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REPREZENTÃRI GRAFICE ALE BRAÆOVULUI

Repre zentãrile grafice – termen prin care înåeleg grafica documentarã ce înfã åiæeazã imagini 
totale sau paråiale ale unor oraæe æi care include desene, gravuri mono- æi policrome (indiferent de
suportul pe care au fost realizate), acuarele sau alte genuri ale picturii – constituie izvoare

1
 la fel de

importante
2
 pentru studierea trecutului istoric al oraæelor ca æi documentele scrise æi artefactele

rezultate din sãpãturile arheologice. 
Cercetarea reprezentãrilor grafice întâmpinã însã unele probleme, una dintre cele mai

importante fiind stabilirea gradului de veridicitate al acestora. Îndeplinirea acestui demers nu
este întotdeauna uæoarã pentru cã, de-a lungul secolelor, au circulat numeroase reprezentãri
fanteziste ale multor oraæe din åarã, reprezentãri care s-au plimbat din generaåie în generaåie,
creând (mai ales pentru cei neinformaåi) o falsã fizionomie asupra localitãåilor respective

3
,

imaginea astfel constituitã ajungând în cele din urmã sã pãtrundã în mentalul colectiv æi sã se
substituie realitãåii. 

Deæi încã de la începutul secolului al XX-lea reprezentãrile grafice au fost considerate
importante datoritã faptului cã înfãåiæeazã locuri din trecut ce æi-au schimbat între timp
înfãåiæarea, sau ch iar monumente dispãrute, majo ri tatea celor care le cerceteazã se opresc doar la
anumite aspecte. Cei mai mulåi sunt aceia care le folosesc ca simple ilustraåii ale unei anumite
perioade istorice. Doar câåiva istorici s-au ocupat de-a lungul anilor de autorii reprezen tã rilor de
oraæe sau de cei ai textului care însoåea imaginea ori gi na lã. 

Braæovul este unul dintre puåinele oraæe româneæti care au avut norocul sã facã obiectul
unui amplu æi foarte documentat studiu

4
 care sã cuprindã æi un repertoriu al imaginilor sale

istorice
5
 (de pe hãråi, planuri, stampe, documente de breaslã æi diferite obiecte), de la cele mai

vechi la cele mai recente. 
Repertorierea acestor imagini nu ar trebui însã sã fie suficientã pentru un istoric.

Acestea trebuie atent æi critic cercetate, pentru a putea identifica æi delimita realul de produsele
imaginaåiei. Din acest punct de vedere istoriografia românã este abia la începutul unui drum
destul de lung æi complicat. 

*
* *
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Pentru a exemplifica atitudinea pe care cercetãtorii obiænuiesc sã o aibã faåã de
reprezentãrile grafice ale oraæelor româneæti, este ilustrativã prezentarea a douã stampe reprezentând
oraæul Braæov, fiecare dintre ele fãcând parte din serii de gravuri imaginare, ambele realizate în
secolul al XVII-lea. 

Acestea au fost unele dintre cele mai des copiate, au circulat încã din secolul al
XVII-lea, de la prima lor publicare, în diferite variante, dar au fost utilizate apoi æi pentru a
înfãåiæa realitatea unor epoci chiar mult mai târzii decât perioada când au fost realizate. 

În secolul al XVII-lea încep sã aparã æi o serie de descrieri geografice æi istorice ale unor
anumite zone, completate de obicei cu schiåe, desene, gravuri, planuri, reprezentând æi cele mai

importante oraæe, cetãåi, fortificaåii etc.
6
 Este æi

cazul lucrãrii Das Alt- und Neu- Teutsche Dacia a 
lui Johann Tröster, apãrutã la Nürenberg în 1666,
æi care conåine în text o serie de gravuri semnate
de Hans Jakob Schollenberger, în care sunt
înfãåiæate oraæele Sibiu, Braæov (la pagina 394),
Sighiæoara, Mediaæ, Sebeæ, Râænov, Cluj.
Schollen berger, care a lucrat la Nürenberg între
anii 1670 æi 1690, a utilizat o perspectivã
imaginarã, aæa-numita „vol d’oiseau“. Deæi multe 
din clãdirile importante din fiecare dintre aceste
oraæe pot fi identificate

7
 – indiferent dacã, din

perspectiva adoptatã, ele erau sau nu vizibile –,
ceea ce aratã cã era într-o oarecare mãsurã

informat (poate chiar de Tröster) asupra locurilor înfãåiæate în lucrãrile lui, întregul este cu siguranåã
rezultatul fanteziei desena to rului. În afara numelui fiecãrui oraæ æi a unor amãnunte care sã le identifice,
gravurile lui Schollen berger sunt mai mult decât asemãnãtoare. Chiar dacã se acceptã supoziåia cã una

dintre gravurile seriei a fost realizatã la faåa
locului (dar cum se stabileæte care dintre ele?), ea
a fost folositã apoi ca model pentru toate celelalte.

Gravurile lui Schollenberger au fost
copiate de alåi autori, cu foarte puåine
modificãri. Un exemplu pentru imaginea
Braæovului este copia aproape fidelã, realizatã
de un anonim, care în locul numelui oraæului
(Cronstad8

 la Schollenberger, împodobit cu
stema cunoscutã) poartã o eæarfã cu numele
Stefanopolis9. 
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O altã variantã a unora dintre gravurile
cãråii lui Johann Tröster – Cluj, Braæov
(Cronstadt de data aceasta, la pagina 310),
Sibiu, Mediaæ, Râænov æi Sighiæoara (mai existã
æi reprezentarea oraæului Oradea, care nu apare
însã la Tröster, autorul inspirându-se dintr-o altã 
sursã) – a fost publicatã de Georg Kreckwitz în
anul 1688, în lucrarea Totius Principatus

Transilvaniae Accurata Descriptio, apãrutã la
Nürenberg & Frankfurth. 

Aceeaæi situaåie, de reprezentare falsã a 
oraæelor, este valabilã æi pentru cea de a doua
serie de gravuri, din lucrãrile olandezului Jacob
Haarewijn din 1688, aflate la Cabinetul de
Stampe al Academiei Române.

10
 Oraæele din

Åara Româneascã æi Moldova, Târgoviæte,
Bucureæti, Suceava sau Iaæi, sunt redate la fel cu
cele din Transilvania: Alba-Iulia, Braæov
(Cronstadt) sau Sibiu. 

Toate sunt înconjurate de fortificaåii, iar clãdirile au forme ce par sã îmbine arhitectura
occidentalã cu cea orientalã. Însã toate celelalte categorii de surse istorice ne informeazã cã atât Iaæul, 
cât æi Bucu reætiul erau oraæe deschise, lipsite de fortificaåii exterioare, deæi aveau o serie de mãnãstiri
întãrite. Situaåia se poate extinde la restul oraæelor din Moldova æi Åara Româneascã. 

Toate oraæele româneæti amintite mai sus sunt gravate din imaginaåie, Braæovul nefãcând
nici el excepåie. 

*
* *

Dupã prezentarea respectivelor imagini este necesarã o incursiune în textul despre ele, din
singurul studiu care face, de altfel, mai mult decât sã le foloseascã pe post de ilustraåii. 

În cazul gravurii lui Schollenberger, deæi se menåioneazã cã este o reprezentare fantezistã a
oraæului

11
, este folositã ca punct de plecare pentru o prezentare istoricã æi arhitectonicã a Braæovului

medieval (prezentare întinsã pe trei pagini), informaåia fiind însã culeasã din surse clasice:
bibliografie primarã æi secundarã, documente. 

Concluzia este – culmea!   – cã autorul acestei gravuri nu a fost la faåa locului, deci nu a vãzut
ceea ce a imortalizat, dar cã a introdus în gravurã ceea ce „ætim æi noi din documente cã a existat în
realitate“

12
. 

Lucrarea lui Haarewijn este consideratã „o simplã fantezie ce nu are nimic comun cu
realitatea“

13
; asta nu împiedicã autoarea sã-æi continue excursul istoric, iar apoi sã compare cele douã
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gravuri (a lui Schollenberger æi a lui Haarewijn) æi sã gãseascã elementele „importante de subliniat“
14

ce le diferenåiazã: „oameni æi animale care întregesc peisajul. Pe drum apare un cãlãreå în costum de
epocã, cu pãlãrie mare, iar pe malul apei se întrezãresc niæte plutaæi“

15
. 

Exagerându-se, concluzia pentru imaginile Braæovului din secolul al XVII-lea (doar douã,
de altfel) este urmãtoarea: „imaginile gravate constituie . . . izvoare iconografice de certã valoare
documentarã pentru istoria edilitarã a oraæului Braæov. Ele oferã un valoros material pentru studiul
demografiei, al evoluåiei uneltelor, al portului, artei, grafiei, fiind evidentã æi importanåa lor
etnograficã, iconograficã æi heraldicã“

16
. 

Fãrã a nega valoarea lor iconograficã æi poate æi heraldicã, este imposibil sã identifici în cele
douã reprezentãri grafice ale Braæovului elementele demografice sau acelea ce åin de evoluåia
uneltelor, a portului, artei æi grafiei. 

Concluzia care ar trebui sã rãzbatã din aceste rânduri este aceea cã, oricât de lãudabil este
efortul de strângere a imaginilor-document, scopul final trebuie sã fie culegerea informaåiilor istorice 
pe care acestea ni le pot furniza. Modalitatea cea mai indicatã de a gãsi toate informaåiile pe care le
poate oferi o anumitã reprezentare graficã a unui loc sau monument este aceea de a folosi mai multe
do me nii istorice, de a le îmbina æi compara. Sursele utilizate în cercetarea istoricã a repre zen tã rilor
grafice sunt: docu mentele, memorialistica, descrierile de cãlãtorie, bio grafiile, unele noåiuni oferite
de istoria mentalitãåilor, elemente din domeniul artei æi din istoria arhitecturii. Toate acestea trebuie
însã sã îndeplineascã niæte condiåii: sã fie credibile, de sursã autenticã æi, mai ales, sã fie
contemporane cu autorul imaginii originale. 

 Sursele ilustraåiilor:

Figura 1: Cronstad apud Johann Tröster, Das Alt- und Neu- Teutsche Dacia, Nürnberg, 
1666, p. 394

Figura 2: Stefanopolis, apud Minerva Nistor, Braæovul în izvoare cartografice æi

iconografice, în „Cumidava“, IX, 1976, 1, fig. 18
Figura 3: Cronstadt, apud Georg Kreckwitz, Totius Principatus Transilvaniae Accurata 

Descriptio, Nürnberg & Frankfurth, 1688, p. 310
Figura 4: Braæov la 1688, apud Cãlãtori strãini despre åãrile române, VI, Editura 

Enciclopedicã, Bucureæti, 1976, il. 36 
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