
Resedintele domnesti pastreaza amprenta nobiliara - Mostenirea familiei Brukenthal
Casele care au servit, odinioara, vechilor conducatori si personalitatilor de vita nobila stau, inca, in
picioare, cu toate ca trecerea timpului si-a spus cuvantul. Familia Brukenthal a lasat mostenire Sibiului o
valoare inestimabila. Pe de o parte, fostele sale imobile au fost date in folosinta sibienilor de rand. Pe de
alta parte, datorita muzeografilor, ele mai pastreaza stralucirea si personalitatea baronului, conducator
al Transilvaniei.
  
  Resedintele baronilor si nobililor care au condus Sibiul, in vremuri apuse, au ramas fie in custodia
muzeelor, fie in cea a administratiei locale. Desi toate sunt monumente istorice, multe au fost lasate in
paragina sau au fost retrocedate rudelor de grade indepartate. Directia Judeteana pentru Cultura Culte si
Patrimoniu National Cultural (DJCCPCN) nu pot interveni in aceste cazuri, deoarece multe dintre casele
ramase in picioare au devenit proprietati private. 
  
  Fratii Brukenthal, "sefi" in centru 
  In afara palatului din Piata Mare, o mare parte dintre resedintele nobiliare din centrul vechi al Sibiului au
apartinut familiei Brukenthal. Fratii baronului, Michael si Carol von Brukenthal, aveau resedinta pe
actuala strada Avram Iancu, in imobilele cu numarul 8 si 9. Michael von Brukenthal a mai detinut si alta
resedinta, imobilul cu numarul 12, de pe actualul bulevard Nicolae Balcescu. Familia fostului guvernator
al Transilvaniei a mai detinut si alte imobile in Sibiu, dar care, din pacate, sunt in paragina. In aceasta
situatie este casa de vara Brukenthal, de pe strada Constantin Noica, vanduta, in perioada comunista, mai
multor locatari. 
  
  Palat in pericol
  "Am cerut, in mai multe randuri, reabilitarea fostei resedinte de vara a familiei Brukenthal. Problema
este ca imobilul apartine mai multor proprietari", explica directorul DJCCPCN, Vasile Crisan. Baronul
Samuel von Brukenthal si-a construit, in timp, o serie de alte imobile si in judet. Cea mai impozanta
constructie, care a fost in pericol, pana in momentul in care a fost data in administrarea unei fundatii, este
palatul de la Avrig, unde conducatorul Transilvaniei si-a tinut toata colectia de arta, pana in 1788, cand a
fost terminat Palatul Brukenthal de la Sibiu. 
  Imobilul, care este cel mai bun exemplu de constructie in stil baroc austriac, mai are o atractie pentru
istorici. Gradina baroca este, in acest moment, singura din Europa, care mai este pastrata in forma
initiala. Tot la Avrig, baronul si-a construit si un ansamblu de castel, dar care este, acum, o ruina. 
  
  Conacele - pastrate in intregime
  Conacele nobiliare au fost conservate mult mai bine decat celelate resedinte cu blazon, datorita faptului
ca au fost si au ramas proprietati private. Nici Ceausescu nu a avut prea mult succes. Nici una dintre
resedintele ocupate de acesta nu era monument sau fosta casa nobiliara. Oricum, in Sibiu sunt numai
cateva astfel de case, printre care si Palatul Mitropolitului, de pe strada Victoriei. La Rasinari, mai exista
un astfel de tip de casa, in care a fost  organizat, pana anul trecut, muzeul de etnografie. In urma unui
proces de revendicare, conacul a fost retrocedat unui urmas. Nobilii unguri din Vingard au lasat si ei
mostenire un conac nobiliar in satul Veseud, comuna Slimnic. 
  
  
  Frankenstein, sibianul
  Printre casele nobiliare din centrul vechi al Sibiului au mai ramas cateva neschimbate. Una dintre cele
mai vechi, Casa Haller, este si una dintre cele mai importante cladiri construite in stil renascentist.
Imobilul pastreaza multe elemente din cladirea originala din secolele XV-XVI, precum portalul cu
blazon, intrarea in arcade si decoratiunile. Casa a fost in proprietatea familiei Haller, timp de 345 de ani. 
  Constructia impozanta din Piata Mare, care va deveni sediul Primariei Sibiu, dupa terminarea lucrarilor
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de restaurare, are si ea un trecut indepartat. Prima destinatie a imobilului a fost de resedinta a comitilor
Hermannstadt-ului - Altenberger si Penflinger. "Si in Piata Mica avem un imobil, care pastreaza amprenta
nobiliara. Casa Hermes pastreaza blazonul lui Valentin Frank von Frankenstein", mentioneaza directorul
DJCCPCN. 
  
  Castel transformat in CAP
  La Nocrich, Brukenthal a mai detinut o casa, care este, acum, in paragina. "Monumentul de la Nocrich a
fost cumparat de viceprimarul din localitate, Aurel Irod, care a promis ca-l va reabilita", precizeaza Vasile
Crisan.
  Un alt castel, detinut de baron a fost cel de la Micasasa, care a fost transformat in CAP, in perioada
comunista. Lucrarile agricole din acea epoca au dus la distrugerea castelului, din care a mai ramas un
singur turn, care sta sa cada.
  
  Ungurii au locuit in castele
  In majoritatea lor, casele cu blazon din Sibiu au fost impartite intre nobilii austrieci si cei unguri. Insa
nobilii unguri au preferat sa isi construiasca resedinte in afara Sibiului, sub forma unor castele fortificate.
In satul Boarta, din comuna Seica Mare, se mai pastreaza ruinele fostului castel Tobias, construit in 1770,
in stil baroc. Tot in zona, dar in Buia, istoricii mai au grija ruinele castelului Bolyai. Cele doua castele au
fost concesionate unor intreprinzatori particulari, care trebuie sa dea drumul unor activitati cu profil
turistic. 
  Castelul Apafy, din Dumbraveni, se tine inca pe picioare, desi constructia a gazduit, de-a lungul
timpului, atat locatari nobili, cat si scoala din oras. Tot scoala a devenit si palatul Telecky, construit de
una dintre cele mai mari familii nobiliare ale Ungariei, care a dat si conducatori de state.
  
  Teodora GHEORGHIU
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