
Minunile Brukenthalului
Cea mai frumoasa sculptura a muzeului
  
  Orasul nostru este printre putinele din Europa care se mandreste cu una din cele mai frumoase sculpturi
„Pieta ". Cea din Palatul Brukenthal, este mai veche decat cea realizata de Michelangelo si care se afla la
Vatican, in Bazilica Sfantul Petru.
  
  „Pieta Cibiniensis "
  Din cele cateva Piete contemporane care se mai pastreaza in Europa centrala, grupul statuar Pietà aflat in
colectia de sculpturi a Muzeului National Brukenthal se distinge prin finetea exceptionala a executiei si ca
unul din cei mai de seama reprezentanti ai stilului „molatec ", din perioada gotica tarzie. Trasaturile
gingase ale chipului Fecioarei, expresia durerii sale interiorizate sunt realizari foarte reusite ale acestui tip
elegiac.
  
  Pietele Europei
  Unica Pieta din Ardeal este la Sibiu. Analizand comparativ Pietà cibiniensis cu Pietà manastirii din
Seeon − Salsburg (Bayerisches Nationalmuseum Münich), Pietà manastirii din Admont − Graz
(Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz) si Pietà din Berna (Historisches Museum Bern),
constatam ca toate sunt interpretari relativ libere ale unui model comun.
  Scoasa din biserici, salvata de muzeu
  Pietà sibiana a fost achizitionata de muzeu in anul 1876, de la Societatea de stiinte Naturale
(Siebenbürgisches Verein für Naturwiessenschaften). Societatea a cumparat in anul 1865 intreaga colectie
de arheologie si numismatica stransa de preotul Michael J. Ackner din Gusterita in curtea parohiei sale,
de la fiul colectionarului, Hermann Ackner, pentru suma de 4500 florini. Provenienta Pietei nu este certa,
dar majoritatea cercetatorilor din secolele XIX-XX presupun amplasarea ei pana la Reforma in biserica
parohiala Sf. Fecioara Maria din Sibiu. Traditia orala locala vehiculeaza ideea ca Pietà a fost scoasa din
biserica sibiana dupa trecerea la luteranism si ca ar fi fost mutata in biserici mai mici din oras − mai intai
in Biserica Azilului si ulterior, in biserica Sf. Elisabeta (demolata in anul 1868). Societatea amintita a
recuperat piesa ori o data cu „colectia Ackner ", ori in perioada anterioara demolarii din 1868 a Bisericii
Sf. Elisabeta – care era in ultimii ani in pragul prabusirii. Argumentele unor cercetatori in favoarea
ipotezei ca Pietà a fost executata candva intre anii 1390−1400, la comanda Fratiei Trupului Sfant (Die
Brüderschaft des heilige Leichnams in Hermannstadt) fondata de preotul paroh Johannes in anul 1372 −
Fratie care a venerat cultul Jertfei lui Isus si al Fecioarei Maria −, formuleaza unul dintre raspunsurile
plauzibile la intrebarile legate de originea acestei piese. Dar corelarea unor documente de arhiva,
analizate pana in prezent independent unele de altele, ne ofera inca posibilitatea unor noi interpretari. O
alternativa de cercetare a provenientei Pietei poate fi legata de Manastirea cisterciana de la Carta. Datorita
expeditiilor devastatoare ale turcilor din 1420/21 si mai ales din 1432, precum si decaderea in timp a
ordinului au facut ca manastirea sa ajunga o ruina, motiv pentru care regele Matei Corvinul a hotarat
desfiintarea ei la 22 februarie 1474. Toate posesiunile manastirii au fost cedate bisericii parohiale din
Sibiu. in anii urmatori, biserica − care purtase hramul Sf. Fecioare Maria, a fost lasata insa in paragina. in
acest context este posibil ca Pietà sa fi fost mutata la Sibiu, in biserica parohiala care avea acelasi hram.
  
  Distrusa in numele credintei
  Distrugerile pe care le-a suferit statuia (gaurile de pe fata Madonei sunt realizate vizibil intentionat, cu
un varf metalic ascutit, iar nasul rupt) sunt efecte ale atitudinii iconoclaste suferite de imaginea Fecioarei
dupa Reforma. Istoria statuii pare ca s-a repetat inca o data, fiind scoasa din biserica si depozitata
undeva, intr-un loc retras. Calitatile artistice deosebite ale acestui grup statuar nu puteau fi redate decat de
un mester sculptor experimentat, care s-a deplasat la fata locului pentru executarea comenzii primite.
Faptul ca Pietà este o piesa singulara in arta plastica transilvaneana se explica poate tocmai prin faptul ca
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a fost executata la comanda acestui ordin calugaresc cistercian, care a avut doar doua manastiri in
Transilvania, cu o istorie zbuciumata fiecare. Dr. Daniela Damboiu, sef sectie Galeria de Arta Europeana,
Muzeul National Brukenthal Sibiu
  
  Pieta Vaticanului
  Asemanarea dintre „Pieta " de la Sibiu si cea din Bazilica Sfantul Petru, de la Vatican, este foarte mare.
Cea de la Sibiu este realizata la dimensiuni mai mici, nu este expusa intr-o biserica si nu are celebritatea
autorului, cum este cea sculptata de Michelangelo, la varsta de 24 de ani. Realizata in 1499, „Pieta " de la
Vatican, atrage mii de turisti zilnic, datorita gratiei sculptate de Michelangelo. Sculptura se indeparteaza
cu mult de modul traditional de prezentare a Fecioarei Maria, care apare foarte tanara, cu trasaturi
imaculate. Suferinta ei innobileaza dragostea si frumusetea, cufundata in durere, sta cu capul usor
aplecat, tinand tragic in brate trupul inert al fiului, care pare sa curga ca o unda de pe genunchii ei.
Sculptura s-a dovedit a fi o capodopera a genului si contemporanii au recunoscut imediat geniul
artistului, dar numai dupa ce Michelangelo si-a gravat intr-o noapte, numele pe sculptura.
  in prezent, „Pieta " de la Roma poate fi admirata, insa este protejata din 1972 de sticla, dupa ce un
vizitator a incercat cu un ciocan sa distruga degetele Fecioarei. Maria ADAM
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