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BARONUL SAl\fUEL VON BRUKENTHAL (1721-1803), PRECURSOR
AL CUNOAŞTERII NATURII
RODICA CIODANU
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ne-am propus
dintre preocup:;,rile mai puţin .:uno~cutc ak fondatorului
·Muzeului Brukcnthul si ,.nume aceea
de cunoastcre ;:i naturii concretizată în
primul râ'c<l în constituire2. unciv. dintre
cele m2.i intcrcs,,nte colcctii mineralo'
gice din epocă.
Transilvania, ajuns{L după 1690 sub
stăpânirea Imperiului h2.bslmrgic,
s-a
aflat, astfel, în secolul ,J XVIII-iea
într-o poziţie fa vorabilft pătrunderii iluminismului, care a cred o 2.tmosferă
propice activi tă ţii ştiinţifice în întrrnga
Europă. În Transilvaniv.. ;_u ;:ctiv2.t în
dc.-meniul stiintdor naturii îndeosebi
saşii, în tim'p c~ românii şi maghiarii au
d;.•. t priori ta te cercetărilor filologice ş1
jstoiîce.
Demn de reţinut este faptul subliniat
de academician Emil Pop că , ,din deceniitl al doilea până în al nottălca din
veacul al XV I II-lea fondist principal
al literati1rii naturaliste tta11si·tvăncnc san
al aaleia care priveşte Trc.nsilvania este
ocHpat de operele monografice despre mineralele pn:ncipatului".
Baronul Brukenthal, care studiase
dreptul, a ocupat o seric de funcţii în
administraţia Transilvaniei,
culminând
cu aceea de guvernator (1774-1787).
Ca funcţionar ·imperid care s-a ocupat
şi de problemele fin2.nţelor statului, Brukenthal a J.vut si el în ndere inestimabila surs5. de vdnituri pe care o constituiau bogftţiile subsolului atât pentru
Curtea vieneză. cât şi pentru particulari.
El însuşi a avut cote-părţi (un fel de
. acţiuni) la mine din Săcărâmb, Zlatna,
Topliţa, de unde, probabil, au provenit
şi primele eşantioane mineralogice pe
<;are le-a colecţionat. Se pare, după docu-

mentcle arhivei s2.le, că nu era vorb2
atât de câştig, cât de încurajarea valorificării. Acestei laturi practico-economice a mobilului care l-a îndemnat pe
Brukenthal la cuno2.sterea naturii îi aparţine şi interesul ~5.u pentru pl2.nte
de cultură. A existat si o altă latură a
acestui mobil, surpri;să de biograful
său, Georg Adolf Schuller. În deceniul ,,.1 optulea din veacul al optsprezecelea impulsul dat din Suedia, de cercet5.rile din Linne, a ajuns şi la Viena,
iar de aici până în Transilvania. în biblioteca lui Brukenthal, printre cele
13 OOO d~ volume câte avea în 1790,
au ,.părut şi cărţi de mineralogie. Pe
de altă parte, interesul sporit pentru
bog;'tţiile subsolului a dus la o veritabilă
modft a constituirii unor colecţii de minerale, practicată şi la Viena chiar de către
împărat. Se ştie că Brukenthal a început
activitatea de colectare sistematică a
mostrelor de minerale aproximativ în
anul 1780. Că această acţiune se petrecea după metode ştiinţifice o dovedesc
lucrările de specialit;:te aflate în biblioteca sa, relaţiile cu naturalişti specializa ţi în fosile, minerale ş.a.
După demiterea sa din postul de guvernator, Brukenthal a avut mai mult
timp pentru colecţiile sale şi pentru
preocupările ştiinţifice din cercul de iluministi care se crease atunci la Sibiu în
jurui său. Astfel că în jurul anului 1795
colecţia era constituită, chiar dacă şi în
anii următori, baronul a mai achiziţio
nat mostre de aur.
Complexitatea colecţiei, că.rţilc de mireralogie din biblioteca sa relevă că
Sarnmuel von Brukenthal aprecia nu
numai artele şi literatura, că avea preocupări şi cunoştinţe ample despre ştiin-
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ţelc naturii, îndeosebi despre mineralogie. O dovadă în plus pentru această
afirmatie este si titlul de membru onorific p~ care i (a acordat lui Brukenthal
în anul 1798 Societatea de mineralogie
din Jena (Jenaische mineralogische Sozietat), oraş în care îşi petrecuse o parte
a studenţiei. Motivând alegerea unanimă a membrilor Societăţii, directorul
acesteia îl numeşte pe baronul de la
Sibiu „cimoscător şi protector al ştiin
ţelor m1·neralogice".
Pentru a-şi vdo1ifica şi întreţine aceste
comori culturale a avut loc în jurul său
întotdeauna cunoscători în domeniu, ei
însăşi colecţionari de renume, precum
Johann Fichtel, ce publica în 1780 lucrarea „Con tribu tie la istoria mineralelor din Transil~ania" (,,Beitrag zum
Minere>} geschichte von Siebenbiirgen"),
C~rl Eder şi mai târziu preotul Johann
F1ltsch.
Director al Şcolii Normale sibiene, abatele C?.rl Eder (1760-1810) a fost
alături de Brukenthd cu o-fatul şi fapta.
El este cel care în c2.litate de custode al
colecţiei o 2.ranJează după cele mai avansa te criterii ştiinţifice ale timpului şi îi
realizează primul cat,Jog. Catdogul-manuscris are 353 pagini şi se află la biblioteca muzeului Brukcnthal cu titlul „Verzeichnis Siebenbiirgischer Mineralien, der
sich in dem Cabinete des Freihernn von
'Brukenthal befinden". Carl Eder subliniazr1 în catalog că dintre ţările europene
Translivania era cea mai bogată în aur
curat, iar colecţia baronului Brukenthal
reflectă această realitate. Catalogul are
valoare mai ales istorică si este interesantă pentru notele referitoare la poziţia, momentul colectării pieo-elor, starea cercetării lor şi încercări de exploatare.
Cel care-l urmează ca custode al colecţiei, cu acelaşi succes, este Johann
Ludwig Neugeboren (1806-1887), unul
dintre cei mai de seamă înaintaşi ai paleontologiei transilvănene. Neugeboren a
cunoscut pe cei mai mulţi dintre colecţionarii transilvăneni de minerale şi colecţiile lor din veacurile XVIII şi XIX,
fapt dovedit de lucrarea „Notizen iiber
Sammlungen siebenciirgischer Mineralien" apărută în 1866. Această cunoaş-

tere i-a oferit posibilitatea comparării
colecţiei Brukenthal cu acelea contemporane şi ulterioare ei. O singură colecţie
consideră Neugeboren că se ridică la nivelul ei, doar în ceea ce priveşte eşan
tionale de Au, Cu, Ag şi Nagyagit, cea a
lui Karl Knopfler.
Colecţia de minerale a baronului S.
von Brukenthal număra în perioada cât
Carl Eder a fost custode, 2018 piese,
majoritatea de provenienţă transilvă
neană. De-a lungul anilor colecţia s-a
îmbogăţit cu noi piese printre care cele
1800 piese ale colecţiei consilierului teza urial Johann Michael von Rosenfeld
(1775-1837). Eşantioanele erau expuse
în vitrinele muzeului si erau valoroase
nu numai estetic ci si 'stiinţific.
În calitate de cu~tode, Neugeboren
a aranjat colecţi?. şi a elaborat cel de-al
doilea catalog, după cele m2.i avansate
criterii mineralogice. Catalogul manuscris, în trei volume, se află la biblioteca
muzeului Brukenthal cu titlul „Brukenthdisches Hausarchiv Verzeichnis des
Miner„ lien sa mmlung".
Cei mai mulţi colecţiom:.ri d vremii
deşi animaţi, la încEput, de d0rinţa colectării mineralelor autothtone cedo.u imboldurilor ştiinţifice îmbogăţindu-şi colecţiile cu piese din afara
ţării - remarca în jurul anului 1774., Fichtel referindu-se la colecţiile mineralogice din
Transilvania. Cu atât mai mult se deosebeşte colecţia baronului S. von Brukenthal în care doar 50 de piese sunt
din afara Transilvaniei (din Aushia,
Ungaria, Boemia, Suedia).
Colecţia se păstrează la Muzeul de
Istorie Naturală din Sibiu asa cum a
aranjat-o Neugeboren şi anuriie împăr
ţită în şapte grupe: I. Pietre oxidice
(718 piese); II Pietre salice (775 piese);
III. Minereuri oxidice (304. piese); VI.
Metale sulfuroase (1129 piese); V. Metale native (526 piese); VII. Inflamabile
(3 piese).
Colecţia trebuie studiată ţinând cont
de realităţile acelor timpuri şi anume
că: numărul speciilor minerale din acea
vreme era de zece ori mai mic decât
astăzi, metcdele de cercetare abia se
conturau iar colecţiile de minerale nu
erau prioritar ştiinţifice.
15

https://biblioteca-digitala.ro

:.;. La .. o

simplă

lecturare :a. inventarului

. -ş.\. după ..o::sumară · cercetare a

colecţiei

reiese faptul că mai ales criteriile este. tice I-au.călăuzit pe colecţionar, de aceea
- primele două grupe reprezintă aproape
jumătate din. piesele colecţiei. Deşi esteticul a primat în alegerea pieselor economicul este cel care a însufletit-o.
Clasa oxizilor: este reprezer'itată numeric şi estetic de grupa cuarţului (428
•de eşantioane de cuarţ incluse la grur,a
;,pietre oxidice"). Pie~ele sunt deosebite
prin mărimea cristalelor (între 3 şi 10 cm)
varietatea culorilor - de la cel de la
Săcărâmb, Cavnic, Baia de Arieş, perfect
transparent, la ametistul violet-pal de
Rosia Montană si cel violet-închis de
Porcura (mina B~.rbara).
Clasa carbonaţilor: clasă bine rfprc. zentată numeric dar nu si ca varietate
de specii. Calcitul cuprins' în grupa pietrelor salice domină prin varietatec1. formelor cristalografice (romboedri obtuzi,
ascuţiţi, sc2Jenoedri
etc.) cât şi prin
diversitatea cu.1orilor (alb lăptos, crem,
roz etc.). Cele m2.i multe eşantioane sunt
de la Fata Băii, Boita, Săcărâmb, Ca,·nic, Rod~a si altele.' Azuritul si malachitul :- ,,mi~erale salice", m;i modeste ca: număr, 96 piese, sunt impresionante. prin colorit şi mărimea cristalelor
prism2.tice alungite (eşantioane din B8.iţa; Ghelar, Moldova Nouă). Prin- diversitatea maclelor, colorit, doesebite sunt
esantioanele de rodocrozit de la Săcă
râmb, Baia de Aries, Cavnic etc.
Sulfaţii cuprinşi in grupa „pietrelor
salice" sunt reprezentate mai ales de
b~ritină (140 piese) şi gips (78 piese).
Esantioanele de la Rosia Montană, Boita,
B~ia de Arieş, °Cavnic'. Rcdna s~ evid~nţiază prin mărime.!. cristalelor t2. bularprisma tice macla te, varietatea culorilor
- de la transparent la alb-gălbui~albăstrui.
·
'
Dintre sulfuri - grupa··umetalelor sulfidice" pn domină estetic eşantioanele
de antimonit (92 piese) din Cavnic, Să
cărâmb, Baia de Arieş, Topliţa, cu cristale lungi de 8-10 cm.
Cercetătorul danez, -Jens Esmark, că~
lătorind în Transilvania si .Sibiul anului
1794, remarca dintre cole~tiile de minerale pe cea a baronului' Samuel ·voh

Brukenthal si mc1 i ales „suita de aur
curat". -Între acestea s-au remarcat
două eşantioane foarte interesante, cu
cristale cubice de aur si alta cu cristale
în „piramide duble cil. opt feţe". Atât
catalogul lui C. Ecler cât şi relatările de
călătorie ale lui Jens Esmark şi a altor
călători străini au făcut cunoscu te esantioanele de aur, argint şi telururile' de
aur şi argint. 1n colecţii sunt 438 piese
de aur şi 271 telururi auro-argentifere
(petzit, silvanit, krennerit şi nagyagit).
Es2.ntioanele au fost colectate din ză
cămintele aurifere de la Săcărâmb, Baia
de Aries, Zlatna si mai ales din minele la
care ba~onul ave~ actiuni (mina Barbara
şi St. Clement).
'
Colectia de minerale a baronului, extinsă după moartea fondatorului, are
astăzi o mare importanţă ştiinţifică, istorică şi muzeală. Ea este o dovc.dă palpa bilă asupra preocupărilor, a cunoştin
ţelor despre natură, a gencrozită ţii acestui precursor al cuno2.ţtcrii sistematice
a mfdiului înconjurător, premisă esenţială a protej2.rii lui. Dacă Sibiul devine
la sfârsitul secolului al XVIII-lea centrul
stiintific al „miscării naturaliste" (E.
Pop)' ardelene căpătând o notorietate
interna tională ca centru cultural-stiinţific, a~easta s-a datorat, în primul rând,
acestui mecena al stiintelor si artelor care
a fost SAMUEL \TON' BRliKENTHAL.
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