La stessa signora ha fatto un intervista95 con Ionescu prima di
morire. Il ricercattore si confessava a lei senza paura, descrivendo
con passione la sua attività di ricercatore, i suoi risultati, il dialogo
(naturalmente scrito), con alcuni dei più celebri storici d’arte dal
mondo.
In questo intervista, fra le altre cose, lo studioso romeno diceva
con amarezza: “avete sentito del furto dal Museo Brukenthal? Sono
io il ladro…«.
Theodor Ionescu desiderava con ardore che i dipinti rubati nel
1968 siano stati ricoveràti. Ma il destino fu contro di lui: muore due
mesi prima di arrivare in Romania quelli quattro dipinti, ricoverati nei
Stati Unitensi, a Washington.
Nei suoi ricerchi Theodor Ionescu ha ricevuto un enorme aiuto,
preziosissimi suggerimenti, attribuzioni certi, validi anche oggi, dal
professore ROBERTO LONGHI.
Posso dire senza sbagliare che é stato Roberto Longhi, IL CONNAISSEUR italiano, chi ha fatto la maggioranza dell’attribuzioni
nella nostra pinacoteca. Tutta la nostra gratitudine e ringraziamenti,
un omaggio ad entrambi ricercatori!
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The Emotional Visuality of Digital Rococo

Anca Mihuleţ
Rezumat: Asaltul culturii modelate de imagine impune noi metode şi strategii de a
vedea. Istoria vizualităţii porneşte din secolul al 19-lea, când Konrad Fiedler, pornind
de la filosofia lui Kant şi a lui Schopenhauer, foloseşte metode specifice culturii
vizuale pentru a studia creaţia lui Adolf von Hildebrand sau a lui Hans von Marées,
artişti contemporani lui. Erwin Panofsky reia în lucrările sale demersul lui Fiedler,
punând bazele cercetării din punct de vedere iconografic şi iconologic al unei opere
de artă. Din acest moment, cultura vizuală a fost investită cu un nou sens – privirea
va fi reabilitată atunci când gândirea vis-a-vis de opera de artă se va schimba. Acest
iconoclasm, supranumit de W.T.J. Mitchell ‘the pictorial turn’, a impus reinterpretarea
întregii istorii a artei, de data aceasta pornind de la studii de caz şi nu de la curente
artistice. Subiectul propus de mine se situează în continuarea acestei metode de
interpretare, propunând reinventarea vizualităţii de tip rococo prin recurs la dialectica
societăţii contemporane.

The Helmut Newton Foundation in Berlin started this year with a
conspicuous exhibition Men, War and Peace. The three artists on
display are Helmut Newton, James Nachtwey and David LaChapelle
- Helmut Newton with his portraits of famous beautiful men and
women, leading a hype existence in a customized environment
produced for limited access only; James Nachtwey presenting
disrupted series of war photographies - The Gulf War, the conicts
in former Jugoslavia, the wars in Afghanistan or in Irak are placed
in a parallel world, where the gestures, the attitude, the grief, the
scenery or the aesthetics bare the unfullment of a gotten out of
control baroque. These sublime images of war, where life is totally
extirpated, demonstrate that wars exist only visually for those who
are not involved; David LaChapelle’s iconoclastic images of stars
like Madonna, Britney Spears, Eminen, Pamela Anderson, David
Beckham correlate stardom to the hedonist American society, a
space where desires and dreams produce themselves, converting
reality and everyday life into a combination between articial and
natural, between high-culture and low-culture. These three visual
examples originate from a hyper capitalized and americanized
collection of social and political strategies, mass-producing lifestyles.
But these three photographers manage to surpass the everyday
existence, proving that everyday is not as it appears. For Freud (in
the “Psychopathology of Everyday Life”, 1901), the everyday is both
real and unreal, both actuality and the disguise towards actuality.
Or even more specic, behind the appearance of everyday life lies
another actuality. For Freud, all forms of everyday life are loaded
with suppressed material. This material is a realm of desire and fear
that can, if not under control, burst into daily life.
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And out of this ubiquitous phenomenon that is the control over
everyday existence and over subliminal thought, visual culture
emerged, as a convergence of the symbolic, the real and the
imaginary1.
I nd it improper to say that this visual turn represents the
hegemony of the visible in contemporary culture. What visual culture
really possesses is the access to a previously invisible world. It is
important to understand, when talking about visuality, that we
have to consider images as a distinct part of our existence, as
living organisms, which occupy multiple subject positions and
identities2. This theory of Mitchell goes hand in hand with Horst
Bredekamp’s considerations upon the “image act” - images seen
as structural impressions of the world instead of just illustrations or
representations.
And probably in this context, it is natural to accept that
visual culture appeared while reaching the end of the distinctions
between artistic and non-artistic imagery, between everyday life
and subliminal existence, leading to the dissolving of the traditional
history of arts in a history of images, a history teaching us how to
desire and how to see.
Each one of us should develop a visual strategy. Images shouldn’t
be perceived in a didactic manner, we have to re-interpret them.
Part of the same strategy would be rendering life to images taken
from the history of arts by connecting them to our contemporary way
of thinking. Finding a visual strategy is a method of stopping the
globalizing effect of visual culture.
And due to technology, our power and ability to do things, to
imagine things and to detect things is amplied3. Photography is
a technology that maximizes its information content when being
placed in the context of another imagining strategy and another
historical period.
Based on the compatibility of images, we have to discover other
ways of seeing, different from the visual tactics we are accustomed
to. Photography is not just sheer visuality, it is an entire visual
practice…and not at all a visual drama, but a visual excitement.
The Brukenthal collection is based on very strong and very
expressive imagery, even extravagant images, giving new meanings
to the life contained by each image. During the 18th century, seeing
was a matter of taste in the everyday life. Images were meant to
convert the ordinary visual reason and to possess the viewer.
As a genuine enlightened collector, in the tradition of “European
Thought”, European cultural identity and modern concepts, the
baron Samuel von Brukenthal managed to associate in his museum
the cultivation of mind with the cosmopolitan vision of European
culture. He was a great collector and dealer of contemporary art
and tried to construct a new art public, associated with the birth of
the European “consumer culture”4. Brukenthal imposed an image
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code and also boasted the discernment of taste, in a society that
was predominantly agrarian. The Baron was a man of multiple
pleasures - the pleasure of contemplating, of eating, of strolling,
of philosophizing, of talking, constantly improving the quality of his
inner life.
In this context, I encountered the poly sensoriality specic to
contemporary arts in the dazzling and ecstatic baroque “madness of
vision”, to use Christine Buci-Glucksmann sintagm5. And I became
visually seduced by the power of baroque, and after a time, by
rococo imagery. I came to terms with the fact that while we
tend to free baroque, rococo was never exhausted and we are
constantly under rococo companionship. Rococo addressed to a
public capable of feeling, sympathy, sensibility and style.
Sophisticated, esoteric, theoretical, aesthetic, very domestic,
comfortable and lovemaking, rococo nds its correspondent in
today’s life-style images, accomplishing the conversion of the now
into the new. No concept can hold on beyond the isolated image or
the isolated statement. A reconguration of the old elements has to
be produced6.
French rococo engravings depicting an extravagant life-style
had set fresh approaches to visual communication7. Due to their
reproducibility and widespreadness, engravings were an important
part of baron Brukenthal’s collection.
During a recent conference held at the Brukenthal Museum
upon “Modell Aufklärung”, prof. Herbert Lachmayer, founder of the
DaPonte Institute in Wien, used the term rococonilism, in order to
describe the re-invented rococo visual models.
The rococonilist self-sufcient environment that is the internet
satises the “distracted gaze” (Benjamin) of the modern consumer.
The internet is perfectly compatible with the corrupted eye of the
contemporary individual. Internet magazines dissolve space and
time in a compact visual package, mixing politics, irony, looking
instead of seeing, sensing instead of knowing, ânerie, bricolage,
the street, the screen, the stage or horizontality. What the eye sees
is dictated by a system of beliefs and desires8.
100proofTRUTH is a recent urban life-style online magazine,
based on recovering image clichés, by using a hyperbolic discourse;
I quote: “We’re truly independent, create the purest, unadulterated
words, images, thoughts, ideas, without being hypocritical. We
come correct; pure; for the great and for the good. All forms of
the modern media are covered: Art & design, music, lm, travel,
hype…“.
These are fragments from the mission statement, as revealed
in the rst number of the magazine, concentrated on European,
especially British club culture style. This type of alternative
photographic aesthetics inspired by an ultra-modern life-style, is a
brand new commodity that annulates static, classic and generally
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accepted beauty. 100proofTRUTH proves that there is an art in
seeing things and making them worth seeing. Stepping out of a
distressful morality enlarges the public’s visual understanding of the
familiar, of the natural, of the non-political gesture9, generating the
construction of the aesthetic sensibility of the extra-visual. Like in
rococo engravings, there exists a tendency to associate the virtue
of “naturalness” with open gestures that transparently communicate
the character’s intentions10.
These emotional games are strategies for maintaining a curious,
visually receptive and dependent public.
The images in 100proofTRUTH are gender specic, but not in
the way Laura Mulvey suggested – a strict separation between the
active principle (male) and the passive principle (female) as well
as the opposition between woman as image and man as bearer
of the look. In the case of 100proofTRUTH, gender specicity is
not an accidental result, but a naturalistic detail of an independent
and non-articial existence, a separation that can exist only in
photography, because photography can produce even while static,
total uniqueness and attitude.
The desire for frontality11 and for social visibility in the time of
rococo determined a singularity and specicity of gestures / the
owergirl, the melancholic, the thinker express themselves through
their peculiar behavior, while simulating attitude /.
The second and last number of 100proofTRUTH, focuses on
South Africa, the place where the magazine actually emerged.
It aggressively combines war and fashion industry, each contra
balancing the impact of the other. This situation is not due to
a visual anarchy, but to a “hierarchy of legitimacies”, as Pierre
Bourdieu asserted12, that situates war and classical beauty at a
point of maximal tension between deviated practices and ubiquitous
elevated cultural behavior.
A gallery, containing other photographs, movies, music or internet
links that seduce the electrobricoleur13, exists behind some of the
images. Incapable of assimilating, cruising becomes a cultural
activity, the cruiser choosing whatever he nds attractive in this
immense transparent space.
The image of war is reduced to minimalist weapons, associated
to icons of mass consume. Is better to consume than to ght or war
is just another commercial activity? It is a fact that war strategies
resemble economic strategies and each sustains a prolic industry.
War, as economy, is a rened practice, part of a theoretical system
that always nominates its winners.
In the 18th century’s engravings, the solitude of ruins and the beauty
of surviving men suggested the image of war, of destruction. For
rococo artists, war was an exotic element, creating a new type of
landscape and also a moment of reection on the instability of a public
society saturated with illusions, living apart from the real world.
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By displaying extravagant urban-style images from South Africa,
100proofTRUTH revisions an aesthetic of modernism specic to the
Third World. Non-modern traditions seem to be totally annihilated by
a fresh and unlimited carnivalesque spirit, situated at the border of
cannibalism and garbage14. Reality is de-constructed by a perpetual
spectacle and by an anticlassical aesthetic, in order to reveal
a rebellious beauty15. Carnival destroys perfection and promotes
superstition and visual passion. The body becomes the visual
reection of hidden thoughts.
The fascination of the 18th century towards oriental mystifying
items was very profound. This led to a difculty in drawing a distinct
line between reality and ction. Individuals were actually visually
simulated in this direction – masculine or feminine characters were
often represented near exotic or regular animals with humane
features.
Advertising, as an active part of visual culture, is a major
concern in 100proofTRUTH, which publicizes only visually useful
mechanisms, denying harmful structures.
Determined by the economic growth in the 18th century, a range
of cultural attitudes and orientalised visions emerged. Rococo artists
were advertising the positive impact of the urban improved life-style;
and this was possible due to the expansion on the market of prints,
public exhibitions and newspapers.
In the case of 100proofTRUTH, text becomes an image itself,
personalizing the relation between photography and viewer. The
text doesn’t control the image, it sets multiple interpretations for the
image and it broadens its informational content through this natural
language belonging to the photography itself.
The post-text – in French and Latin - appearing on rococo
engravings assures the afterlife of the image, its exact remembrance
and recognition, marking the image forever.
100proofTRUTH demonstrates that truth lies inside photography
and that our emotions are visually simulated in this concrete
jungle.
Photography is big and that is why we might look small. We
are not addicted to image, but we rely on the image as part of the
aesthetics of everyday life. Image is part of who we are, increasing
our capacity to express ourselves.
My visual strategy of placing two images, belonging to two
separate domains of culture, side by side generated meanings and
types of knowledge not produced by either image on its own and
culturally privileging none of them. The threat of visual atness is
surpassed and digitally motivated by rejecting compression and
by the rhetoric of advertising, where keywords, extracted image
details, dandy attitudes, virtual ânerie, pirates, visual adventurers
or market researchers prepare photographic image for an unmasked
existence.
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Un relief dionysiac de pe Valea Târnavei Mari şi
câteva consideraţii cu privire la habitatul roman din
această zonă
Alexandru Gh. SONOC
Zusammenfassung: Anläßlich der Reorganisierungsarbeiten in der Geschichteabteilung des Brukenthal-Nationalmuseums aus Sibiu/Hermannstadt, in einem
Schrank aus dem Museumslager, wo auch verschiedene, aus unterschiedlichen
Ortschaften aus dem Kokeltal stammenden archäologische Materialien aufbewahrt
wurden, wurde ein römisches Reliefbruchstück aus weißer Marmor feiner Körnung
entdeckt, das ohne Inventarnummer und von einem Zetterl begleitet war, auf dem
es stand, daß es aus Proştea/Probstdorf stammt, ohne aber genau anzumerken, ob
es sich um Proştea Mică/Kleinprobstdorf (zur Zeit, Târnăvioara, Kr. Sibiu) oder um
Proştea Mare/ Großprobstdorf (zur Zeit, Târnava, Kr. Sibiu) handelt und auch nicht
das Fundjahr oder die Bedienungen, in denen dieses Stück in der Sammlung des
erwähnten Museums aufgenommen wurde. Das Stück, an dem kein Originalrand
mehr erhalten geblieben ist und dessen Rückseie ebenfalls beschädigt ist, hat die
maximale Länge von 30,3 cm, die maximale Breite von 13,1 cm und die maximale
Dicke von 9, 5 cm.
Im oberen Teil des Reliefs ist noch das Bild eines jungen, nackten Satyrs robustes
Körperbaus erhalten geblieben, der nach links geht, den Händen nach vorn gestreckt,
in der Richtung einer verschollenen Gestalt oder einen nicht mehr erhaltenen
Gegenstand (Weintraube, Weingefäß, Musikinstrument etc.) haltend. Im unteren Teil,
irgendwieim Raum zwischen den Füße des Satyrs, zeichnet sich aus die Büste des
Gottes Pan, der, wie es scheint, in einer erregten Bewegung dargestellt ist. Der Kopf
des Satyrs, mit molligen Backen, hat einen lustigen Ausdruck und sein Mund ist
geöffnet, einen Juchzer suggerierend. Die Falten (ein Hautgewuchs) aus der Gegend
des Kinnes, auch wenn weniger üblich in den Satyrendarstellungen aus Dakien, sind
ein realistischer Detail, das von der Beobachtung einiger Ziegenrassen inspiriert
wurde, auch wenn die Falten auch bei einigen Oviden und selbst Haussuiden
vorkommen. Die Muskulatur der Unterschenkel und der Hinterbacken ist gut gestaltet,
wie auch die Genitalien, die aber unanatomisch, etwa unterhalb der Nabelgegend
angebracht sind, im Unterschied zu dem recht dicken, zylinderförmigen, aber
unvollständig erhaltenen Schwanz. Die muntere Bewegung, mit großen Schritten,
des Satyrs erklärt die unanatomische Lage der Genitalien, deren Darstellung vom
Bildhauer für nötig gehaltet wurde und die, in ihrer natürlichen Lage, hätten wegen
ihrer Überlage durch den Oberschenkel des rechten Beines nicht sichtbar gewesen.
Die Büste Pans ist ebenfalls nackt, aber der Bockunterkörper des Gottes ist leider
zerstört. Trotzdem, kann noch festgestellt werden, daß der untere Teil des Bauches
mit Fell bedeckt war. Der Bart des Gottes ist in mehreren Strähnen geteilt und beim
Kinn ist er länger, jenem eines Ziegenbocks ähnlich. Auf dem Kopf zeichnen sich
kleine, wegen der Beschädigung des Reliefs kaum sichtbare Hörner aus. Das Ohr ist
aber ein menschliches, kein tierisches und die Nase ist platt gemacht. Das Gesicht
des Gottes ist, trotzdem, äußerst expressiv, mit einer gut ausgeführten tragischen
Miene. Aus der Hinsicht der Technik der Ausführung, zeichnen sich die Spuren
von Bohrer aus, die in der Gegend der Schläfen und der Strähnen des Bartes von
Pan, auf dem Bauch des Satyrs, bei seinem Mund, seiner Ohrlappe und selbst in
dessen Frisur sichtbar sind, was eine spätere Datierung, im 3. Jh., in der severischen
Zeit suggerieren würde. Die Qualität des Materials und der Ausführung dieses im
Verhältnis zur Größe der Gestalten recht kleines Stückes macht uns zu glauben,
daß es sich um ein Weihrelief handelt, das das Repertoire der provinzialrömischen
Skulpturdenkmäler mit bacchisch-dionysischen Motiven aus Dakien bereichert.
Der Sinn dieser Darstellungen war, die heilige Geschichte des Gottes BacchusDionysos wieder in Erinnerung zu bringen, die Devotion seiner Anbeter gegenüber
ihm zu stärken. Die eingeweihten Gläubigen hofften, nach dem Tode zu Mitglieder der
lustigen Gefolge dieser bei allen sozialen Schichten populären rettenden Gottheit zu
werden. Bacchus-Dionysos wurde als eine befreiende Gottheit wahrgenommen, die
dem Gläubigen, ungeachtet seines Geschlechtes und sozialer Bedingung, den Zugang
in einem Paradies der sinnlichen Lust eröffnet; nach ca. 200, die Identifizierung der
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verstorbenen Frauen mit Ariadne in den Darstellungen auf den Sarkophage zeigt sehr
eindeutig, daß die Glückseligkeit nach dem Tode als eine Hierogamie mit dem Gott
wahrgenommen wurde. In den bacchisch-dionysischen Kulte konnten selbst Kinder
eingeweiht werden, denn der soteriologische Sinn dieser Einweihung war, im Fall
eines vorzeitigen Todes, ihre Umwandlung in bösen Geister zu verhüten und ihnen ein
lust- und freudenvolles Nächstes Leben zu sichern.
Zur Zeit der römischen Herrschaft in Dakien war die bacchisch-dionysische
Frommigkeit oberflächlicher, aber moralischer als in der hellenistischen Welt, was
durch den orphischen Einfluß und duch den Eingriff der Behörden zu erklären sei,
indem deren moderierenden Tätigkeit hat zur Schwächung der Manifestationen
dieser Frommigkeit geführt und ihren ursprünglichen Charakter entstellt, so
daß die bacchisch-dionysische Kollegien auf dieser Weise zu weinliebenden
Opfergemeinschaften kollektiver Entspannung und Exaltation wurden. In Dakien sind,
vorläufig, bacchisch-dionysischen Kollegien nur bei Alburnus Maior und Ampelum
belegt. Durch archäologische Untersuchungen sind Heiligtümer des Liber Pater bei
Apulum, Cioroiu Nou, Porolissum und Ulpia Traiana Sarmizegetusa bekannt und
das Vorhandensein weiteren wurde, aufgrund der archäologischen Funde und der
Inschriften, bei Drobeta, Potaissa, Romula, Napoca, Alburnus Maior und Ampelum
vermutet. Unter den Namen Libera und Liber verbergen sich keine einheimische
Gottheiten, sondern, wahrscheinlich, sie entsprechen den Gottheiten Demeter und
Dionysos, die ursprünglich mit Ge und mit ihrem Bräutigam identifiziert wurden. Wir
glauben, daß die durch eine im Brukenthal- Nationalmuseum aufbewahrte Inschrift
auf einer Statuebasis aus Ampelum belegten Gottheiten Dominus und Domina stellen
ebenfalls Liber und Libera, beziehungsweise Bacchus-Dionysos und Ariadne dar,
eventuell, wegen ihrer möglichen Identifizierung mit Pluto und Proserpina, in ihrer
Jenseitsherrscher- Hypostase.
Wegen der Ungenauigkeit der Aufzeichnung auf dem das besprochene Relief
begleitende Zettel, bleibt es zu präzisieren, ob es aus Proştea Mică/Kleinprobstdorf
(Kr. Sibiu), zur Zeit die Târnăvioara genannte Ortschaft stammt oder ob es auf dem
Territorium der benachbarten Ortschaft Proştea Mare (Kr. Sibiu), die zur Zeit Târnava
heißt, entdeckt wurde. Die wegen einer in der Fachliteratur angehäuften Reihe von
manchmal absichtlichen Fehler nötige Neubesprechung der archäologischen Funde
aus diesem Gebiet macht uns zu glauben, daß die auf dem Burg genannten Plateau
liegende Siedlung aus Kleinprobstdorf, genau so wie auch die Erdebefestigung von
hier, kann im 3.-2. Jh. v.u.Z. datiert werden; zur Zeit der römischen Herrschaft in
Dakien kann es sich in diesem Punkt eher um eine saisonbedingten Bewohnung
als um eine eigentliche Siedlung handeln. Hier wurden auch zwei Körpergräber
entdeckt, die der spätrömischen Bevölkerung zugeschrieben werden könnten und
die, genau so wie andere archäologische Materialien aus dem 4.-6. Jh., hier das
Vorhandensein einer spätantiken kleiner Siedlung andeuten. Bei Großprobstdorf,
Spuren einer ländlichen provinzialrömischen Siedlung mit zerstreuten Wohnungen
sind westlich der gegenwärtigen Ortschaft, auf der Terrase rechts vom Mihalţ- Bach
erwähnt. Aus dem Gräberfeld dieser Siedlung, dessen genaue Lage unbekannt ist,
aber der mit demjenigen auf dem Burg genannten Plateau aus Kleinprobstdorf
nicht identisch ist, stammen zwei Grabdenkmäler, die in Sekundärlage entdeckt
wurden und die, zur Zeit, ebenfalls im Brukenthal- Nationalmuseum aufbewahrt
sind: es handelt sich um ein Grabstelebruchstück mit Inschrift und eingeschloßenem
Medaillon mit Bildnisse, von dem wir glauben, daß es nach der Mitte des 2. Jh.
datiert werden kann und um ein freistehendes Rundmedaillon, das jüngst im 3. Jh.
datiert wurde. Die Bewohner der Siedlung scheinen Ansiedler norisch-pannonischer
Herkunft zu sein. Die Spuren einer Siedlung aus dem 4. Jh. wurden südwestlich,
nördlich und östlich der gegenwärtigen Ortschaft bemerkt.
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1. Descriere.
Cu prilejul lucrărilor de reorganizare a secţiei de istorie a Muzeului
Naţional Brukenthal din Sibiu, într-un dulap din depozitul muzeului,
în care se păstrau şi diferite materiale arheologice preistorice care
provin din diferite localităţi de pe valea Târnavei, a fost descoperit
un fragment de relief roman din marmură albă, cu granulaţie nă,
lipsit de număr de inventar, însoţit de un bilet nedatat, care menţiona
faptul că ar proveni de la Proştea, fără a se specica dacă este
vorba de Proştea Mică (în prezent Târnăvioara, jud. Sibiu) sau
Proştea Mare (jud. Sibiu) şi nici anul descoperirii sau condiţiile
în care piesa respectivă a ajuns în colecţia amintitului muzeu.
Informaţii suplimentare nu au putut  obţinute nici din studiul
arhivei muzeului şi nici prin chestionarea angajaţilor mai vechi ai
acestuia, care au avut în gestiune de-a lungul vremii colecţiile de
antichităţi preistorice sau romane sau care au făcut cercetări pe
valea Târnavei, iar scrisul persoanei care a întocmit biletul este,
de asemenea, necunoscut celor chestionaţi *. Piesa (g. 1), din
care nu se păstrează nici o margine originală şi a cărei suprafaţă
posterioară este, de asemenea, deteriorată, are lungimea maximă
de 30,3 cm, lăţimea maximă de 13,1 cm şi grosimea maximă de 9,5
cm.
În partea superioară a reliefului se păstrează imaginea unui satyr
tânăr, nud, de constituţie robustă, care se deplasează spre stânga,
cu mâinile întinse în faţă, spre un personaj dispărut sau ţinând
în ele un obiect care nu s-a mai păstrat (ciorchine de strugure,
vas cu vin, instrument muzical etc.). În partea inferioară, oarecum
în spaţiul dintre picioarele satyrului, se distinge bustul zeului Pan,
reprezentat, se pare, într-o mişcare agitată. Capul satyrului este
rotund, cu păr cârlionţat, care lasă să se vadă urechea sa ascuţită,
de animal. Faţa satyrului, cu obraji bucălaţi, are o expresie de
veselie, iar gura este deschisă, sugerând un chiot. Faldurile din
zona bărbiei, deşi mai puţin obişnuite în reprezentările de satyri din
Dacia, sunt un detaliu realist, inspirat de observarea unor rase de
caprine, deşi faldurile se întâlnesc şi la unele ovine şi chiar porcine
domestice. Musculatura gambelor şi a feselor este bine conturată,
la fel ca şi organele genitale, plasate însă neanatomic, cu puţin
sub regiunea ombilicală, spre deosebire de coada relativ groasă,
de formă cilindrică, dar incomplet păstrată. Mişcarea vioaie, cu
paşi mari, a satyrului, explică poziţionarea neanatomică a organelor
genitale, a căror reprezentare a fost considerată necesară de către
sculptor şi care, în poziţia lor rească, nu ar  fost vizibile, ca urmare
a suprapunerii lor de către coapsa piciorului drept. Bustul lui Pan
este, de asemenea, nud, iar partea inferioară, de ţap, a trupului
zeului, este, din păcate, distrusă. Cu toate acestea, se mai poate
constata că zona inferioară a abdomenului său era îmblănită. Barba
zeului este împărţită în mai multe şuviţe, iar în dreptul bărbiei este
mai lungă, asemănătoare bărbii unui ţap. Pe cap se disting coarnele
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mici, abia vizibile, datorită deteriorării reliefului. Urechea este însă
una umană, nu de animal, dar nasul este aplatizat. Figura zeului
este, cu toate acestea, deosebit de expresivă, cu o mină tragică
bine realizată.
Din punct de vedere al tehnicii de execuţie, se remarcă urmele
de sfredel, vizibile în zona tâmplelor şi a şuviţelor bărbii lui Pan,
pe abdomenul satyrului, a gurii, lobului urechii şi chiar în coafura
acestuia, ceea ce ar putea sugera o datare mai târzie, la sfârşitul
sec. III, în perioada Severilor, când în Dacia se răspândeşte tehnica
separării şuviţelor, din loc în loc, prin găuri realizate cu sfredelul1.
2. Semnicaţie cultural-istorică.
Calitatea materialului şi execuţiei acestei piese de dimensiuni relativ
mici, în raport cu mărimea personajelor, ne determină să credem
că este vorba de un relief votiv, care îmbogăţeşte repertoriul
monumentelor sculpturale romane provinciale cu teme bacchodionysiace din Dacia.
Rostul acestor reprezentări era de a rememora istoria sacră a
zeului Bacchus-Dionysos, de a accentua devoţiunea faţă de acesta
a adoratorilor săi; aşa cum o arată frecvenţa scenelor dionysiace
pe sarcofagele romane, o expresie a devoţiunii baccho-dionysiace
era şi credinţa în integrarea, după moarte, a credinciosului iniţiat
în veselul cortegiu al acestei divinităţi soteriologice2, extrem de
populară în rândurile tuturor categoriilor sociale3. Capacitatea de
adecvare a cultului acestui zeu la cerinţele diferitelor categorii
sociale este reectată, de altfel, aşa cum remarca M. Giebel, tocmai
de varietatea scenelor dionysiace de pe monumentele funerare şi
de modul de receptare al diferitelor elemente ale “istoriei sacre” a
zeului de către comanditarii acestora4, care însă, datorită frecvenţei
acestor motive în arta funerară antică, din sec. IV î.e.n. şi până
în Antichitatea târzie, nu pot  priviţi, în mod necesar, ca iniţiaţi în
misterele baccho-dionysiace5. Bacchus-Dionysos, la al cărui cult
“universal”, nu numai ca răspândire teritorială, ci şi din punct de
vedere al statutului social, puteau participa atât oamenii liberi, cât şi
sclavii, bărbaţii, ca şi femeile, era privit ca o divinitate eliberatoare,
care îi deschide credinciosului accesul într-un paradis al plăcerii
senzuale6; după cca. 200, identicarea defunctelor cu Ariadna în
reprezentările de pe sarcofage7 arată, în mod elocvent, că fericirea
postexistenţială era privită ca o hierogamie cu zeul. La aceasta
a contribuit mult faptul că relaţia dintre om şi divinitate, a
cărei prezenţă, manifestată prin νθουσιάσμος şi μανία, era mai
simplă, mai apropiată şi percepută ca ind mai intensă8; această
experienţă religioasă, inspirată de nebunia posesiunii divine, a făcut
posibilă apropierea orgiasmului baccho-dionysiac de corybantismul
metroacist9. În cultele baccho-dionysiace puteau  însă iniţiaţi chiar
şi copiii, iar raţiunea soteriologică a acestei iniţieri era aceea de
a preveni transformarea lor în spirite rele, în cazul unei morţi
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premature şi de a le asigura şi lor o postexistenţă plină de bucurii şi
plăceri10.
În perioada stăpânirii romane în Dacia, religiozitatea bacchodionysiacă era mai supercială, dar mai morală decât în lumea
elenistică, fapt explicat prin inuenţa orcă, dar mai ales prin
intervenţia autorităţilor, a căror acţiune moderatoare a dus la
temperarea manifestărilor acestei religiozităţi, alterându-i caracterul
iniţial, astfel că s-a ajuns, cu timpul, la o ruptură între grecescul
Dionysios şi italicul Liber Pater11, fenomen constatat şi în cazul
provinciei Moesia Inferior, în zona limes-ului dunărean12. În epoca
romană, mystul este una dintre numeroasele persoane care aparţin
unei asociaţii religioase, care reproduce θίασος-ul divin, dar care,
adesea, urma unul dintre diferitele modele de collegia, lipsite
deja de orice urmă de misticism şi devenite, de fapt, confrerii
oenole, sacriciale şi de relaxare sau exaltare colectivă13. În
cetăţile greceşti din partea dobrogeană a provinciei Moesia Inferior,
cultul lui Dionysos avea un caracter organizat14. În schimb, în Dacia,
colegii legate de cultul lui Liber Pater sunt atestate, deocamdată,
doar la Alburnus Maior15 şi la Ampelum, unde femeile erau însă
organizate într-o congregaţie aparte (Cervae) de aceea a bărbaţilor
(Hercliani)16; după părerea lui Th. Mommsen17, neacceptată însă
de către A. Bodor18, în aceste două congregaţii religioase ar
 fost admişi numai sclavi şi sclave19. Sanctuare ale lui Liber
Pater sunt cunoscute prin cercetări arheologice, deocamdată, la
Apulum, Cioroiu Nou, Porolissum şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
iar altele sunt presupuse, pe baza descoperirilor arheologice şi a
inscripţiilor, la Drobeta, Potaissa, Romula, Napoca, Alburnus Maior
şi Ampelum20. S-a armat chiar, dar fără dovezi concludente, că
sub numele de Libera şi Liber s-ar ascunde divinităţi autohtone,
ca în întreg spaţiul dunărean21; pare însă mai probabil ca această
pereche divină să corespundă, de fapt, celei reprezentate, iniţial,
de Demeter şi Dionysos, identicaţi cu Ge şi cu mirele acesteia22.
O bază de statuie de la Ampelum, dedicată lui Dominus şi Domina
de către Satrius Felix, beneciar al procuratorului, pentru sine şi ai
săi23, care în prezent se păstrează la Muzeul Naţional Brukenthal
din Sibiu (nr. inv. A 3403 = 7176), credem că ar putea  pusă şi
ea în legătură cu cultul lui Liber şi Libera, respectiv pe BacchusDionysos şi Ariadne, eventual, datorită posibilei lor identicări cu
Pluto şi Proserpina, în ipostaza de stăpâni ai Infernului. În Dacia,
cultul lui Liber Pater, despre care C. Popescu şi M. Popescu cred
că este un cult italic grefat pe tradiţii locale, se răspândeşte în
mediul militar începând cu perioada războaielor marcomanice, iar
în rândurile populaţiei civile poate  surprins începând cu domniile
lui Commodus şi Septimius Severus24. La Roma, după cum arma
R. Eisler, convertiţii la creştinism s-ar  recrutat dintre adoratorii lui
Liber Pater, părere cu care A. Boulanger nu este de acord în ceea
ce îi priveşte pe primii convertiţi25, ipoteză care, de altfel, nu poate
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 dovedită nici în cazul provinciilor dacice, în ciuda interpretărilor
abuzive date chiar şi mai recent de către unii reprezentanţi ai
istoriograei ecleziastice ortodoxe ornamenticii baccho-dionysiace
de pe monumentele funerare26.
2. Provenienţa reliefului.
Datorită impreciziei însemnării de pe biletul care însoţea relieful
discutat, rămâne de precizat dacă el provine de la Proştea Mică,
localitate numită, în prezent, Târnăvioara (jud. Sibiu) sau dacă a fost
descoperit pe teritoriul localităţii învecinate Proştea Mare, numită,
acum, Târnava (jud. Sibiu). De aceea, se impune o rememorare
a descoperirilor romane din această microzonă (g. 4-5), cu
atât mai mult cu cât în legătură cu acestea circulă informaţii
inexacte, datorate nu numai unor erori de localizare, cât şi a
instrumentalizării descoperirilor arheologice de către discursul istoric
identitar, în conformitate cu dogmele daco-româniste ale autohtoniei
şi continuităţii.
La Târnăvioara, cercetările arheologice întreprinse în decembrie
1958 de către prof. Nicolae Drăgan au avut drept obiectiv platoul
numit de localnici Burg, de pe culmea dealului Proştiţa (cca. 500 m
altitudine), aat la cca. 1 km nord-vest de localitatea bogată în urme
arheologice şi al cărui versant sudic este abrupt şi se învecinează
cu lunca Târnavei Mari, în vreme ce ceilalţi versanţi coboară lin
spre vale, având aproape aceeaşi altitudine ca şi a terasei râului;
platoul oval, lung de 68 m, este orientat nord-est – sud-vest şi
apărat dinspre versanţii mai lini, de la nord şi nord-vest, de un val de
pământ, care prezintă în partea sa superioară urmele unor gropi27.
Noi cercetări de suprafaţă a întreprins aici, în 1969, S. Dumitraşcu28.
Ca urmare a distrugerilor provocate de alunecările de teren produse în ultimele decenii sub acţiunea izvoarelor bogate existente pe
versanţii de nord şi est, care au făcut ca din suprafaţa locuită în Antichitate să mai rămână doar cca. 700 m2, M. Blăjan a efectuat aici în
1972-1973 cercetări de suprafaţă şi în 1974 un sondaj29. Materialele
descoperite cu diferite prilejuri în acest loc aparţin eneoliticului (culturii Coţofeni), perioadelor Latène mijlocie şi târzie (sec. III î.e.n. – I
e.n.) şi epocii romane (sec. II-III)30, perioadei migraţiilor (sec. IV-VI)
şi Evului Mediu (sec. XIII-XIV)31; trebuie remarcat însă că, în ciuda
unor evidente şi insistente eforturi de a dovedi acest lucru, chiar
şi prin ignorarea realităţilor arheologice32, nu există nici o dovadă
reală că aşezarea romană o continuă pe cea dacică.
În 1958, în partea de sud-vest a marginii platoului, a fost descoperit un mormânt de inhumaţie, orientat sud-sud-vest – nord-nordest, săpat la adâncimea de 0,85 m, într-un strat de nisip gălbui, care
n-a permis decât determinarea lungimii gropii sepulcrale: 1,90 m33.
Defuncta era culcată dorsal, cu capul întors spre dreapta, având
braţele întinse pe lângă corp, fără să  fost depusă în sicriu, dar
având sub cap, în chip de “pernă”, o masă de lut albicios34. Inventa158

rul funerar consta dintr-o bulă de argint în formă de arbaletă (Armbrustbel), de tip “romanic”, datată de la mijlocul sec. III şi până la
începutul sec. IV35, găsită lângă umărul stâng, de al cărei ac era
prins un inel romboidal de argint cu un semn de forma literei P
gravat pe chaton, un fragment de toartă de bronz cu protomă în
formă de cap de şarpe, o mărgea de aur în formă de pepene şi
două monede de argint, anume o imitaţie barbară de la începutul
sec. III î.e.n. după un denar roman republican (229-217 î.e.n.) şi
un antoninian de argint de la Gordianus III (238-244)36; acestor descoperiri, atât în 196637, dar şi mai recent, D. Protase, le adaugă,
ca făcând parte tot din inventarul funerar, diferite materiale arheologice, despre care, aşa cum s-a mai sesizat38, chiar din textul articolului publicat în 1961 răzbat îndoieli că ar  făcut realmente parte
din inventarul mormântului discutat, unele (o plăcuţă circulară de
bronz, un fragment de zăbală, o verigă de er, o fusaiolă din lut
ars) putând , cu probabilitate, iar altele (fragmente ceramice de
culoare roşie-gălbuie şi cenuşie şi o buză de “fructieră” de culoare
cenuşie, de tipul celor întâlnite în aşezările rurale din Dacia romană)
cu siguranţă descoperite în aşezare, iar antoninianul amintit este
greşit atribuit lui Philippus Arabs39, după ce, în 1967, I. Pop şi G.
Bakó dăduseră un alt inventar greşit al acestui mormânt, omiţând
unele piese şi adăugând altele (fragmente ceramice lucrate la
roată)40. Atribuirea greşită a antoninianului a fost preluată şi de către
D. Popa41. K. Horedt datează acest mormânt, cel mai probabil, în jur
de 300 e.n.42, părere însuşită atât de către D. Popa43, cât şi de M.
Blăjan şi colaboratorii acestuia44, precum şi de către D. Protase45;
Al. Diaconescu crede că, ţinând seama de slaba putere de datare
a antoninianului amintit şi de faptul că bula reprezintă cel mai
timpuriu exemplar din Transilvania al acestui tip, mormântul s-ar
data, cel mai devreme, pe la 280, dacă nu cumva pe la 29046.
Ulterior, alunecările de teren au mai scos la iveală încă un mormânt
de inhumaţie, parţial distrus, aparţinând unei femei adulte, din
care M. Blăjan a mai putut recupera doar 3 fragmente de vase
şi 3 mărgele de factură romană târzie, databile în sec. IV47. După
părerea lui Al. Diaconescu, bula, cu inelul prins de ea, pare a 
fost prinsă de o mantie aşternută peste cadavru48, dar, cu toate că
bula şi inelul sunt ornamenta dignitatis romane târzii, mormântul
nu poate  atribuit unui fruntaş local, ci, datorită sexului defunctului, potrivit rezultatelor studiului antropologic asupra scheletului,
unei femei înstărite49; de altfel, L. Bârzu remarca, de asemenea,
prezenţa acestui tip de bule în mormintele romane târzii de la
Apulum şi Micia, adică în mediul în care se mai păstra amintirea
faptului că ele reprezentau însemnul unui statut social deosebit50.
Astfel de bule circulă rar în Barbaricum51; descoperirile de această
natură asociate cu arme şi, uneori, cu însemne de rang în mormintele barbare sunt atribuite unor căpetenii instalate în Imperiu ca laeti
sau care aveau statutul de foederati52.
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Cercetările de suprafaţă au dus, pe baza studierii materialului
ceramic descoperit, la concluzia că locuirea din aşezarea dacică (pe
care o vom numi, convenţional, Târnăvioara I) se datează în sec.
III î.e.n. – I e.n., M. Blăjan amintind că un denar roman republican
databil între 229-217 î.e.n. şi o monedă de bronz a Mesembriei
thracice din sec. I î.e.n., descoperite anterior pe teritoriul aşezării
sprijină această datare53; bordeiele ieşite la lumină conţin însă doar
materiale din sec. III-II î.e.n.54. Spre deosebire de N. Lupu, care
arăta că materialele ceramice romane provinciale lucrate la roată,
din pastă bine arsă, dură şi sonoră, de culoare gălbuie, apar mai rar
printre materialele descoperite şi că de un strat de cultură roman,
din perioada stăpânirii romane în Dacia abia dacă poate  vorba
la Târnăvioara-Burg55, M. Blăjan crede că aşezarea dacică romană
continuă şi în epoca romană, la fel ca în cazul aşezărilor de la
Micăsasa, Târnava, Mediaş-Baia de nisip56, fără ca totuşi să  găsit
în complexe închise material dacic asociat cu cel roman şi trage
concluzia că, astfel, a fost identicată “pentru prima dată în sudul
Transilvaniei o staţiune antică locuită, fără întrerupere, începând de
la sfârşitul Latène-ului mijlociu până în secolul IV p.Ch., de către un
grup de daci, alături de care s-au aşezat în secolele II-III p.Ch. şi
colonişti romani”57, opinie care reia, aproape identic, o concluzie mai
veche a autorului citat şi a colaboratorilor săi58. Aşezării romane,
după constatarea lui M. Blăjan, îi aparţin 2 locuinţe semiadâncite şi
6 gropi menajere, dezvelite parţial, în care s-au găsit, pe lângă un
variat material ceramic de factură romană provincială, arme (vârfuri
de săgeţi, un călcâi şi 2 vârfuri de lance), unelte şi obiecte de
uz gospodăresc (lame de cuţit, 2 dălţi, un dorn, 2 verigi, cuie,
scoabe, un fragment de balama, fragmente de bare, cercuri din
er de la vase de lemn), obiecte de podoabă şi uz personal (o
mărgea din sticlă albastră, o amuletă din colţ de mistreţ perforat,
resturile unui piepten cu dinţi bilaterali din lemn de brad carbonizat)
59
, antoninianul menţionat de N. Lupu ca ind emis de Gordianus
III60 şi de D. Protase ca provenind de la Philippus Arabs61, când, de
fapt, de pe teritoriul aşezării provine un antoninian de argint de la
ul lui Philippus Arabs, emis la Roma între 247-24962, descoperit în
cursul sondajului din 197463. Fără a aduce argumente, D. Protase
nu exclude posibilitatea existenţei în acest loc, în perioada stăpânirii
romane în Dacia, a unui post militar de supraveghere64. Aşezarea
postromană pare a  fost compusă din locuinţe de suprafaţă, construite din materiale perisabile65; în legătură cu această aşezare stă,
după M. Blăjan, forticarea cu şanţ şi val de pământ a platoului66,
la sfârşitul stăpânirii romane în Dacia sau în contextul migraţiilor
din sec. IV67, mai cu seamă a pătrunderii carpilor pe valea Târnavei
Mari, surprinsă de incendierea aşezărilor romane de la MediaşGura Câmpului, Mediaş-Baia de nisip şi Mediaş-Hientz şi de descoperirea, la nord de oraş, a unei urne cenuşii în formă de amforă,
cu numeroase analogii datate în ultimele decenii ale sec. III e.n.
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în necropolele carpice din Moldova68 ori, după o opinie mai târzie
a aceluiaşi cercetător, e o dată cu pătrunderea goţilor în prima
jumătate a sec. IV, e cu atacurile hunice la mijlocul sec. V69.
El apreciază, cu prea puţine argumente, că satul dacic de la
Târnăvioara (Târnăvioara I, deci) putea avea 10-15 case, ind locuit
de 40-60 indivizi, o populaţie mai numeroasă putând  estimată
pentru sec. II-III (pentru Târnăvioara II), numărul locuitorilor scăzând
din nou în perioada postromană (Târnăvioara III), când în cele
câteva colibe locuiau cca. 5-10 familii70, care, după D. Protase, ar
 practicat o economie pastorală sedentară71. În ce ne priveşte,
credem însă că la Târnăvioara am putea avea de a face, de fapt,
cu urmele unei aşezări (forticate ?) din perioadele Latène mijlocie
sau târzie (Târnăvioara I), cel mai probabil legată de stabilirea în
regiune a unei mici comunităţi umane (dacice sau celto-dacice?) din
sec. III-II î.e.n., dată ind raritatea descoperirilor dacice care pot 
datate în sec. I î.e.n. – I e.n.72.
În legătură cu aşezarea romană (Târnăvioara II), vom observa că
unele lucrări nu precizează clar punctul în care aceasta se găsea73,
încât nu se ştie dacă este vorba de locuirea de pe Burg, ale cărei
urme ar putea aparţine, după părerea noastră, mai curând unei
locuiri sezoniere sau dacă această presupusă aşezare se găsea
într-un alt punct de pe teritoriul satului Târnăvioara, eventual chiar
sub aşezarea modernă, cum s-ar putea înţelege în sens restrâns74.
O problemă importantă este aceea a originii etnice a populaţiei din
această zonă. Un fragment ceramic decorat cu măturica (Besenstrichverzierung), descoperit în aşezarea de pe Burg şi pus de N.
Lupu în legătură cu ceramica dacică din perioada Latène75, a fost
atribuit de către Al. Gh. Sonoc, chiar dacă nu s-a referit explicit la
situl respectiv, coloniştilor norico-pannonici76, bine atestaţi, uneori
încă din vremea lui Traianus, în regiunea Târnavelor, la Sântamaria,
Şeica Mică, Şoroştin şi Dârlos77; ei par a , aşadar, locuitorii din
preajmă (mai probabil însă ai celei de la Târnava decât ai presupusei aşezări, pe care am numit-o, convenţional, Târnăvioara II), deşi
s-ar putea obiecta că decorul respectiv există şi în ceramica celtică
preromană.
În imediata vecinătate a platoului Burg, pe malul drept al
Târnavei Mari, într-un punct neprecizat topograc de lucrările care
consemnează descoperiri mai vechi78, însă pe actualul teritoriu
al comunei Târnava, la vest de localitatea actuală, pe terasa din
dreapta pârâului Mihalţ, exista o aşezare rurală romană provincială
cu locuinţe risipite (pe care o numim, convenţional, Târnava I),
care, după cum sugerează mulţimea şi natura vestigiilor (substrucţii
de clădiri, cărămizi, ţigle, olane, tuburi de apeduct, unelte de er,
rămăşiţe fragmentare, bule, mărgele din sticlă, ceramică romană
provincială şi mai multe monede de bronz şi argint)79, ajunsese la
un nivel de dezvoltare deosebit, superior celui al locuirii romane de
pe platoul amintit, la care ne-am referit anterior, când am prezentat
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descoperirile de la Târnăvioara; în sec. IV, o aşezare (pe care o
numim, convenţional, Târnava II), cunoscută prin periegheze efectuate în 1973-1974 de către M. Blăjan, se întindea pe mai multe
hectare la sud-vest80, dar şi la nord şi est de actuala localitate
Târnava, pe terasele văii Mihalţului81. Tot de la Târnava provine şi o
bulă cu capete de ceapă (Zwiebelkopfbel) rotunde şi foarte dezvoltate, păstrată la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu (nr. inv.
6469)82. Necropola aşezării Târnava I se aa, după D. Tudor, care
îi atribuie şi mormântul cercetat în 1958, chiar pe Burg (drept care
o vom numi, convenţional, Burg I această presupusă necropolă
romană provincială) şi tot acestei necropole îi mai aparţin, printre
alte descoperiri, după D. Popa, care preia opinia lui D. Tudor, două
monumente funerare mai pretenţioase83: este vorba de un fragment
de stelă funerară cu portrete în medalion încorporat şi inscripţie84
şi de un medalion funerar lucrat aparte (freistehendes Rundmedaillon)85, atribuite unor colonişti de condiţie peregrină, originari din
vestul celto-roman86; în acest context, trebuie precizat însă că D.
Tudor este greşit informat cu privire la necropola aşezării Târnava
I, căreia îi atribuie87 un perete de aedicula cu 3 registre, datat în
sec. III, pe care, în registrul superior, este reprezentat un călăreţ
străpungându-şi cu lancea duşmanul căzut la pământ, în registrul
median un ţăran în port norico-pannonic arând, împreună cu sclavul său, care seamănă, iar în registrul inferior, forma simplicată
a scenei banchetului, cu două persoane (camillus şi camilla),
îmbrăcate tot în port norico-pannonic, stând lângă o mensa tripes,
dar care provine, de fapt, de la Şeica Mică (jud. Sibiu)88.
Stela funerară (păstrată la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu,
nr. inv. 3064), descoperită în 1857 de către preotul S. Mökesch
în turnul bisericii evanghelice din localitate, măsurând în prezent
100x90x20 cm şi având literele înalte de 8 cm, a fost ridicată pentru
peregrina Prima, ica lui Macer, decedată la 50 ani şi prezintă
într-un medalion cochiliform înconjurat de o cunună (corona) bustul
unui bărbat, care ţine în mâna stângă îndoită pe piept un obiect
nedeterminabil, iar dreapta o are sprijinită pe umărul stâng al soţiei
(aată în stânga sa), care ţine braţul drept în faţă şi mâna stângă
pe umărul drept al soţului, între ei găsindu-se bustul unui copil;
deasupra medalionului cu portretele realiste, destul de reuşite, dar
mutilate, se aă o arcadă cu 3 muluri, susţinută pe capitelurile
composite ale celor două semicolonete torsadate ce încadrează
câmpul inscripţiei, iar în spaţiul colţurilor superioare, cuprins între
arcadă, marginile stelei şi attica acestuia au fost reprezentate
animale care nu mai pot  distinse (păsări sau delni)89. Monumentul
(g. 2) a fost datat în sec. II-III90, dar prezenţa elementelor care
amintesc de stilul “baroc” al atelierelelor de la Apulum (apartenenţa
la categoria stelelor arhitectonice cu medalion cochiliform, animalele
din spaţiul exterior arcadei) fac să nu poată  considerat, totuşi,
mai vechi de mijlocul sec. II91. Originea etnică a defuncţilor este
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mai greu de precizat: este vorba, potrivit unei opinii mai vechi, de
autohtoni sau de colonişti imigraţi din vestul celto-roman92; după
părerea mult mai verosimilă a lui A. Husar însă, defuncta este de
origine norico-pannonică93.
Medalionul (păstrat la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu,
nr. inv. A 1532 = 3062), destul de bine conservat, având distrusă
doar partea inferioară, este lucrat din calcar, aparţine tipului cu
nişă şi prol plate şi are diametrul de 48 cm; el prezintă în partea
superioară, în chip de acroteriu, un leu apotropaic acefal, iar în
partea centrală o nişă simplă, cu 2 personaje, o femeie (în stânga),
ţinând un vas şi un bărbat (în dreapta), ţinând un volumen (g. 3)94.
Monumentul a fost datat în sec. II95, iar mai recent în sec. III96, deşi
L.Ţeposu data, iniţial, medalioanele cu lei apotropaici în sec.
II97. Este necesar, totodată, în acest context, a remarca faptul că
în imediata apropiere a localităţii Târnava, în temeliile unei case
de la Copşa Mică (jud. Sibiu), localitate situată pe malul celălalt
(stâng) al Târnavei Mari, a fost descoperit un fragment dintr-un
medalion funerar cu spate convex şi nişă plată, decorată cu o
cunună (corona), în care erau reprezentaţi un bărbat (în stânga) şi
o femeie cu torques la gât (în dreapta), lucrat din gresie şi având
înălţimea de 78 cm, lăţimea de 85 cm, grosimea de 18 cm şi
adâncimea nişei de 6 cm, datat în sec. II-III98, pe care C. Pop, Vasile
Moga şi I. Al. Aldea îl socotesc păstrat într-un loc necunoscut, opinie
însuşită şi de către A. Husar99, iar L. Ţeposu-Marinescu drept pierdut100, dar despre care, mai recent, se armă greşit că s-ar păstra
la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu101, instituţie care nu posedă
însă decât 3 medalioane funerare (cel de la Târnava, amintit mai
sus şi 2 de la Apoldu de Sus, anume cele cu nr. inv. A 1533 = 3063102
şi, respectiv, cu nr. inv. A 1392a = 2120103) şi un fragment de medalion funerar, probabil inedit (cu număr de inventar greu de descifrat), reprezentând o femeie (în stânga) şi un bărbat (în dreapta),
pictaţi cu negru-albăstrui, iar pe păr şi cu roşu, dar pe ale căror feţe,
mai ales în zona gurii, în prezent se mai observă şi pete recente
de vopsea albă, provenită de la lucrările de renovare ale clădirii
muzeului. Deoarece la acest monument nu se păstrează şi cununa
despre care se spune că decora marginile medalionului descoperit
în poziţie secundară la Copşa Mică, dar şi pentru că femeia nu
are torques la gât şi nici nu este reprezentată în stânga şi nu în
dreapta, acest monument, a cărui provenienţă, deocamdată, nu
o cunoaştem, nu poate  identicat cu amintitul medalion de la
Copşa Mică. Comparând datele referitoare la aşezarea rurală care
ar  existat la Copşa Mică, pe dealul Cetate104 (în limba germană,
Burg!), constatăm însă faptul, semnalat, de altfel, de către D. Protase105, care preia de la S. Dumitraşcu, autorul unei periegheze
întreprinse aici în 1969, eroarea de localizare a acestui deal106, că,
de fapt, este vorba despre descoperirile din săpăturile efectuate în
1958 la Târnăvioara, pe platoul Burg, deşi citate sunt alte lucrări107
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decât articolul publicat de către N. Lupu108 şi cum şi reiese limpede,
de altfel, dintr-un articol publicat de către I. Winkler şi M. Blăjan109,
în care acestea sunt prezentate. Medalioanele funerare lucrate
aparte, derivate din immagines clipeate, s-au extins, se pare, dinspre Italia de nord spre Noricum, Pannonia, Transilvania şi Macedonia septentrională110; categoria celor cu nişă plată, specică artei
funerare provinciale din Noricum, a pătruns prin intermediu pannonic în Dacia, unde cunoaşte o evoluţie proprie, remarcându-se mai
ales prin asocierea lor cu leii apotropaici, de origine orientală111,
întâlnită, uneori, în această provincie şi în cazul medalioanelor
cu nişă cochiliformă112. Medalioanele cu nişă plată apar mai ales
în Dacia Porolissensis, datorită prezenţei masive a militarilor şi
coloniştilor de origine norico-pannonică, a circulaţiei meşterilor veniţi
din Noricum şi Pannonia şi contactelor comerciale şi culturale cu
aceste provincii113, ceea ce în 1960 D. Protase nu admitea decât
cu rezerve114, deşi este cunoscut că în Dacia Inferior medalioanele
funerare lucrate aparte lipsesc, iar stelele funerare cu imaginile
defuncţilor dispuse în medalion sunt foarte rare, dat ind faptul că
aici principalele inuenţe sunt cele moesice115. Armaţia lui D. Protase, că pe medalioanele funerare lucrate aparte din Dacia nu apar
elementele specice portului din Noricum şi Pannonia şi nici coafurile caracteristice acestor provincii116, este, în parte, discutabilă117;
cercetări mai recente118 arată că, de fapt, militarii şi coloniştii
veniţi din aceste provincii au avut o contribuţie mult mai mare
la răspândirea acestui tip de monument funerar în Dacia decât
credea autorul citat119 şi decât putea admite în trecut, din motive
obiective sau nu, istoriograa românească, care, sub inuenţa
dogmelor daco-româniste ale autohtoniei şi continuităţii, a exagerat contribuţia provinciilor dacice la dezvoltarea artei funerare
romane provinciale120, în particular a tipologiei medalioanelor funerare lucrate aparte121 şi, mai ales, cu o decitară aplicare în etnograe a metodei comparative, s-a străduit să descopere “dovezile”
unei legături logenetice între anumite piese ale costumului popular românesc şi presupuse reprezentări ale portului dacic preroman în arta funerară romană provincială, fără a lua în considerare răspândirea mai largă a acestor piese de costum în Europa
modernă şi nici inexistenţa unora dintre aceste piese în portul dacic
preroman, aşa cum el este reprezentat pe monumentele publice ale
artei romane, dar nici faptul că unele piese ale costumului dacic preroman nu erau specice doar dacilor, ci şi altor populaţii barbare din
Europa şi Asia.
Cert este că monumentele funerare menţionate nu pot  deloc
legate de sărăcăcioasa locuire (?) romană de pe Burg şi, cu atât
mai puţin, de aşezarea Târnăvioara II, presupusă a se  aat într-un
punct neprecizabil de pe teritoriul localităţii Târnăvioara, ci doar de
aceea, mai dezvoltată, de la Târnava (adică Târnava I). Rămâne
neclar, însă, dacă locuitorii aşezării Târnava I nu foloseau, cumva, o
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altă necropolă decât cea de pe platoul Burg, ceea ce, după părerea
noastră, pare foarte probabil, de vreme ce satul actual Târnăvioara
se găseşte între fosta localitate Târnava (azi înglobată oraşului
Copşa Mică, de unde şi confuzia referitoare la aşezarea rurală
romană de la Copşa Mică!) şi platoul Burg122; dacă însă se doreşte
apărarea ipotezei că locuitorii aşezării romane de la Târnăvioara
foloseau, totuşi, necropola de pe Burg, de pe teritoriul satului
Târnăvioara, atunci ar trebui lămurit mai întâi dacă înmormântările
de pe Burg datate între mijlocul sec. III şi începutul sec. IV
şi, respectiv, în sec. IV, aparţin unei necropole romane târzii,
ulterioară încetării stăpânirii romane în Dacia (pe care o vom
numi, convenţional, Burg II) sau reprezintă, de fapt, o continuare
a înmormântărilor într-o presupusă necropolă romană provincială
Burg I, din care, în actualul stadiu al cercetărilor, nu cunoaştem, de
fapt, nici un mormânt care ar putea  datat exclusiv din perioada
stăpânirii romane. Oricum, pentru tradiţiile funerare din societatea
romană provincială, ar  ciudată apropierea dintre locuirea (?)
romană de pe Burg şi, putem spune, absolut ipotetica necropolă
Burg I şi doar cu greu ea ar putea  explicată printr-o existenţă
de scurtă durată a locuirii romane provinciale de aici, deoarece ea
este contemporană cu aşezarea de la Târnava I şi, poate, chiar
dependentă de aceasta din urmă, fapt care, teoretic, ar îngădui folosirea unei necropole comune, deşi această situaţie nu se întâlneşte
şi în cazul altor aşezări romane cu locuire dispersată, precum cele
din Munţii Apuseni123 sau al unui habitat cu “cuiburi de aşezări”,
precum în Oltenia, în zona Locusteni124. Situaţia se schimbă însă cu
totul, înlăturând orice primejdie de confuzie, dacă toponimul Burg
de la Târnava nu se referă la platoul de pe dealul Proştiţa, de
la Târnăvioara, ci la terasa de nord-vest a Dealului Brazilor de la
Târnava125. La Copşa Mică însă, în afara unei monede de bronz de
la Crispus (317-326), descoperită în 1944 între această localitate şi
Mediaş126, orice alte descoperiri postaureliene lipsesc127.
Pe de altă parte, dacă ne raportăm la distanţa mică dintre
locuirea postromană de la Târnăvioara (pe care o vom numi,
convenţional, Târnăvioara III) şi necropola romană târzie situată
tot pe platoul Burg, această apropiere nu mai apare întru totul
surprinzătoare, dat ind că ea reectă un model de organizare a
habitatului întâlnit uneori în mediul barbar, la dacii liberi. O asemenea apropiere dintre morminte şi aşezare s-a mai remarcat, în
sec. II-III, în cazul necropolei dacice de la Sântana (jud. Arad)128,
iar în sec. II-IV, în cazul mormântului de incineraţie cu depunere în
groapă de la Bicaz (jud. Maramureş)129, care, în ceea ce priveşte
forma şi dimensiunile gropii, componenţa inventarului şi modalitatea de depunere a resturilor funerare, are analogii apropiate în
necropolele daco-romane şi ale dacilor liberi din sec. II-III130, cu
observaţia că la Soporu de Câmpie (jud. Cluj) acest tip de mormânt
se înâlneşte însă îndeosebi în cazul înmormântărilor de copii131,
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fapt care ar putea sugera însă că, la dacii liberi de la vest şi nord de
frontierele provinciilor dacice, înmormântarea în apropierea aşezării
ar putea  legată de unele credinţe magico-religioase referitoare
defuncţii de această vârstă. Desigur, apropierea dintre necropolă şi
aşezare s-ar mai putea explica atât prin extinderea vetrei aşezării
spre zona necropolei sau chiar prin întemeierea unei noi aşezări,
după un scurt răstimp, în apropierea vechii vetre de locuire, cât
şi prin insucienţa cercetărilor sau, în cazul descoperirilor de la
Sântana şi Târnăvioara, prin ignorarea realităţilor stratigrace şi
cronologice.
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Fig. 1. Relieful dionysiac descoperit la Târnava.
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Fig. 2. Stela funerară descoperită la Târnava.
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Fig. 3. Medalionul funerar lucrat aparte
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Ipostaze ale Morţii în cinematografia
românească
Versiunea ardeleană
Cornel CRĂCIUN
Résumé. Cette recherche scientifique essaie de répondre aux trois questions essentielles : pourquoi ? comment ? et quand ? se meurt dans le film roumain inspiré par
le moyen transylvain. Dans une première partie sont analysés, du point de vue thématique, les productions cinématographiques divisés sur cinq segments : le substrat littéraire ; la production historique ; l’interprétation biographique ; les événements passés après la première guerre mondiale ; la deuxième guerre mondiale. La
deuxième partie contient une évaluation qualitative, achevée par la typologie des
hypostases de la Mort : l’accident ; l’assassinat ; la maladie ; l’exécution ; le combat ;
l’échec de la Mort ; le rituel : le suicide et la solidarité en Mort.

Abordarea unei astfel de problematici se dovedeşte extrem de
incitantă în contextul deschideilor ideatice formulate de către „noua
istorie” actuală. Cercetarea multidisciplinară a unor fenomene
culturale marcante pentru evoluţia actului de cunoştere, în genere,
are menirea de a reconrma apetitul omului modern pentru
interogaţia de cea mai bună calitate. Domeniul cinematograc ne
rezervă sucient de multe surprize, una dintre cele mai interesante
ind legată de modul în care „eroii” îşi asumă destinul lor până la
ultimele consecinţe.
Cercetarea mediului cinematograc autohton s-a concretizat în
câteva linii principale de certă calitate valoare axiologică la nivel
european. Pornind de la dicţionarele de specialitate elaborate, de
la prezentările sectoriale efectuate cu trimitere directă la etapele
de dezvoltare ale producţiei de prol (începuturile cinematograce
– anii interbelici – anii postbelici şi cei ai comunismului) s-a ajuns
la analizele tematice, la interpretările eseistice şi de integrare în
ansamblul creaţiei continentale. Interviurile, memoriile unor mari
cineaşti („cazurile” relevante ind acelea ale lui Jean Mihail, Paul
Călinescu şi Victor Iliu) şi monograile dedicate unor actori şi
regizori de prim-plan au avut darul să îmbogăţească şi să diversice
descifrarea acestei lumi fascinante.
În contextul oferit de prezentul volum, ipostazele cinematograce
ale Morţii ne pot oferi o cale de acces spre înţelegerea complexei
alcătuiri umane privite prin prisma nevoii permanente de dedublare
existenţială. Cu riscul de a vehicula termeni şi informaţii comune,
trebuie să subliniem persistenţa – mai mult sau mai puţin metaforică
– a unei întrebări valabile pentru toţi subiecţii umani: „Când vom
trece hotarul lumii de dincolo?” Motivaţia acestei nitudini este
legată de reluarea permanentă a ciclurilor cosmice, modul în
care se va produce actul respectiv reprezentând – din nou – o
„necunoscută” cu adresă personală.
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Artistul a fost întotdeauna tentat să se substituie Divinităţii,
tranferând datele problemei existenţei reale într-un plan paralel,
dominat de persistenţa Imaginaţiei. În acest fel s-au născut miturile
esenţiale („arhetipurile”), multe dintre subiectele artelor plastice,
literaturii şi muzicii. Parafrazându-l pe Paul Gauguin, mereu am dorit
să ştim: „Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem?” Particula
drumului s-a dovedit extrem de inspirată pentru cuprinderea
destinului inţei omeneşti. Există mereu un punct de plecare, „staţii”
intremediare care simbolizează traiectul iniţiatic al ecăruia dintre
noi, un punct terminus pe care-l intuim din experienţa „celorlalţi” şi
pe care nu ni-l dorim. Tocmai asupra momentului care epuizează
alfabetul vieţii ne propunem să zăbovim, având ca martori producţiile
cinematograce româneşti cu directă referinţă la spaţiul geograc
ardelean.
În mod şi mai explicit, ne dorim să analizăm abordarea
tematică ce conţine elementul thanatologic cu directă trimitere la
derularea mesajului lmic (răspunzând la întrebarea: „De ce se
moare?”) , respectiv să „inventariem” ipostazele concrete ale Morţii
partcularizate prin intermediul unor personaje exemplare. Limitarea
la arealul geograc ardelean este benecă nu atât din motive ce
ţin de patriotismul local, cât mai ales de „dimensiunile” reale ale
unei cercetări extinse la întreaga cinematograe autohtonă care
ar  putut periclita destinul resc al volumului de faţă. Punerea şi
rezolvarea, chiar parţială, a unor probleme de interes regional ne
poate ajuta în nalizarea unui proiect mult mai vast, cu trimitere la
întreg spaţiul naţional.

I. ABORDAREA TEMATICĂ
1. Ecranizarea (substratul literar)
Pentru asigurarea coerenţei atât de necesare unei cercetări de ţinută,
vom apela la o structurare alfabetică a scriitorilor care au furnizat
materia primă pentru realizarea producţiilor cinematograce.
Ion AGÂRBICEANU (1882-1963)1 se numără printre cei mai
importanţi reprezentanţi ai realismului de dezbatere etică, în
povestirile, nuvele şi romanele sale el congurând tipuri şi conicte
caracteristice satului şi oraşului ardelean. Perioada petrecută ca
paroh în satul Bucium-Saşa din Apuseni (1906-1910) este una
extrem de benecă pentru destinul său literar, deoarece aici are
ocazia să vină în contact direct cu viaţa plină de privaţiuni a băieşilor
care-i vor popula primele culegeri de proză scurtă. În acest spaţiu
temporal se integrează şi cele patru povestiri care vor  transpuse
lmic de cuplul format din doi regizori debutanţi: Mircea Veroiu şi
Dan Piţa.
În cuprinsul producţiei intitulate „Nunta de piatră” (1971)2 avem
de-a face cu ecranizarea a două dintre povestirile din debutul
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carierei lui Ion Agârbiceanu: „Fefeleaga” (1908) şi „La o nuntă”
(1909). Mircea Veroiu a prelucrat liber, într-o manieră originală,
prima dintre sursele literare citate, cea care o are în prim-plan pe
Măria Dinului. Personajul feminin, splendid interpretat de Leopoldina
Bălănuţă, pare desprins dintr-o tragedie antică.3 În interpretarea lui,
regizorul şi actriţa au depăşit simpla condiţie a unui om sărman şi
i-au imprimat un sens lozoc specic Mioriţei. Relaţia omului cu
moartea este dezvoltată în spiritul acestei balade.4
În rezumat, avem de-a face cu existenţa sisică a unei văduve
care-şi întreţine familia cu ajutorul calului Bator. „În cinci ani de
văduvie a rămas numai cu doi copii, un băiat şi-o fetiţă. Trei au
murit, Au murit toţi când să treacă peste anul al cincisprezecelea.
Ca şi când acolo, în anul acela, al cincisprezecelea, ar  fost
un prag înalt-înalt, de care era sortit să se împiedece copii ei”.5
Textul povestirii înregistrează frust, direct, tragedia care se consumă
undeva, în cuprinsul Ţării de Piatră a Apusenilor. Cuprinsul egal
al ecărei zile este surprins prin plasticitatea peliculei alb-negru şi
prin absenţa dialogului. Aproape că nu se vorbeşte nimic în lm, iar
cele câteva cuvinte care se aud sunt, de fapt, simple sunete, ele
mai curând completează excelenta partitură muzicală semnată de
Dorin Liviu Zaharia şi alcătuită dintr-un fel de cântece „spuse” cu o
nuanţă de dureroasă, de tragică disperare. Inspiratul operator Iosif
Demian (recompensat şi el la Ciudad de Panama, în 1974) a tradus
în imagini alb-negru de o deosebită espresivitate aproape toată
gama de nuanţe cu care şi-a înzestrat autorul personajul principal
şi spaţiul tragic în care acesta se mişcă.6
Momentul de maximă intensitate emoţională se instaurează
atunci când şi ultimul copil, Păuniţa, îşi aă sfârşitul din cauza
aceleaşi boli nemiloase: „...la patru ani, două luni şi treisprezece
zile de la cel din urmă mort, i-a adormit şi fetiţa rămasă în viaţă.
Cel din urmă copil. Şi tot când să treacă peste al cincisprezecelea
an.”7 Fefeleaga înţelege inutilitatea oricărui efort din partea ei şi
se decide să-l vândă pe Bator pentru a putea cumpăra haine şi
coroniţă pentru înmormântarea fetei. Fefeleaga se leapădă de sine
atunci când se leapădă de Bator, calul devenit un alterego al lui
Dinu, bărbatul ei, al cărui suet, de când a murit, s-a cuibărit în
trupul patrupedului.8 Finalul interpretării cinematograce este unul
antologic: femeia sapă un mormânt în micul cimitir de lângă casă,
în vreme ce Păuniţa stă întinsă pe masa din sufragerie gătită ca o
mireasă în devenire.
Dan Piţa ecranizează cealaltă proză care alcătuieşte al dolea
voleu al lmului „Nunta de piatră”. Personajele principale ale
tragediei alcătuiesc un veritabil triunghi prenupţial: mireasa (Linuţa
în textul povestirii), mirele (nenominalizat) şi ceteraşul (Nicodim).
Trama producţiei este una extrem de simplă: trei jandarmi urmăresc
un dezertor, deghizat în Toboşar. La nunta la care ceteraşul cântă
alături de toboşar, Mireasa se îndrăgosteşte de Ceteraş, şi pentru
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că, de fapt, nu voia să căsătorească (neiubindu-l pe mire), fuge
peste deal cu Ceteraşul. Toboşarul va plăti cu viaţa dispariţia Miresei
şi a muzicantului.
În raport cu povestirea propriu-zisă se produc unele modicări
datorate „scenaristului” Dan Piţa, atât în reorganizarea naraţiunii,
cât şi în „economia” personajelor. Toboşarul este inventat pentru a
se realiza dimensiunea tragică a întâmplării. Mircea Diaconu, aat
la debut, joacă rolul Toboşarului cu o sobrietate unică în cariera
sa cinematogracă.9 Mihail Codrea, tatăl miresei Linuţa, devine în
cuprinsul peliculei doar Tatăl, Linuţa este Mireasa iar Ceteraşul nu
mai este nominalizat ca în cuprinsul povestirii.10
Ioan Lazăr dedică un studiu amănunţit analizei acestui episod
în lucrarea sa exegetică din anul 1981. Subintitulându-şi textul
menţionat „Poezia unei lumi tragice”, el reuşeşte să surprindă datele
esenţiale ale transpunerii lmice a substratului literar. Supralicitarea
formulelor epice în secvenţa mesei de nuntă se organizează după
trei etape de dezvoltare, relaţia dintre literatură şi lm ind patronată
de spiritul brechtian al distanţării. Insistenţa mirelui şi refuzul
miresei de a dansa – corelate cu planuri ale ceteraşului, până la
constituirea unui binom: mireasă şi ceteraş – ar constitui miezul
temei dansului (în care se conturează situaţia conspirativă care
ia naştere între protagonişti). În secvenţa fugii în grădină mirele
şi ceteraşul depăşesc faza privirii platonice. Mireasa se ridică şi
pleacă, lăsându-şi voalul tocmai pe scaunul ceteraşului, înainte de
a-l urma în grădină. Coincidenţa e menită să pregureze destinul
celor doi pentru care nu nuntirea la vedere va certica unirea, cât un
legământ tainic, prescriptibil în mutuala lor înţelegere. Al treilea nivel
al acţiunii îl constituie drumul de retragere al mirelui. Pe acelaşi
plan, de indiferenţă acoperită, inconştientă, mărginită, se situează
grupul nuntaşilor dansatori. Nu contează ce dansează, cine cântă şi
ce cântă. Între valsul de la gramogon şi muzica de dans executată
de cei doi instrumentişti, avem o lungă scenă cântată de toboşar.
Acesta nu interpretează obişnuitul cântec al miresei, ci rezumă în
versurile sale întâmplarea abia consumată în grădină (întâlnirea
mirelui cu ceteraşul), pregătind-o însă pe mireasă pentru actul
decisiv, ce nu mai suportă nici o amânare.11
Dezertorul „inventat” de Dan Piţa are menirea de a echilibra
drama ce ia naştere dintr-o căsătorie aranjată. El este împins în
prim-plan, devenind „motorul” ce accelerează declanşarea tragediei.
Fuga ceteraşului cu mireasa ar  rămas o întâmplare gratuită dacă
nu ar  fost plătită cu viaţa dezertorului; mînia celor înşelaţi de
mireasă trebuia să se reverse asupra cuiva şi străinul („Celălalt”)
era cel mai indicat să o suporte.12 Jocul nuntaşilor – uşor grotesc,
uşor somnambulic – conţine germenele crimeiTravelingul-înapoi,
prin care îl descoperim pe toboşarul omorât, se continuă în banda
sonoră cu chiar versurile până nu demult cântate de cel dispărut:
„Toate fetele se duc/ la umbra de nuc...”.13 Întins în frunzele
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din pădure, acoperit parţial cu voalul miresei pe care l-a purtat
într-un ritual aducător de moarte şi alături de o cutie deschisă cu
bani (poate o aluzie transparentă la trădarea lui Iuda!), dezertorultoboşar impune revenirea lucrurilor la ordinea lor rească. Fuga
ceteraşului cu mireasa este de-acum o realitate evidentă, mirele şi
nuntaşii resemnându-se cu constatarea faptelor.
„Duhul aurului” (1974)14 este tot un lm în două părţi, care
ecranizează povestirile „Vâlva băii” (1909) şi „Lada” (1910) de Ion
Agârbiceanu. Ambele sunt drame psihologice care se petrec în
mediul unui orăşel de mineri din Munţii Apuseni, acolo unde mirajul
şi patologia dobândirii aurului (de unde şi denominaţia pelicului,
n.n.) duc la cruzime, crimă şi nebunie.
Episodul „Mârza”, realizat de regizorul Mircea Veroiu, este atent
analizat de acelaşi Ioan Lazăr în lucrarea dedicată naraţiunii din
cinematograa românească. Trama se derulează pe alte coordonate
decât cele din textul autentic al povestitorului ardelean.15 Jandarmii
urmăresc şi îi pedepsesc drastic pe aceia care fură sau fac
contrabandă cu aur. Cârciumăreasa (excelent interpretată de Eliza
Petrăchescu) plăteşte însă preţ bun pe aurul adus şi, în plus, oferă
găzduire, alături de o tânără şi fermecătoare femeie (Dora Ivanciuc),
băieşilor care se încumetă să se afunde în adâncul pământului şi
să procure metalul atât de preţios. Vasile Mârza (Liviu Rozorea),
tînărul băieş nou venit în localitate, se îndrăgosteşte de fata servită
ca momeală, şi se poate spune că şi fata îl iubeşte. Pentru a se
descotorosi de el, Cârciumăreasa şi Chelnerul (Mihai Alexandru),
slugă şi criminal, hotărăsc să-l omoare, cum de altfel procedaseră
şi cu alţi tineri. Aceasta este într-adevăr ucis, în timpul când se
întorcea din mină, pe furiş, şi, ca şi cum nimicnu s-ar  întâmplat,
fata reapare la fereastră pieptănându-şi mătăsosul ei păr lung, zărită
desigur de un alt băieş care ia locul lui Mârza.16 Debutul producţiei
are un caracter premonitoriu, prin intermediul execuţiei succesive a
prizonierilor dintr-o închisoare. Imaginea nu insistă asupra gurilor
acestora, tocmai pentru a sugera lipsa de importanţă a existenţei
umane într-un univers condus după alte legi decât cele ale moralei
creştine.
Cârciumăreasa este personajul-cheie al întregii naraţiuni lmice.
Ea strânge aurul de la clienţii ce dispar misterios, pentru a asigura
o zestre frumoasă fetei utilizate ca momeală. Lăcomia acesteia
transpare evident din discuţia cu Vasile Mârza, atunci când îi oferă
găzduire şi şansa de a se face remarcat de frumoasa sa ică. Un
holoangăr este împuşcat de jandarmi pe uliţele orăşelului, tocmai
pentru că nu a respectat consemnul în privinţa aurului din zonă.
În ciuda avertismentului, Vasile Mârza se scufundă la baza farului
din mijlocul lacului, acolo unde găseşte punga cu aur care-i va
pecetlui destinul. Recompensat cu favorurile sexuale prestate de
ica cârciumăresei, el porneşte în căutarea unor noi „argumente”
menite să-l menţină în graţiile fecioarei-devoratoare de bărbaţi.
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Urmărit de argatul-chelner, el este împuşcat atunci când revine la
suprafaţă dintr-o expediţie în străfundurile muntelui.
Concepţia regizorală a lui Mircea Veroiu urmăreşte să exprime
jocul amăgitor al captivităţii, este de părere Ioan Lazăr. Cele
două ipostaze ale feminităţii (cârciumăreasa-codoaşă şi fataamantă) acţionează împotriva sensului exterior, recomandat de
scenograe. Fata este îmbietoare, într-adevăr, şi apariţia ei la
fereastră anticipează un spaţiu al euforiei. Fără îndoială că metafora
reclamă o vibraţie losocă profundă: preţul plăcerii se plăteşte cu
viaţa. Plăcerea e, în lm, o faţă a aspiraţiei sincere spre stabilitate
materială şi morală, ideal de care e obsedat Mârza. Ipostaza în care
i se înfăţişează drumul său spre împlinire se aşează în suita jocurilor
periculoase. Pentru o astfel de fată – care nici nu te cheamă, nici nu
te vede, spre a-ţi face un semn cât de cât edicator – merită oare
să rişti? 17
Ecranizând proza scurtă „Lada”, Dan Piţa se arată mult mai
ataşat textului original.18 În ciuda acestui fapt, regizorul-scenarist îşi
permite să modice nalul19 pentru a obţine un spor evident în ceea
ce priveşte transmiterea unui mesaj ataşant temei banului care
corupe şi distruge vieţi omeneşti. Episodul debutează şi se încheie
sub spectrul Morţii atotputernice. La cimitir, asistăm la funeraliile
primei soţii tinere a lui Clement Mârza. Discuţia de la frizerie, care
urmează cronologic, are darul să statueze locul bătrânului bogat în
economia comunităţii şi să evidenţieze xaţia legată de presupusa
comoară ascunsă în misterioasa sa ladă. Căsătoria cu o nouă
tânără este preliminată prin scena fotograei de nuntă. Convieţuirea
cu aceasta este marcată de interdicţia (într-un mod similar cu cel
întâlnit în basme) de a deschide „lada”. Singurătatea bătrânului este
subliniată cu ocazia scenei de la cârciumă, distanţarea sa faţă de
ceilalţi clienţi ind una reală şi nu doar de natură formală. Boala
„mimată” de bătrân (aşa după cum vom constata urmărind derularea
evenimentelor) are menirea de a testa delitatea şi sinceritatea
soţiei. Aceasta se dezinteresează complet de sănătatea soţului,
pierde vremea pe la vecine în loc să aducă doctorul, şi se bucură
efectiv să constate că „bădişorul” Clement a decedat. Acum are cale
liberă să deschidă preţioasa ladă şi să obţină conrmarea bogăţiei
presupuse de întreaga comunitate locală. Surpriza este enormă
atunci când, deschizînd nalmente lada, constată că este plină
cu...bolovani. În acel moment se „trezeşte” şi soţul, iar combinarea
şocurilor emotive îi este fatală. După ce îşi îngroapă şi cea de-a
doua soţie, Clement se pregăteşte pentru o nouă „victimă” (scena
jucată de altă văduvă tânără care îi atrage atenţia).
Dan Piţa recurge, şi aici, la metoda superagârbicenizării (după
cum o denea regretatul istoric şi critic de lm D.I.Suchianu). În
acest mod, el poate augmenta demonismul bătrânului Clement
Mârza care se însoară nu doar cu o frumoasă văduvă, ci cu un
număr nelimitat de fetişcane care speră să pună măna pe lada lui
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cu aur, dar care sucombă când realizează farsa pregătită de bătrân.
Fără a-şi pierde calitatea de acaparator de avere (căci fetişcanele
cu care se însoară au oarecare stare), Clement capătă în viziunea
lui Piţa rolul de farseur tragic şi de acuzator al lăcomiei, al setei de
aur.20
Proza lui Geo BOGZA (1908-1993)21 este fascinantă prin temele
şi modul franc de abordare. Creator al reportajului românesc,
ca specie literară de sine-stătătoare, autorul se arată permanent
interesat de valenţele tematicii sociale amplasate pe fundalul
actualităţii actului său creator. Nuvela „Sfârşitul lui Iacob Onisia”, cea
care dă titlul unei culegeri publicate în anul 1949, a fost ecranizată
de un alt inovator al cinematograei autohtone: regizorul Mircea
Danieliuc. Acţiunea se petrece într-o altă lume a marginalizaţilor
soartei: aceea a minerilor, care se înrudeşte destul de intim cu
cea descrisă în proza lui Ion Agârbiceanu. De data aceasta avem
de-a face cu o prezentare mult mai detaşată, datorată formaţiei
reportericeşti a lui Geo Bogza. Forţând puţin nota, putem spune că
ne aăm în prezenţa unor emisiuni televizate, în care interesează
doar senzaţionalul ştirii şi mai puţin soarta celor ce formează
substaţa materialului, asta în ciuda unei solidarităţi mimate de către
protagonistul ori protagonista transmisiei.
Conformist, şovăitor, resemnat într-o existenţă în care caută
aurul altora, integrat sistemului şi incapabil de revoltă, Iacob Onisia
se refugiază în alcool. Holongării îl ispitesc şi o fumoasă din vecini
îi tot aţine calea. În noaptea geroasă de Crăciun, grăbit spre casă,
minerul încearcă să se salveze din funicularul rămas în pană,
alunecă pe sârma îngheţată şi moare.22 Dincolo de rigurozitatea
seacă a evenimentelor, avem de-a face cu tragedia unor existenţe
plasate la limita de jos a evoluţiei cotidiene, care retrăiesc în
condiţiile anilor interbelici ceea ce s-a petrecut în Ţara de Piatră la
debutul secolului al XX-lea. Filmul „Iacob” (1988) se impune prin
virulenţa tonului cu care-şi abordează opera regizorul, respectiv
prin prestaţia actoricească a lui Dorel Vişan, cel care a interpretat
rolul titular. Condiţile de muncă şi de trai nu sunt cu mult diferite
decît cele înregistrate în proza lui Ion Agârbiceanu, doar că patima
aurului este ceva mai atenuată în condiţiile în care lucrătorii preferă
să-şi găsească refugiul vremelnic în alcool. Păcatul lui Iacob este
acela că nu trăieşte, ci se lasă trăit.
Titus POPOVICI (1930-1994)23 s-a impus în peisajul literar
autohton într-o triplă ipostază creatoare: prozator, dramaturg şi –
mai ales – scenarist de lm. De-a lungul anilor, el şi-a ecranizat
propriile sale producţii de prol: romanele „Străinul” (publicat în
1955 şi lmat în anul 1963) şi „Setea” (1958, respectiv 1960),
nuvela „Moartea lui Ipu” (apărută în volumul omonim din 1970, ind
transformată într-o peliculă de succes un an mai târziu) şi piesa de
teatru „Puterea şi Adevărul” (publicată la doi ani după realizarea
lmului !).
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Atenţia noastră se va concentra asupra nuvelei amintite, cea
care a fost transpusă lmic de către regizorul Sergiu Nicolaescu sub
titulatura extrem de incitantă: „Atunci
i-am condamnat pe toţi la moarte” (1971).24 Acţinea se petrece
într-un sat din Transilvania, în timpul celui de-al doilea război
mondial. Un soldat neamţ este ucis de localnici, iar până la
descoperirea făptaşului, „intelectualii” satului sunt luaţi ostatici.
Colonelul von Eck, comandantul german (interpretat de Sergiu
Nicolaescu) le cere ca în decurs de o noapte să-l declare pe vinovat,
altfel notabilităţile aşezării: Părintele Ioan (Ion Besoiu), Notarul
(Gheorghe Dinică), Doctorul Bunu (Octavian Cotescu) şi plutonierul
Gociman (Ştefan Mihăilescu-Brăila) vor plăti cu viaţa. Înspăimântaţi
de apropierea morţii, toţi aceştia încearcă să-l convingă pe Ipu
(Amza Pellea), nebunul satului, să declare că el l-a ucis pe
soldatul respectiv. Ipu acceptă în schimbul unor promisiuni de
care notabilităţile urmează să se achite după moartea lui (slujbă
religioasă de mare efect – poate cea mai reuşită secvenţă a
întregului lm, împropietărirea cu pământ a surorii). Noaptea acestei
mascarade este văzută prin ochii unui copil (elevul în vacanţă
interpretat de Cristian Şofron), singurul prieten autentic al lui Ipu.
Moartea eroului este „ratată”, deoarece nemţii vor părăsi în grabă
satul eliberat de trupele române, iar execuţia acestuia nu mai
poate avea loc. Denominaţia titlului îşi aă fundamentarea în
atitudinea laşă a notabilităţilor faţă de presiunea evenimentelor,
copilul „condamnându-i la moarte” în comparaţie cu sacricul de
sine – chiar dacă generos recompensat ! – al nebunului.25
În cuprinsul lucrării publicate în anul 1981, Ioan Lazăr efectuează
o interesantă analiză iconologică a „cinei celei de taină”, transpusă
lmic de către Sergiu Nicolaescu şi Titus Popovici prin raportare la
exemple celebre din cinematograa mondială, acolo unde se decide
soarta celui decis să preia vina colectivităţii asupra sa. Trimiterile
la textul biblic sunt transparente, dar situaţia - aparent fără ieşire –
este una de sorginte strict umană. Pervertirea bacelui Tudor (aşa
cum se numea în fapt eroul nuvelei), smulgerea lui din câmpul
dezinteresat al adevărului etern şi aducerea la masa trădării de
sine a grupului, unde cuvântul vorbitorilor este tot ce poate  mai
mincinos, se conjugă cu o convertire de-a dreptul halucinatorie. Ei
toţi îl mint pe Ipu cu un vraf de semne puternic semiotizate: locul la
masă, cuvintele atente, promisiunea, certicată, de împroprietărire
a rudelor, slujba religioasă. Nevoia de semne, de certitudini, a
bacelui se justică prin asocierea contrapunctică, la scara istoriei,
cu nedreptăţile la care a fost supusă clasa de jos, din care provine
(se iveşte acum şansa unei „revanşe” faţă de cei potenţi). Ipu este
capabil de sacriciu. O face, s-ar părea, nu atât pentru sine, cât
pentru binele altora, al grupului chiar, dar mai ales al nevestei lui,
de care s-a despărţit cu decenii în urmă, şi al surorii lui. Copilul
se situează într-o poziţie lucidă în raport cu experienţa dirijată a
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bacelui Tudor. Condamnarea acestei lumi, reţinută de exprimarea
sa nală ce dă şi titlul lmului, implică detaşarea faţă de evenimente,
compasiunea faţă de prietenul său şi revenirea la normal.26
Producţia literară a lui Liviu REBREANU (1885-1944)27 a marcat
evoluţia cinematograei autohtone prin forţa vizuală pe care
a degajat-o din momentul producerii ei. Prozatorul ardelean a
fost printre cei mai ecranizaţi autori, de cel mai mare interes
bucurându-se romanele sale de anvergură: „Ion” (1920), „Pădurea
spânzuraţilor” (1922), „Ciuleandra” (1927) şi „Răscoala” (1932).28
Din perspeciva subiectului pe care-l analizăm, doar două dintre
romanele ecranizate răspund deplin cerinţelor formulate: mai exact
primele din lista mai sus menţionată.
În România, anul 1922 aducea apariţia romanului psihologic al
lui Liviu Rebreanu, „Pădurea spânzuraţilor”, unde, reluând o temă
enunţată anterior în schiţa „Catastrofa”, scriitorul (inspirându-se din
drama propriului său frate, executat ca dezertor) descria sfâşierea şi
prăbuşirea suetească a unui oţer român din Transilvania ocupată
de austro-ungari, pe care neprevăzutul răzbiului şi consecinţele
unei împărţiri politico-geograce arbitrare îl confruntă cu tragica
obligaţie de a lupta împotriva conaţionalilor săi.29
Filmul „Pădurea spânzuraţilor” (1964) se construieşte, ca
şi romanul, în jurul personajului principal, Apostol Bologa, pe
care îl urmărim din momentul când încearcă spânzurătoarea
destinată altuia,30 până ce el însuşi va  condamnat la moarte prin
spânzurătoare.31 Regizorul Liviu Ciulei dezvoltă magistral drama
atroce a locotenentului Apostol Bologa, cetăţean al Transilvaniei
vremelnic ocupată de imperiul austro-ungar, pe care împrejurările
şi legea oarbă a războiului îl silesc să ridice arma împotriva
compatrioţilor săi din România. Dilema lui apare în lm ca o situaţielimită din care nu poate exista decât o singură cale de ieşire.
Dezertarea lui Bologa reprezintă o încercare de refuz exasperat
, o tentativă de înfrângere a a destinului impus brutal din afară
şi eşecul ei nu face decât să întărească ideea de absurditate a
condiţiei umane în vreme de război. Dintre numeroasele secvenţe
metaforice ale peliculei premiate la Cannes,32 două sunt cu cu
deosebire elocvente pentru intenţiile regizorului. În prima, ţăranii
dintr-un sat bătut de soartă să cadă în zona frontului tocmai în
vremea arăturilor de primăvară, ies cu plugurile şi cu boii să-şi
are ţarina „pe zonă”, dar bucolicul peisaj se transformă într-unul
de infern când artileria inamică deschide nemilos focul asupra
paşnicilor truditori ai gliei. Aceeaşi idee a imposibilităţii gesturilor
cotidiene elementare în condiţiile implacabile ale războiului, revine
în antologica secvenţă nală, a cinei dinaintea execuţiei, consumată
în tăcere, ca un ritual religios, ca un dureros dar demn rămas bun
de la viaţă.33
Jucată impecabil de cei doi protagonişti ai producţiei: Victor
Rebengiuc (Apostol Bologa) şi Ana Széles (Ilona), scena - denumită
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metaforic de către criticul de lm Ioan Lazăr drept „Masa tăcerii” –
capătă dimensiuni extratemporale şi supraumane. Ilona este încă
absorbită de îndeletnicirile „casnice”. Strângerea mesei e tot ce
i-a mai rămas de făcut. De aici înainte personajele nu se mai pot
apăra, registrul maximei sobrietăţi epuizându-şi resursele. Dacă
ar  reluat secvenţa de început (execuţia locotenentului Svoboda,
n.n.) cu un alt protagonist, şi cu o iubită martoră la spânzurătoare,
regizorul n-ar mai  putut justica – în plan estetic – dedramatizarea
secvenţei de la arest. Naraţiunea a ajuns într-un punct critic, din care
foarte lesne s-ar rata totul prin banalizare, ori prin supralicitare.
Tragică, sfârşind totuşi cu victoria morală a eroului, povestea
lui Apostol Bologa a avut, într-un prim decupaj regizoral, un nal
ceva mai explicit, construit într-o succesiune de trei planuri, care ar
 alcătuit secvenţa „La spânzurătoare” („Zori de zi”). În versiunea
denitivă, secvenţa morţii lui Bologa este rezolvată cu totul altfel.
Imaginea în plan-detaliu a pământului aruncat din groapă, puternic
luminat de zorii curaţi ai dimineţii, pare o emanaţie, o concretizare
a revelaţiei: Ilona a înţeles, în sfârşit. Ţipătul de pasăre ucisă, ireal,
cosmic, sincron cu prăvălirea pământului, a închis cercul denotaţiei.
Ambiguitatea unui astfel de cadru a surprins spaima resimţită de
către ambii protagonişti în faţa destinului implacabil. Nu ştim foarte
bine dacă este vorba despre o imagine a amintirii (Ilona era doar
ică de gropar) sau o proiecţie în viitor.34
Ecranizarea romanului „Ion” i se datorează unul alt cineast de
mare valoare: Mircea Mureşan. În comparaţie cu precedentul său
efort de interpretare artistică a prozei lui Liviu Rebreanu, concretizat
în lmul „Răscoala” (1965),35 cele două părţi ale producţiei din
anul 1979 par a  discutabile sub raportul intenţiei şi al realizării
efective.36 „ION. Blestemul pământului, blestemul iubirii” (1979)
se construieşte în jurul eroului central, gură de o marcată frusteţe,
personaj caracteristic al prozei lui Rebreanu. Actorul Şerban
Ionescu parcurge dicila partitură cu o siguranţă de interpret matur,
experimentat, în ciuda faptului că e primul său rol în lm. El
are o gură expresivă şi degajată, de un resc cuceritor, ferit
de încrâncenare, deşi e puternic marcat de destinul cumplit al
personajului său. Interpretul protagonistului găseşte pentru aceasta
echilibrul între violenţă şi şiretenie, între umilinţă şi dârzenie, între
voinţă debordantă şi putere de aşteptare. Dominanta destinului
său tragic rămâne patima pentru pământ, această cumplită povară
seculară a ţăranului român, acest pendant al fricii de sărăcie şi nu
al poftei năsăbuite de avere.37
Prima parte a romanului, intitulată „Glasul pământului”, este
axată asupra congurării forţelor aate în dispută, din dialogul şi
confruntarea acestora născându-se premisele ce vor conduce la
dubla tragedie. Ion al Glanetaşului este un ţăran sărac, dar harnic
şi ambiţios, din satul Pripas. Pentru a ieşi din starea deplorabilă
în care se zbat părinţii lui, el forţează căsnicia cu fata unuia dintre
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bogătaşii satului: Ana (Ioana Crăciunescu), ica lui Vasile Baciu.
Astfel, ia naştere primul triunghi conictual format din cele trei
personaje: Ion, care se preface îndrăgostit de Ana (dar care umblă
după Florica, văduva lui Maxim Oprea); Ana, care este sincer
îndrăgostitiă de chipeşul ţăran şi nu ezită să i se ofere pentru
a-l ţine lângă ea; Vasile Baciu (remarcabilă interpretarea lui Petre
Gheorghiu în acest rol) care îşi suspectează – pe bună dreptate! –
viitorul ginere de intenţii legate de însuşirea zestrei Anei. Al doilea
triunghi conictual, cel care va conduce la sfârşitul năprasnic al
eroului romanului, îi are ca protagonişti pe: Ion, Florica (cea care
preferă să se căsătorească cu George Bulbuc) şi George Bulbuc,
un tânăr ţăran bogat şi aat într-o permanentă rivalitate cu Ion (vezi
în acest sens scena confruntării de la hora duminicală).
În partea a doua a romanului, denumită „Glasul iubirii”, cele două
conicte deja schiţate îşi vor aa încheierea prin moartea Anei şi a lui
Ion. Căsătoria celor doi nu va aduce liniştea atât de necesară pentru
consolidarea unui cuplu autentic. Chiar dacă a rămas însărcinată,
Ana nu-l poate opri pe Ion să dea târcoale adevăratei sale pasiuni
feminine întrupate de Florica (Sorina Stănculescu). Căsătorită cu
George Bulbuc (Valentin Teodosiu), aceasta se pretează unui joc
extrem de periculos, continuând să întreţină relaţii de iubire cu
Ion. Ajunsă la disperare, atât din cauza indelităţii soţului, cât şi a
numeroaselor dispute cu tatăl ei – cel care se simte ruşinat în faţa
comunităţii satului de situaţia pe care o tolerează, Ana se sinucide
prin spânzurare.38 Rămas văduv şi cu un copil foarte mic pe cap, Ion
îşi continuă „povestea” cu Florica spre disperarea soţului acesteia.
Înnebunit de gelozie, George Bulbuc îl va ucide într-un mod extrem
de barbar pe Ion, după care se va preda autorităţilor spre a-şi ispăşi
pedeapsa pentru fapta sa.39
Literatura propusă publicului de către Ioan SLAVICI (1848-1925)40
este cel puţin la fel de incitantă, de intens cinematogracă, ca şi cea
a concetăţenilor săi ardeleni deja trecuţi în revistă. Nuvelele sale
„Moara cu noroc” şi „Pădureanca”, care descriu starea de lucruri
existentă în lumea rurală ardeleană aată sub dominaţie austroungară, respectiv romanul „Mara”, axat pe sondarea universului
urban din acelaşi mediu de referinţă - dar la mijlocul secolului
al XIX-lea, au atras atenţia cineaştilor români şi s-au convertit în
producţii de certă ţinută artistică.
Filmul lui Victor Iliu, intitulat „La Moara cu Noroc” (1956),41
este în linii mari del prozei din care se inspiră. Acţiunea este
plasată în câmp, la hanul ce dă şi numele nuvelei, acolo unde se
stabileşte Ghiţă (interpretat de Constantin Codrescu) cu soţia lui,
Ana (Ioana Bulcă) şi cu mama soacră (Marietta Rareş). Devenit
crâşmar, cizmarul de altădată este somat de Lică Sămădăul (Geo
Barton) să e părtaş la tot felul de fărădelegi. Lacom de câştig,
Ghiţă nu va reuşi să se smulgă la timp din mrejele banului (o temă
recurentă în literatura ardeleană a epocii, n.n.), plătind în cele din
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urmă pentru laşitatea lui, şi desigur pentru hotărârea pripită de
a-şi  părăsit satul şi tradiţia în favoarea unei îndeletniciri care să-i
aducă un câştig mai uşor şi mai mare.42 Drama psihologică îşi are
acţiunea plasată în anii 1870, în împrejurimile Aradului, ind prima
ecranizare după proza scriitorului transilvan.
Avem de-a face şi aici cu constituirea unui triunghi existenţial,
alcătuit din: Ghiţă (în calitate de fundament al discursului literar şi
lmic), soţia acestuia Ana (care este curtată de periculosul bandit,
cel care le va distruge mariajul prin inocularea fermentului criminal)
şi Lică Sămădăul (căpetenia de porcari, tâlhar prin vocaţia). Evoluţia
raporturilor din interiorul acestei „convieţuiri” se precizează cu
ocazia scenei venirii lui Lică la hanul „Moara cu noroc”.43 Gelozia
masculină datorată prezenţei periculosului rival este augmentată de
conştiinţa încărcată prin „jocul arginţilor” derulat alături de nemilosul
bandit. Într-un acces de furie nereprimată, Ghiţă îşi înjunghie
nevasta, scena ind excelent explicitată în decupajul cinematograc
confecţionat de realizatorul lmului.44 La rândul său, Ghiţă va 
împuşcat în ceafă de către porcarul Răuţ, unul dintre complicii
Sămădăului. Hanul va  incendiat în aceeaşi noapte de groază, iar
jandarmul Pintea (interpretat de Colea Răutu) îl va găsi pe Lică cu
capul sfărâmat, la tulpina unui stajar.
Lăcomia şi laşitatea reprezintă liniile directoare ale discursului
literar cuprins de nuvela publicată în volumul „Novele din popor”
(1881). Într-un mod oarecum asemănător celui prezent în prozele
lui Agîrbiceanu şi Rebreanu, şi aici se prezintă procesul de alienare
umană în prezenţa banilor. Departe de a-l victimiza pe Ghiţă, Ioan
Slavici surprinde - cât se poate de obiectiv – etapele „dependenţei”
crâşmarului faţă de atotputernicul bandit local. Prestaţia actoricească
este extrem de nuanţată, ambii actori principali reuşind roluri de
referinţă: Geo Barton, apropiat de apogeul carierei sale, subliniind
demonismul lui Lică Sămădăul; Constantin Codrescu, aat la primul
şi cel mai bun rol de compoziţie, oscilând între teama faţă de
„tovarăşii” de fărădelegi şi faţă de autorităţi, patima irepresibilă
pentru bani şi gelozia faţă de soţia pe care o neglijează constant.
„Dincolo de pod” (1975)45 constituie replica cinematogracă a
romanului „Mara”, apărut în revista „Vatra” (1894), respectiv – sub
formă de volum – în anul 1906. În viziunea lui Mircea Veroiu, autor
şi al scenariului, personajele încearcă depăşirea propriei condiţii,
metafora podului având conotaţii temporale şi existenţiale bine
precizate. Sida (Maria Ploae) se aă pe punctul de a se întoarce
acasă de la mânăstire. Privind pe fereastră îl zăreşte pe Hans
(Andrei Finţi), ul măcelarului neamţ Huber – starostele breslei
(Mircea Albulescu), de care se îndrăgosteşte fulgerător. Sentimentul
este reciproc, aşa încât ambii se decid să-şi concretizeze dragostea,
în ciuda diferenţelor etnice şi de stare socială, trăind împreună şi
luând cu chirie o cârciumă la marginea târgului. Hans se confruntă
zic cu tatăl său, care nu vroise s-o accepte pe Sida de noră.În
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cele din urmă, cei doi se împacă, Hans ind primit în breasla
măcelarilor. Iuliu Burdea (Ovidiu Iuliu Moldovan), cele mai bun
prieten al lui Hans, îşi pierde viaţa într-o încăierarea cu jandarmii.
Idealurile revoluţiei de la 1848, pe care le-au împărtăşit Burdea şi
Hans, rămân în planul secund faţă de evoluţia clanului familial. Deşi
puternic marcat de moartea prietenului, de care se simte vinovat,
Hans va reveni la sentimente mai bune, odată cu împăcarea celor
două familii consnţită prin naşterea copilului. A doua tragedie se
produce în nalul prozei, atunci când Huber piere ucis de Bondi,
ul său nelegitim şi nebun, chiar în momentul în care măcelarul se
hotărâse să-şi răscumpere vina faţă de acesta.46
Nuvela „Pădureanca” a fost publicată în „Tribuna”, pe durata verii
anului 1884, şi se plasează în acelaşi mediu rural ardelean atât
de apropiat autorului. De data aceasta, triunghiul care determină
evoluţia dramatică a povestirii este format din cei doi pretendenţi
la graţiile frumoasei şi tinerei ţărănci: Iorgovan (rol interpretat de
Adrian Pintea) şi Şofron (Şerban Ionescu), respectiv din Simina
(Manuela Hărăbor). Lor li se alătură Busuioc (Victor Rebengiuc), om
înstărit şi tatăl lui Iorgovan, care se simte şi el atras de pădureancă.
Iorgovan colindă satele după zilieri, care să lucreze la seceriş, dar
aceştia nu se înghesuie din cauza holerei ce bântuie prin zonă.
În schimb, ăcăul o regăseşte pe Simina, o fată de care este
îndrăgostit. Răspunzându-i la sentimente, aceasta acceptă să vină
cu el, deşi se simte iubită şi de Şofron, un argat harnic, ambiţios
dar fără avere. Indecis în privinţa atitudinii faţă de rival, Iorgovan
îşi găseşte refugiul în petreceri, în timp ce Simina se angajează ca
slujnică, doar pentru a rămâne în preajma lui. Dualitatea trăirilor se
traduce printr-o accentuare a situaţiei conictuale, care debordează
în momentul incendierii morii. Iorgovan încearcă să protejeze
interesele familiei sale, dar suferă un accident şi ia foc. Finalul
lucrării îl surprinde dându-şi obştescul sfârşit în braţele Siminei.
Din nou avem de-a face cu dezvoltarea unui raport funcţional
interesant între sentimente şi prevalenţa averii, între calea inimii
şi cea a „datoriei” faţă de familie, care se încheie cu o veritabilă
tragedie. Pelicula realizată de Nicolae Mărgineanu în anul 1986,47
se bucură de un scenariu de înaltă ţinută, semnat de Titus Popovici.
Colaborarea celor doi a fost susţinută de o distribuţie de excepţie,
în care personajele masculine – interpretate de Victor Rebengiuc,
Adrian Pintea şi Şerban Ionescu - se detaşează cu pregnanţă.

2. Producţia istorică
Studierea şi înfăţişarea trecutului istoric naţional a reprezentat
o constantă a cinematograei autohtone din anii comunismului.
Începând cu „Tudor” (1962), lm datorat regizorului Lucian Bratu,
s-au creat premisele realizării epopeii devenirii poporului român
193

şi a reliefării gurilor emblematice ale acestuia. Din perspectiva
subiectului pe care ni l-am propus spre cercetare, abordarea
cronologică a evenimentelor cuprinse în această epopee ni se pare
mult mai atractivă decât respectarea cadenţei de rezolvare lmică
a momentelor de interogaţie istorică. În consecinţă, punctul de
plecare îl va constitui prima unicare statală a triburilor daco-geţilor
sub domnia lui Burebista.
Filmul lui Gheorghe Vitanidis a apărut pe ecrane în anul 1980, cu
prilejul aniversării a 2050 de la constituirea primului stat dac unitar şi
independent. Din start, trebuie să surprindem ideea de „comandă”
ocială, care a grevat asupra calităţii demersului calitativ. Critica
de specialitate este unanimă atunci când pune sub semnul îndoielii
scenariul lui Mihnea Gheorghiu,48 unul dintre elementele denitorii
pentru ratarea mesajului unei producţii atât de ambiţioase. Nici
direcţia de scenă a lui Vitanidis nu este una de mare calitate,
pentru că este extrem de greu să realizezi o producţie viabilă
sub „presiunea” comenzii ociale. De aici decurge şi stângăcia cu
care evoluează membrii componenţi ai distribuţiei, deşi calităţile lor
actoriceşti fuseseră vericate în nenumărate prilejuri anterioare. „Să
 urmărit oare autorii doar schiţarea unui peisaj uman, fără reliefuri,
ca să rămână loc pentru gura centrală a regelui Burebista?!”
se întreabă, retoric, Ştefan Oprea, tot el dând şi răspunsul:
„Acesta este, într-adevăr, cum se şi cuvenea, deasupra tuturor, are
prestanţă, dar nu monumentalitate. George Constantin (interpretul
lui Burebista, n.n.) s-a străduit să-l întruchipeze ca pe un mare
rege, viteaz, înţelept, bun organizator de ţară şi de oaste”.49
Singura moarte care se consumă pe durata peliculei este cea a
lui Calopor, un personaj inventat, care ar putea intra în categoria
fantasmelor atât de dragi montărilor de prol hollywoodiene de azi.
Punctul unde se încheie pelicula este marcat de dubla asasinare
a celor doi mari comandanţi: Iulius Caesar în senatul roman,
Burebista – care a fost victima complotului aristocraţiei separatiste.50
Conictul, inevitabil să se producă între cele două civilizaţii, este
amânat pentru mai bine de un secol...
Perioada formării poporului român a inspirat crearea a două
pelicule de amploare: „Dacii” (1966)51, în regia lui Sergiu Nicolaescu,
şi „Columna” (1968)52 , semnată de Mircea Drăgan. Prima creaţie
menţionată insistă asupra războiului daco-roman din anul 87,
încheiat în avantajul regelui Decebal. Rezervele de dramatism ale
scenariului scris de Titus Popovici au fost folosite de regizor, aat la
debutul său de bun augur, pentru surprinderea nuanţată a esenţei
relaţiilor umane consumate în interiorul celor două tabere aate în
conict. Pe de o parte avem de-a face „spaţiul” dacic, acolo unde
Decebal (Amza Pellea) e sfâşiat de durerea sacricării ului său pe
altarul lui Zamolxe, iar ica sa Meda (Marie-José Nat) trăieşte orul
primei iubiri şi acceptă resemnată condiţia neîmplinirii acesteia. În
cealaltă extremă, Severus (generalul roman de origine dacă) se
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zbate între chemarea sângelui strămoşesc şi onoarea de militar,
alegând jertfa; în vreme ce generalul Fuscus este ros de ambiţia
măririi, căreia îi cade victimă.53 Recapitulând, avem de-a face cu
victime importante de ambele părţi: Cotyso (interpretat de Alexandru
Herescu) este trimis ca „mesager” al dacilor la zeul Zamolxe,
Severus (Pierre Brice) şi Fuscus (Georges Marchal) găsindu-şi
moartea pe câmpul de luptă.
Acelaşi scenarist valoros asigură uenţa celei de-a doua
producţii, menite să surprindă procesul complex al naşterii poporului
român prin împletirea elementelor autohtone cu cele romane.
Fără a renunţa în întregime la condiţia supraproducţiei, autorii
pun accentele principale pe înregistrarea dramatismului cotidian
al acestui fenomen istoric, concretizat prin construirea unui
municipium care aduce împăcarea învinşilor cu învingătorii. Nucleul
acestei „armonii” se materializează în familia mixtă, alcătuită din
tribunul roman Tiberius (interpretat de Richard Johnson), nobila
dacă Andrada (Antonella Lualdi) şi ul acestora. Cel care veghează
la bunul mers al lucrurilor este Gerula (Ilarion Ciobanu), o căpetenie
dacă ce a rămas credincioasă amintirii lui Decebal. El va juca
rolul de pivot al întregii povestiri, îndeplinind misiunea de călău
al trădătorului Bastus (Gheorghe Dinică), ucigându-l în luptă pe
Tiberius şi conducând trupele unite ale dacilor şi romanilor împotriva
triburilor invadatoare. În altă ordine de idei, producţia debutează sub
însemnul generos al sacriciului lui Decebal, cel care – urmărit de
soldaţii romani – preferă să se sinucidă, decât să cadă viu în mâinile
duşmanilor şi să întregească convoiul de paradă al învinşilor de la
Roma.
O altă epocă bine evocată din perspectiva demersului istoric
este cea medievală. Un prim moment important, din perspectiva
conotaţiilor sale sociale, este cel legat de răscoala ţărănescă
condusă de Gheorghe Doja (1514). Regizorul Kösa Ferenc reuşeşte
ca, prin intermediul coproducţiei româno-maghiară-cehoslovacă
intitulate „Sentinţa” (1970)54, să arunce o privire contemporană în
întunecatul ev-mediu pentru a descopei acolo gura monumentală
a micului nobil secui Gheorghe Doja. Astfel, ne poate ajuta să
înţelegem, prin el, sensul momentului istoric respectiv. Kösa n-a
urmărit să realizeze lmul unei mari răscoale ţărăneşti, ci un portret
cinematograc-psihologic al conducătorului acesteia, încercând să-l
restituie prezentului mai convingător şi mai uman decât o fac
paginile manualului de istorie. Regizorul a ocolit bătăliile şi a căutat
să redea cât mai plastic atmosfera, starea de spirit ce a condus la
declanşarea şi înfrângerea răscoalei.55
Aşteptându-şi execuţia, care a fost una atroce – în conformitate
cu practicile epocii şi cu „vina” pe care a vut-o faţă de gro, Gheorghe
Doja (interpretat de actorul maghiar Bessenyei Ferenc)mditează
asupra puterii deţinute de popor, asupra propriilor raporturi
cu răscoala şi a echilibrului perpetuu dintre căpetenii şi cei
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conduşi. Plecând de la această premisă pozitivă din perspectivă
cinematogracă, evocarea evenimentelor se produce atât din
perspectiva acuzatorilor, cât şi din cea a partizanilor lui Doja. Drama
e urmărită într-o cronologie memorialistică evident subiectivă, în
care momentele-cheie ale răscoalei sunt personalizate extrem de
ecient. Avem de-a face cu un „proces” (aşa cum se va întâmpla
şi în cazul lui Horea, n.n.) menit să conducă la concluzii obiective,
care să-l reabiliteze pe conducătorul unei mişcări cu puţine şanse
de reuşită în acele timpuri.Execuţia lipseşte din economia producţiei
(spre binele spectatorului), ea este doar preliminată ca formă
violentă represivă faţă de îndrăzneala punerii sub semnul întrebării
a structurii societăţii medievale, a „sistemul” funcţional din debutul
secolului al XVI-lea.
Un alt jalon interpretativ a fost legat de glorioasa domnie a
lui Mihai Viteazul (1593-1601. Descifrarea resorturilor intime ale
procesului unicator a beneciat de două ecranizări: cea din
1970, datorată regizorului Sergiu Nicolaescu şi scenaristului Titus
Popovici,56 respectiv cea din 1977, semnată de cuplul Constantin
Vaeni-Eugen Mandric.57 Nu intenţionăm să dăm curs polemicii
deschise în epocă, cu privire la valoarea celor două pelicule: prima
ind considerată mai spectaculoasă, apelând la modele de sorginte
occidentală; cea de-a doua punând accentul pe factorul ideologic,
ca urmare a „indicaţiilor” primite din partea conducerii de partid şi
de stat. De asemenea, nu discutăm nici cele două performanţe
actoriceşti legate de întruchiparea personajului principal: Amza
Pellea (1970) şi Victor Rebengiuc (1977). Ne interesează să
relevăm doar modul în care peliculele citate răspund subiectului
analizat în cuprinsul paginilor de faţă.
Din această perspectivă, thanatică să-i spunem (chiar cu riscul
vehiculării unui barbarism!), câştig de cauză ar avea producţia
anului 1970. În primul rând, motivaţia pleacă de la considerente
de ordin subiectiv. Întotdeauna am considerat întregul format de
„Mihai Viteazul”, în viziunea echipei Nicolaescu-Popovici, ca ind
superior la aproape toate categoriile artistice faţă de a doua formulă
interpretativă. Distribuţia, în fruntea căreia strălucea Amza Pellea
(poate la cel mai bun rol din carieră), muzica, mişcarea scenică
de detaliu şi de ansamblu, costumele şi calităţile imaginii, scenariul
dinamic şi generos ca detaliere, poate nu atât de mult regia, m-au
convins de ecare dată când am vizionat pelicula respectivă. În
ceea ce priveşte „victimele” provocate pe parcursul versiunii din
1970, alături de morţile anonime şi atât de reşti într-un parcurs
presărat cu numeroase bătălii, ne-au reţinut atenţia trei momente
semnicative. Într-o succesiune strict temporală, primul se petrece
cu ocazia bătăliei de la Şelimbăr (18/28 octombrie 1599). Cu acel
prilej, asistăm la moartea a două personaje situate în tabere diferite.
Pe de o parte avem de-a face cu dispariţia eroică, în iureşul luptei a
lui Preda Buzescu (Florin Piersic), pe de alta cu execuţia cardinalului
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Andrei Bathory (Kovács György), pedepsit de către doi secui
pentru modul în care le-a tratat căpetenia. Al doilea moment este
legat de înfrângerea lui Mihai Viteazul la Mirăslău (18 septembrie
1600), prilej cu care moare popa Stoica (Mircea Albulescu), unul
dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai domnitorului. Simbolic, acest
moment semnică şi prăbuşirea visului de unicare, evenimentele
precipitându-se de aici înainte spre disoluţia nală. Al treilea moment
este legat de asasinarea domnitorului în tabăra de pe Câmpia Turzii
(9/19 august 1601). Părăsit de tovarăşii săi credincioşi, înconjurat
doar de mercenarii angajaţi cu banii împrumutaţi de la împăratul
Rudolf al II-lea, Mihai Viteazul este ucis din ordinul amintitului
potentat al Europei. Secvenţa nală este una de mare efect vizual,
graţie predominanţei albului ca însemn al purităţii personale înaintea
trecerii în neinţă. Visul reîntâlnirii cu măicuţa sa (interpretată de
Olga Tudorache) este punctat de repetiţia obsedantă a vorbelor
acesteia: „De ce stai singur?”. Per ansamblu, întreaga scenă merită
includerea într-o antologie a lmului românesc.
Anul 1984 s-a dovedit unul extrem de benec pentru
cinematograa autohtonă şi, în particular, pentru creaţia regizorului
Mircea Mureşan. Împreună cu scenaristul Titus Popovici, cei doi
au realizat o creaţie de mare valoare pentru a marca scurgerea a
două secole de la răscoala din 1784. Departe de orice ingerinţă a
conducerii statului, lmul „Horea” scotea în evidenţă – la adevărata
lor valoare - gurile conducătorilor unei mişcări intrate în analele
istoriei europene, cea care a determinat desinţarea iobăgiei în
imperiul habsburgic (prin patenta din 22 august 1785).
Trimis în Transilvania pentru a ancheta cauzele răscoalei lui Horea,
contele Jankowitz (interpretat de Radu Beligan), un înalt judecător
imperial, „face dreptate” folosind cântarul mincinos al „raţiunii de
stat” (doar ne găsim amplasaţi temporal în Secolul Luminilor!). Din
interogatoriile sale (petrecute după prinderea căpeteniilor, la nele
anului 1784) se degajă statura de giganţi a protagoniştilor: Vasile
Ursu Nicola, poreclit Horea (Ovidiu Iuliu Moldovan), Ioan Oargă, zis
Cloşca (Şerban Ionescu) şi Marcu Giurgiu, supranumit Crişan (Dan
Săndulescu), şi psihologia colectivă a revoltei. Într-unul dintre cele
mai solide şi originale scenarii ale sale, Titus Popovici părăseşte
calea clasicei reconstituiri tip frescă a evenimentelor, orchestrând
un minuţios studiu de psihologie individuală şi colectivă, ancheta
menită să pedepsească vinovaţii ind concepută ca un autentic duel
între semeţia deşartă a nemeşilor şi măreţia celor care fac istorie
instinctual. Printr-o suită de retrospecţii ce urmăresc uxul capricios al
memoriei diferiţilor participanţi la evenimente, lmul permite realizarea
unor superbe creaţii actoriceşti interpreţilor lui Horea şi al contelui
Jankowitz.58 Execuţia prin frângerea cu roata a lui Horea şi Cloşca,
pe platoul cetăţii din Alba-Iulia (28 februarie 1785), este doar sugerată
prin mijloace strict artistice, ca un element absolut obligatoriu
pentru „pacicarea” provinciei răzvrătite. În mod resc, pe parcursul
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evenimentelor se produc o serie de „morţi” în ambele tabere,
dar acesta este preţul plătit în ecare confruntare armată de la
începuturile omenirii. Filmul nu insistă asupra lor, tocmai pentru că
mesajul său posedă alte linii de interpretare contextuală a realităţii.

3. Interpretarea biogracă
În această categorie tematică putem să integrăm doar două realizări
cinematograce: „Pintea” (1976) şi „Aurel Vlaicu” (1977). Prima
dintre ele are trimiteri istorice foarte clar delimitate, de vreme ce
este vorba despre Grigore Pintea, un celebru haiduc român de prin
părţile Maramureşului, activ la începutul secolului al XVIII-lea. Cea
de-a doua reconstituie cei cinci ani nali (1908-1913) din cariera
inginerului şi pilotului de avioane român, unul dintre pionierii aviaţiei
mondiale.
Filmul lui Mircea Moldovan59 constituie un compromis între
lmul-spectacol sau de aventuri de tipul „Nemuritorii” (1974), de
pildă, şi lmul istoric gen „Tudor” (1962).60 Realizat într-o formulă
de sorginte baladescă, producţia narează isprăvile legendarului
haiduc interpretat de Florin Piersic. Fost locotenent imperial,
Pintea devine conducătorul unei oştiri ţărăneşti cu care asediază
cetăţile Maramureşului şi ocupă Chiuarul. Devenit aliat al principelui
Francisc Rákóczi al II-lea, el ia parte la debutul răscoalei curuţilor şi
îşi găseşte sfârşitul cu ocazia luptelor pentru ocuparea cetăţii Baia
Mare. Acesta a fost adevărul istoric...
Scenariştii Vasile Chiriţă şi Dumitru Mureşan îşi iau permisiunea
să modice traseul real al evenimentelor din motive lesne de bănuit.
Opţiunea tragică, menită să-l transforme în victima complotului
grolor, se putea preta unei formulări de natură poetică, intens
metaforizată. Tocmai de aceea se crează un triunghi amoros,
alcătuit din: protagonist, Iza (fata morarului şi iubita lui Pintea,
interpretată de Maria Ploae) şi haiducul trădător Ştefan Gânţă
(Mircea Cosma), îndrăgostit şi el de personajul feminin. „Secvenţa
zborului” (poate una dintre cele mai impresionante din întreaga
producţie) pleacă de la momentul declanşării crizei prin încercuirea
haiducilor de către potera cătanelor. Pedepsirea vinovatului de
petrece expeditiv, în numele unui legământ evident încălcat, iar
problema salvării este rezolvată prin apelul la o formulare de natură
magică: „haiducii sunt oameni care pot zbura peste prăpastie”,
sunt „oameni-păsări”. Cele treizeci şi trei de cadre ale zborului
sunt pertinent analizate de către Ioan Lazăr în lucrarea sa,61
justicând-se posibilitatea de supravieţuire prin trecerea dintr-un
plan în altul al existenţei. Finalul eroului este admirabil pus în
valoare pe fundalul unei doine de o tristeţe sfâşietoare, Pintea
prăbuşindu-se ca o pasăre neagră cu aripi frânte, într-un deşert
orbitor de zăpadă.
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Tot despre o prăbuşire, atât la propriu (destinul asumat al eroului)
cât şi la gurat (în legătură cu calitatea peliculei), este vorba şi în
refacerea lmică a vieţii lui Aurel Vlaicu.62 Plecând de la premise
aparent pozitive (distribuţia este una de calitate), regizorul Mircea
Drăgan reuşeşte să rateze mesajul pe care s-ar  presupus să-l
transmită o existenţă care a aliat tehnica cu actul cultural autentic.
Periplurile lui Aurel Vlaicu (interpretat de Gabriel Oseciuc) prin ţară
îi permit să ia legătura cu alţi împătimiţi ai zborului: aviatoarea
Elena Caragiani (Violeta Andrei), prinţul Valentin Bibescu (Alexandru
Repan), inginerul Traian Vuia (Ştefan Tapalagă), aviatorul Mircea
Zorileanu (Constantin Brânzea) şi Mihail Cerchez (Eugen Popescu).
Armarea geniului său tehnic este recunoscută şi peste hotare, la
Paris el având contacte profesionale cu aviatorii francezi Michel
Molla (Marcel Iureş) şi Roland Garros (Ion Micu), iar în Germania
cu profesorul Ebberth (Peter Schuch) şi cu Robert Welles (Raimund
Binder), reprezentantul austriac al unei rme engleze ce construia
avioane.
Ecranul este populat cu mari personalităţi politice şi culturale
din Transilvania şi din Regat, care delează corect într-un univers
al mondenităţii. Drama creatorului ce trebuie să se descurce în
condiţii extrem de ingrate (situaţie care pare paradigmatică pentru
spaţiul mioritic!) se îmbină cu evocarea sprijinului acordat de către
autorităţile epocii şi cu mesajul peremptoriu al viitoarei unicări
postbelice. Substanţa existenţei sale se consumă între două date
cu putere de jalon: 17 iunie 1910 (primul zbor efectuat cu un avion
proiectat şi pilotat de el însuşi) şi 13 septembrie 1913 (prăbuşirea
fatală, în încercarea de a trece peste Carpaţi). Accidentul primului
Icar al aviaţiei româneşti, care încheie o experienţă umană închinată
unui vis nobil, justică încadrarea lmului în categoria biogracă a
prezentului studiu.

4. Evenimente petrecute după primul război mondial
Greva minerilor de la Lupeni, din 5-9 august 1929, oferă substanţa
cinematogracă pentru două producţii derulate pe durata deceniului
şapte: „Lupeni’29” (1962)63 şi „Golgota” (1966)64, ambele realizate
de către regizorul Mircea Drăgan. Dincolo de mesajul puternic
ideologizat conţinut, cele două creaţii se deosebesc prin valenţele
artistice pe care le vehiculează, atât prin directă legătură cu
evenimentele, cât şi prin intermedieri ce presupun distanţarea faţă
de punctul de plecare iniţial.
„Lupeni’29” reconstituie un document uman zguduitor, legat
de sacriciul cotidian al minerilor care se expun pericolului de
accidente mortale, respectiv de confruntarea cu forţele de ordine ce
restabilesc „ordinea” în Valea Jiului. Producţia este concepută ca o
rememorare privită prin prisma unui participant relativ neutru la tot
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ceea ce s-a petrecut cu mai bine de trei decenii în urmă. Ioana
(Lica Gheorghiu) a fost soţia unui miner (George Motoi), care a
pierit într-un groaznic accident de mină. Pentru a supravieţui, ea şi
familia ei, este nevoită să se angajeze conducătoare de vagonet. În
timp se apropie sueteşte de şeful de echipă Petre Letean (Colea
Răutu), unul dintre organizatorii grevei din august 1929. Filmul
evocă pregătirile şi declanşarea acţiunii revendicative, accentul
ind pus pe capacitatea organizatorică a comuniştilor. O distribuţie
remarcabilă alcătuieşte „frontul” ortacilor din subteran: Varga (Ştefan
Ciobotăraşu), Dăneţ (Ilarion Ciobanu), Todor (George Calboreanu),
Mateianu (Costel Constantinescu), Mihăilă (Sandu Sticlaru), Hudici
(Constantin Rauţchi) şi Mirică (Dumitru Furdui). Alături de aceştia
apar consoartele: Ioana şi Ana Varga (Draga Olteanu), personajul
Aneiput\nd  regăsit şi în cealaltă producţie enunţată. Finalmente,
printre cei 22 de mineri căzuţi jertfă reprimării s-au numărat Petre
Letean şi Varga.
„Golgota” reprezintă o continuare rească a rului epic din
producţia dedicată grevei. Dacă în producţia precedentă, regizorul
Mircea Drăgan înclinase spre fresca socială , spre evenimente
în stare să determine soarta unor mase mari de oameni, aici el
urmăreşte evoluţia reexelor aceloraşi încercări în conştiinţa câtorva
personaje bine precizate. Cele şase văduve ale minerilor grevişti
împuşcaţi, care se duc să-şi facă dreptate, adică să obţină o pensie
pentru copiii lor, aceste şase făpturi rătăcind prin ploi, prin noroaie,
escortate de jandarmi, bătute, siluite, ameninţate cu moartea, devin
în nal un fel de simbol al unei umanităţi hăituite, terfelite, o
umanitate ajunsă la capătul răbdării.65 Valabilitatea lmului stă tocmai
în această demonstraţie de forţă morală pe care o fac cele şase
soţii de mineri,66 forţă care nu este numai a lor, ci a lumii din care
vin şi în numele căreia luptă. Dramaturgic vorbind, pelicula rezistă
prin opoziţia tensionată, prin conictul aspru dintre grupul femeilor
şi grupul jandarmilor.67 E o înfruntare simbolică între două lumi.
Dar în opunerea grupurilor stă şi principala slabiciune a lmului:
dacă grupul jandarmilor este mai interesant construit, mai variat
ca psihologie, cu drame individuale, grupul femeilor este minat
de uniformitatea caracterelor, de nehotărârea liniilor în schiţarea
portretelor.68 Important este faptul că, din grupul femeilor arestate şi
duse din post în post, doar una sungură se mai întoarce acasă.

5. Al doilea război mondial
Derularea evenimentelor nu putea să evite integrarea în categoria
stilistică pe care o analizăm în cadrul studiului nostru. Întotdeauna au
existat victime într-o confruntare militară, e că a fost vorba despre
sacriciul asumat pe câmpul de luptă, ori de dispariţia populaţiei
civile. Structura acestui segment interpretativ are în vedere trei linii
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principale de manifestare cinematogracă: a) rezistenţa armată; b)
sacriciul individual pentru o cauză nobilă; c) solidaritatea în faţa
morţii, concretizată într-o producţie cu evidente conotaţii etnice.
Filmul „Furtuna” (1960)69 rămâne cantonat în limitele unei
modeste producţii de aventuri. Un mic orăşel de graniţă, din vestul
Ardealului, este ameninţat – imediat după 23 august 1944 – de
o mare unitate hitleristă care trebuie reţinută până la evacuarea
ultimei garnituri de tren din gară. Militanţi ai P.C.R., împreună cu
militarii romîni conduşi de locotenentul Ion Oprea (interpretat de
Victor Rebengiuc), îi înfruntă pe nemţi şi pe acoliţii acestora inltraţi
în partid, sacricându-şi viaţa în reuşite acţiuni de sabotaj.
Coproducţia româno-sovietică „Tunelul” (1966)70 oferă o altă
mostră de sacriciu asumat plenar, pentru protejarea unui însemnat
punct strategic. În toamna anului 1944, şapte cercetaşi români şi
sovietici salvează - de la distrugerea prin minare - un tunel din
Ardeal, obiectiv de care depindea înaintarea trupelor aliate. Acest
eveniment implică o serie de motivaţii mai mult sau mai puţin
verosimile, important ind faptul că misiunea este îndeplinită cu
preţul vieţii.
„Sfânta Tereza şi diavolii” (1972)71 este un titlu metaforic pentru
a desemna o altă acţiune îndrăzneaţă petrecută în nordul Ardealului
(septembrie 1944). Militarii români şi un grup de partizani ce
acţionează pe muntele Sfânta Tereza, forţează albia unui râu şi
dinamitează un viaduct, pentru a împiedeca retragerea trupelor
germane. Cei doi oţeri desemnaţi să conducă misiunea: căpitanul
Petrescu (Ion Dichiseanu) şi locotenentul David (Peter Paulhoffer),
sunt capturaţi de inamic şi vor  executaţi.
„Pe aici nu se trece” (1975)72 reia celebra formulare a generalului
Eremia Grigorescu, cu referire la apărarea trecătorilor Moldovei
în primul război mondial. De data aceasta avem de-a face cu
rezistenţa eroică a elevilor de la o şcoală militară de oţeri situată
la graniţa de vest a ţării. După 23 august 1944, obiectivul militar
pe care-l reprezintă şcoala se regăseşte în centru unei zone
strategice, pe care tinerii elevi oţeri trebuie să-l apere cu orice
preţ. Filmul are excelente secvenţe de război, cu ansambluri bine
dirijate de regizorul debutant Doru Năstase, surprinzând cruzimea
conagraţiei, dar şi cu multe individualizări. Personajele evoluează
într-un ritm credibil, datorită scenariului semnat de prestigiosul
om de litere care a fost Titus Popovici. Adolescenţii din debutul
producţiei ajung, la sfârşit şi doar cei ce supravieţuiesc, nişte bărbaţi
maturi care au înţeles într-o săptămână mai mult decât în toţi anii
de şcoală.73
„Ultima frontieră a morţii” (1979)74 constituie încununarea
lmului de rezistenţă prin intermediul evocării poematice a
evenimentelor dramatice petrecute în satul Moisei din Maramureş,
în toamna anului 1944. Pelicula se aseamănă, doar din punct de
vedere tehnic, cu modul de operare întâlnit în „Lupeni’29”. Asistăm
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şi aici la o rememorare a evenimentelor, exprimate din perspectiva
unui personaj feminin: Iulia (Mariana Mihuţ), soţia învăţătorului
Andrei Coman (Emanoil Petruţ). Întors rănit de pe front, învăţătorul
aă că soţia sa ar  „protejata” maiorului Dietrich Körner (Ion
Dichiseanu), organizatorul unei linii de forticaţii germane construite
în zona satului. Minerul comunist Ion Simedrea (Stelian Stancu)
este şeful grupului local de rezistenţă armată, cel care conduce
acţiunea de sabotare cu ajutorul ţăranilor din Moisei. Informat
de colaboraţionişti despre planurile localnicilor, maiorul Körner ia
ostatici pentru a preîntâmpina dinamitarea forticaţiilor. Printre
aceştia se aă şi învăţătorul Coman, care se predă în locul soţiei
sale pentru a-i salva viaţa. Deoarece sabotajul nu poate  oprit,
trupele germane şi hortiste trec la represalii: incendiază localitatea şi
execută majoritatea populaţiei. De această dată, sacriciul individual
se converteşte într-un colectiv, din considerente de ordin superior.
Sacricul individual este extrem de bine subliniat într-un alt lm
de război, „La patru paşi de innit” (1964),75 construit în jurul
relaţiei de iubire dintre Mihai (Silviu Stănculescu), un tânăr oţer
comunist, şi Ana Coman (Irina Gărdescu), o liceeană aată în
pragul bacalaureatului. Acţiunea se petrece într-un oraş ardelenesc
de provincie, în anul 1944. Rănit într-o acţiune de sabotaj, menită
să dinamiteze un convoi de camioane germane cu muniţie, Mihai
este adăpostit în podul casei doctorului Coman (Mircea Şeptilici).
Dragostea care s-a înripat între protagonişti este curmată de
intervenţia brutală a Siguranţei, agenţii găsindu-l pe Mihai şi
împuşcându-l. Sacricul acceptat de erou pleacă din considerente
de ordin ideologic, dar el reprezintă un lucru resc în condiţii
de război. Povestea de dragoste vine să îngreuneze sarcina
asumată, să complice jocul vieţii care se derulează resc,pe cele
două coordonate fundamentale ale sale: datorie altruistă şi iubire
posesivă.
Finalul producţiei este explicitat concludent de către Manuela
Gheorghiu-Cernat în lucrarea ei: „...se încheie cu o secvenţă
memorabilă: lângă trupul bărbatului iubit, împuşcat cu câteva clipe
mai înainte, fata începe să numere rar, aşa cum o învăţase el
să facă în timpul bombardamentelor ca să-şi înfrângă spaima. În
urma tragicei experienţe trăite alături de comunistul pe care l-a
ascuns în casa lor, adolescenta îşi câştigase, cu preţul suferinţei,
dreptul de a intra în rândul adulţilor. Stop-cadrul nal pe strigătul ei
sfâşietor acuza violent „vremurile ieşite din balamale”, cînd fericirea
individuală este zdrobită brutal.”76
Solidaritatea în faţa morţii este proprie unei singure pelicule,
ce ecranizează o nuvelă a scriitorului maghiar Sűto Andras. „Doi
bărbaţi pentru o moarte” (1969)77 este un lm psihologic ce
conturează, pe fundalul celui de-al doilea război mondial, drama de
o viaţă a doi bărbaţi, un român şi un maghiar, foşti cei mai buni
prieteni şi ajunşi duşmani din cauză că au iubit aceeaşi femeie:
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pe Marişka (personaj interpretat de Monica Ghiuţă). Povestea ni
se dezvăluie pe măsură ce Demeter Stegarul (Matei Alexandru),
prins de nemţi şi condamnat la moarte pentru că a arborat steagul
românesc pe turla bisericii, îşi reaminteşte fragmente de existenţă
în timp ce este dus spre locul de execuţie. Se petrece un lucru
similar celui din proza lui Titus Popovici: nemţii îi dau şansa să se
salveze dacă indică un român care să moară în locul lui. Demeter
se gândeşte la Pavel Costan (Ilarion Ciobanu), prietenul şi „rivalul”
său, apoi renunţă şi – nalmente – cei doi mor împreună, pecetluind
prin moarte o fraternitate pe care întâmplările cumplite ale vieţii nu
au putut-o distruge.78 Cei doi ţărani preferă să moară, deoarece
respectă – mai presus de orice – ideea de convieţuire şi prietenia
care-i leagă: ungurul este executat pentru că nu vrea să indice
un „duşman” român care să-i ia locul; românul este mitraliat în
clopotniţa bisericii pentru că trage clopotele, chemându-şi consătenii
în apărarea prietenului său.

II. IPOSTAZE ALE MORŢII
Al doilea segment al lucrării este unul extrem de scurt, dar foarte
important din perspectiva evaluării calitative a subiectului pus în
discuţie. Dacă în prima parte am trecut în revistă modalităţile diferite
de abordare tematică cu privire la autori, subiecte şi producţii
plasate în mediul ardelean de referinţă, acum vom parcurge acelaşi
drum (însă mult mai accelerat) pentru a răspunde la întrebarea:
„Cum se moare?”, iar în subsidiar la cea imediat următoare: „Când
se moare?”. Finalmente, vom stabili tipologia ipostazelor în care
eroii producţiilor cinematograce autohtone au făcut marele pas
spre Necunoscut.
Ecranizarea (substratul literar) se referă la autori proveniţi din
mediul ardelean, singura excepţie ind accea a lui Geo Bogza.
Proza lui Ion Agârbiceanu este subsumată anilor de început ai
carierei şi se axează asupra descrierii vieţii oamenilor din locurile
unde a profesat ca preot. Principalii „aliaţi” ai Morţii sunt, în cazul
său, boala (Păuniţa din „Fefeleaga”), lăcomia (Vasile Mârza, din
fragmentul omonim, şi soţia lui Clement Mârza din „Lada”) şi
răzbunarea (moartea „Dezertorului”, personaj inventat de regizorulscenarist pentru a-şi susţine mai bine discursul lmic). În cazul
nuvelei lui Geo Bogza, disparţia minerului Iacob Onisia se datorează
hazardului şi constituie un accident regretabil. Protagonistul nuvelei
lui Titus Popovici, badea Todor zis Ipu, va „rata” ocazia să se
sacrice pentru consătenii săi, deoarece trupele germane se vor
retrage din satul ocupat. Liviu Rebreanu sondează două universuri
româneşti extrem de generoase. În „Pădurea spânzuraţilor” se
dezvoltă problema de conştiinţă a locotenentului Apostol Bologa,
apărută în condiţiile confruntării militare cu soldaţii romîni din Regat.
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Declarat dezertor, el va  executat prin spânzurătoare. În romanul
„Ion”, arivismul şi violenţa sentimentală a eroului vor conduce la
tragicul deznodământ: sinuciderea soţiei sale Ana şi asasinarea
sa violentă de către George Bulbuc. Scrierile lui Ioan Slavici sunt
şi mai intim legate de perioada dominaţiei austro-ungare. Setea
de câştig stă la baza actelor iresponsabile comise de personajele
ce o populează: Lică Sămădăul moare accidental (din voia lui
Dumnezeu) după ce a incendiat „Moara cu noroc”, Ana şi Ghiţă pier
asasinaţi, iar Iorgovan (din nuvela „Pădureanca”) are un accident
la moara din sat. Tot accidental va muri şi măcelarul Huber la
nele romanului „Mara”, în vreme ce singura ieşire din scenă eroică
i se atribuie revoluţionarului Iuliu Burdea, cel care este ucis în
confruntarea armată cu jandarmii.
Producţia istorică constituie un teren propice pentru
manifestarea generoasă a atributelor thanatice. Într-o ordine
cronologică, am avea de-a face cu: moartea în luptă a lui Calopor
şi asasinarea lui Burebista („Burebista”); execuţia rituală a lui
Cotyso, decimarea trupelor romane învinse la Tapae şi moartea
în luptă a celor doi generali romani Severus şi Fuscus („Dacii”);
siuuciderea lui Decebal, execuţia trădătorului Bastus şi moartea în
luptă a tribunului Tiberius („Columna”); execuţia lui Gheorghe Doja
(„Sentinţa”; moartea eroică a lui Preda Buzescu la Şelimbăr, execuţia
cardinalului Andrei Bathory şi asasinarea lui Mihai Viteazul („Mihai
Viteazul”); supliciu lui Horea şi Cloşca la Alba-Iulia („Horea”).
Interpretarea biogracă se rezumă doar la două exemple
provenite din această zonă de interes geograc. În lmul-baladă
„Pintea” se acreditează ideea asasinării căpeteniei de haiduci în
urma trădării unui rival în dragoste. Acesta va  şi el pedepsit,
ind executat, după o lege simplă şi explicită. Personalitatea
inventatorului şi pilotului Aurel Vlaicu va  omagiată în anul 1977,
evidenţiindu-se puternica sa pasiune pentru zbor căreia îi va cădea
victimă, atunci când încearcă să treacă Carpaţii.
Evenimentele petrecute după primul război mondial se
focalizează asupra anului 1929 şi scot în evidenţă greva minerilor de
la Lupeni. Dacă în producţia dedicată în mod explicit evenimentului,
accentul se transferă asupra forţei colectivului care înfruntă
represiunea şi plăteşte „preţul” celor 22 de mineri ucişi, în
cuprinsul lmului cu trimiteri biblice apar în prim-plan văduvele
celor dispăruţi. Forţa morală pe care o degajă acestea în urmărirea
drepturilor legitime este frântă de acelaşi sistem, doar una singură
întorcându-se acasă...
Al doilea război mondial ne-a oferit prilejul evidenţierii
sacriciului colectiv sau individual, în condiţiile-limită pe care le
oferă orice confruntare armată. Fie că a fost vorba despre sabotarea
trupelor germane („Furtuna”, „La patru paşi de innit”, „Sfânta
Tereza şi diavolii” sau „Ultima frontieră a morţii”), de impidecarea
unui posibil sabotaj german („Tunelul”), despre botezul focului primit
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de o şcoală militară („Pe aici nu se trece”) sau de manifestarea
solidarităţii umane în vreme de război, dincolo de etnie şi conicte
sentimentale(„Doi bărbaţi pentru o moarte”), a primat ideea alegerii
responsabile a destinului, făcute în deplină cunoştiinţă de cauză.
În ceea ce priveşte vârsta biologică când intervine „criza”
existenţială ce duce la expiere, aceasta variază de la copilărie
(Păuniţa din „Fefeleaga”, răpusă de boală la numai 15 ani) şi până
la maturitatea deplină (cel mai semnicative cazuri ind cele ale
regilor daci Burebista şi Decebal).
Aşa cum am promis, încheierea segmentului axiologic va 
dedicată surprinderii unei tipologii sui-generis a ipostazelor Morţii
din cinematograa românească de extract ardelean. Vom proceda
şi aici urmând o ordine prestabilită, alfabetică, în funcţie de termenii
avuţi în vedere.
Accidentul reprezintă un eveniment întâmplător şi neprevăzut
care cauzează o avarie sau aduce rănirea, mutilarea ori moartea
unei inţe. În această ipostază s-au aat: soţia lui Clement Mârza
(fragmentul „Lada”), cea care suferă un atac de cord din cauza
soţului „revenit” din morţi; Iacob Onisia („Iacob”) cade victimă
funicularul înţepenit la altitudine, în vreme de iarnă; soldatul german
ucis de confraţii din satul lui Ipu; Lică Sămădăul („Moara cu noroc”)
ce piere după ce a incendiat hanul; măcelarul Huber („Mara”) în
urma altercaţiei cu ul său nelegitim Bandi; Iorgovan („Pădureanca”)
în episodul de la moară; Aurel Vlaicu când încerca să treacă
Carpaţii; primul soţ al Ioanei („Lupeni’29”) într-un accident de mină.
Asasinatul ca şi omor cu premeditate se produce în următoarele
situaţii: „Dezertorul” (fragmentul „La o nuntă”), ca răzbunare pentru
fuga ceteraşului cu mireasa; Vasile Mârza („Mârza”) pentru banii
strînşi ca avere de Cârciumăreasă; Ion („Ion”) ucis din gelozie
de către George Bulbuc; Ana şi Ghiţă („Moara cu noroc”), prima
din gelozie, de soţul ei, al doilea de către unul dintre oamenii
Sămădăului; Burebista („Burebista”) ucis de complotul nobililor daci;
Mihai Viteazul („Mihai Viteazul”) în tabăra de pe cîmpia Turzii, din
ordinul împăratului Rudolf al II-lea, pentru considerente politice;
Grigore Pintea („Pintea”) ca urmare a trădării tovarăşului său; Mihai
(„La patru paşi de innit”) de către agenţii Securităţii.
Boala constituie o tulburare a stării de sănătate a unui organism,
ca urmare a unor agenţi proveniţi din mediul intern sau extern.
Singurul caz de deces din această cauză este înregistrat cu referire
la Păuniţa („Fefeleaga”), ultimul copil din cei pe care i-a avut,
situaţie ce schimbă complet sensul existenţei personajului principal
al dramei.
Execuţia se traduce prin ducerea la îndeplinire a unei hotărâri
de condamnare la moarte. Locotenenţii Svoboda şi Apostol Bologa
(„Pădurea spânzuraţilor”) plătesc cu viaţa încercarea lor de dezertare
dintr-o armată construită arbitrar. Nobilul dac trădător Bastus
(„Columna”) este pedepsit pentru că a arătat romanilor drumul spre
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comoara regelui Decebal, cauzând pierderea luptei. Gheorghe Doja
(„Sentinţa”) este martirizat pentru că s-a ridicat la luptă împotriva
nobililor. Cardinalul Abdrei Bathory („Mihai Viteazul”) plăteşte
pentru modul în care l-a tratat pe comandantul secuilor. Horea
şi Cloşca („Horea”) urmează un drum similar cu cel al lui Doja.
Ştefan Gârba („Pintea”), haiducul trădător al tovarăşilor săi, este
ucis în conformitate cu un cod nescris al onoarei. Minerii de la
Lupeni („Lupeni’29”) cad victime ale intervenţiei armatei, venite
să restabilească situaţia de dinaintea grevei. Sătenii de la Moisei
(„Ultima frontieră a morţii”) sunt executaţi ca represalii pentru
sabotarea liniei de forticaţii germane.În ne, Demeter Stegarul
(„Doi bărbaţi pentru o moarte”) preferă să e ucis decât să-şi
trădeze prietenul.
Moartea pe cîmpul de luptă este întâlnită în toate confruntările
armate. Ea se produce în antichitate: Calopor, ul nelegitim al lui
Burebista este ucis de druidul Breza (”Burebista”); generalii romani
Severus şi Fuscus („Dacii”) pier în fruntea trupelor lor; tribunul
Tiberius („Columna”) este răpus de nobilul dac Gerula, care are de
răzbunat moartea regelui său şi înfrângerea compatrioţilor; haiducii
lui Pintea preferă să dea piept cu cătanele care i-au încojurat, deşi
ştiu că soarta le-a fost deja pecetluită.
Ratarea morţii se produce doar într-un singur caz: acela al lui
Ipu („Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte”), cel care scapă de
execuţia anunţată, deoarece satul este eliberat de soldaţii români.
Ritualul se consumă cu referinţă directă la Cotyso, ul
regelui Decebal („Dacii”), singurul găsit demn să e „mesagerul”
coreligionarilor săi la marele zeu Zamolxe.
Sinuciderea se produce, ca ieşire dintr-o situaţie disperată,
doar în două cazuri: Ana („Ion””) găseşte această cale pentru a
atrage atenţia asupra vieţii mizerabile trăite alături de indelul ei soţ;
iar regele Decebal („Dacii”), apelează la această soluţie extremă
pentru a nu cădea viu în mâinile urmăritorilor săi.
Solidaritatea întru moarte se produce în momentul în care
Costan („Doi bărbaţi pentru o moarte”) se decide să-i e alături
consăteanului său Demeter Stegarul, de care a fost legat atât în
cursul vieţii, cât şi în riposta faţă de trupele invadatoare germane.
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