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EMIL FISCHER – FOTOGRAF ªI ETNOGRAF
AL ASOCIAÞIUNII TRANSILVANE PENTRU LITERATURA ROMÂNÃ
ªI CULTURA POPORULUI ROMÂN
Emil Fischer s-a nãscut în anul 1873 în Philipopoli, azi Plovdiv (Bulgaria), în familia unui
capelmaistru de origine germanã din Boemia. ªi-a început ucenicia în arta fotograficã în atelierul lui
Gustav Weber din Bucureºti (1887-1889). Între anii 1891-1897 a lucrat în atelierul lui Carl
Muschalek, vestit fotograf braºovean. S-a perfecþionat la ºcoala fotograficã din Magdeburg ºi a fost
angajat în atelierul fotografului curþii regale de la Berlin.1 Spre sfârºitul veacului al XIX-lea, s-a
stabilit la Sibiu unde, în 1897, a cumpãrat atelierul din Piaþa Mare nr. 16, deþinut de Kamilla Asboth,
nepoata lui Theodor Glatz (pictor ºi fotograf celebru, în timpul sãu, pentru frumuseþea imaginilor cu
români, saºi, maghiari ºi þigani, majoritatea aparþinând lumii rurale din Transilvania).2 La 1
septembrie 1900, a preluat atelierul fotografic construit de Societatea de Asigurãri Transsylvania
(înfiinþatã în anul 1868), din strada Heltauergasse nr. 5 (azi N. Bãlcescu), în care a lucrat pânã la
pensionare. În anul 1903 a fost cursant la Lehranstalt für Photographie din München. Între
1904-1906 a deschis o filialã pe Elisabethgasse 9 (azi strada 9 Mai), cândva atelierul lui Wilhelm
Wagner. A preluat ºi filiala de pe Fleischergasse 6 (azi strada Mitropoliei), cândva atelierul lui Victor
Mysz, în care i-a urmat Rudolf Kunte.3 A fost prezent ºi a fotografiat premianþii expoziþiilor de copii
de la Poiana Sibiului4 (1908) ºi Rãºinari (1912). A colaborat între cele douã rãzboaie mondiale cu
etnografii Emil Sigerus ºi Julius Bielz alãturi de care a realizat numeroase fotografii ilustrând viaþa
ruralã transilvanã. S-a numãrat printre fondatorii cluburilor de fotografie din Transilvania, iar pe la
1930 a fost preºedinte al Uniunii Fotografilor din România. Atelierul fotografic al fraþilor Fischer a
fost naþionalizat în anul 1959. S-a stins din viaþã la 9 mai 1965, la Sibiu, în vârstã de 92 ani. La 15
septembrie 1980 Muzeul Brukenthal a cumpãrat un numãr însemnat de cliºee pe sticlã, aparate
fotografice, albume ºi fotografii ale fraþilor Fischer iar în 1987 a fost donat ºi restul arhivei
fotografice.5
De-a lungul carierei sale Emil Fischer a desfãºurat o activitate deosebit de laborioasã fiind
considerat cel mai bun fotograf sibian. A fost apreciat ºi rãsplãtit cu numeroase diplome care atestã
înalta sa mãiestrie artisticã. A obþinut titlul de fotograf al Curþii Regale de douã ori: prima datã în
1904, de la Arhiducele Josef al Austro-Ungariei, a doua oarã, în 1920, de la Curtea Regalã a
României. A primit premii la München – 1903, Sibiu – 1903, Bucureºti – 1906, Brno – 1907 ºi i s-a
decernat ordinul „Crucea României” în grad de cavaler, în 1910, pentru fotografiile cu Palatul Peleº6.
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Ecran Magazin, 2007, p. 6.

120

Þara Bârsei

De-a lungul celor ºase decenii de trudã ºi neobosite cãlãtorii, Emil Fischer (împreunã cu fratele
sãu vitreg Josef cu care a lucrat timp de 14 ani) a constituit o arhivã de peste 8.000 de cliºee pe sticlã ºi
celuloid (în care au fost incluse ºi cele provenite de la Theodor Glatz ºi Kamilla Asboth, preluate
odatã cu atelierul), arhivã ce poate fi apreciatã ca un tezaur de o valoare istoricã, culturalã ºi
documentarã deosebitã. În fotografiile sale, Emil Fischer a surprins arhitectura oraºelor, serbãri
populare, ceremonii religioase, scene de viaþã cotidianã, evenimente culturale deosebite, portrete ale
unor personalitãþi cu mari merite în viaþa politicã, socialã ºi culturalã a comunitãþii transilvane, dar ºi
chipuri ale unor oameni obiºnuiþi, îmbrãcaþi în frumoase costume populare.
Fotografiile sale etnografice ilustreazã, în general, aceleaºi teme care i-au preocupat ºi pe
predecesorii sãi, dar realizate într-o manierã personalã. Imaginile surprinse în satele Mãrginimii
Sibiului sau în Câmpia Transilvaniei, cele privind arhitectura tradiþionalã, portul popular, industriile
casnice, ocupaþiile, serbãrile populare, interioarele de locuinþe, ceremoniile religioase sunt martori
valoroºi ºi de netãgãduit ai creaþiei marelui fotograf. I-au mai atras atenþia perechi de miri români ºi
saºi, familii de români, fete în costume sãseºti de confirmare, românce la rãzboiul de þesut etc.7
În afara fotografiilor de studio, Emil ºi Josef Fischer ºi-au îndreptat atenþia ºi asupra imaginilor
jurnalistice, realizând numeroase fotografii, în peste 180 localitãþi rurale ºi 50 oraºe ale Transilvaniei,
în Delta Dunãrii, în Munþii Carpaþi, în Bulgaria ºi Italia, fiind consideraþi, pe bunã dreptate, cronicari
ai secolului trecut8.
Datoritã mãiestriei sale unanim recunoscute, Emil Fischer s-a numãrat printre colaboratorii de
seamã ai Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român
(ASTRA). Asociaþiunea a constituit un factor esenþial în procesul de afirmare a naþiunii române, în
lupta ardelenilor pentru apãrarea propriei identitãþi. Înfiinþarea ASTREI la Sibiu, în anul 1861, se
numãrã printre evenimentele de mare însemnãtate care au marcat istoria românilor din Transilvania
acelei epoci: organizarea învãþãmântului în limba românã, crearea ºi consolidarea celor douã
mitropolii româneºti ortodoxã ºi unitã, înfiinþarea primelor instituþii financiare ºi economice
româneºti, realizarea primului muzeu al românilor ardeleni, crearea Partidului Naþional Român din
Transilvania.9
În anul 1902, Sibiul a gãzduit cea mai importantã expoziþie care a precedat inaugurarea
Muzeului „Asociaþiunii”, Expoziþia industrialã, organizatã de Reuniunea Românã de Agriculturã ºi
Reuniunea Sodalilor din Sibiu, sub patronajul Asociaþiunii Transilvane. De un mare succes s-au
bucurat odãile þãrãneºti realizate de organizatori, ilustrând interioare tradiþionale din Avrig, Sãliºte ºi
Rãºinari. Prezent în sala de expoziþie, cu aparatul sãu fotografic, Emil Fischer a fixat pe hârtia
fotograficã cele trei interioare10. Inventarul încãperilor (costume populare ºi piese de port popular
românesc, cusãturi, textile ºi þesãturi þãrãneºti, mobilier, ceramicã tradiþionalã ºi icoane) precum ºi
fotografiile realizate cu aceastã ocazie, au fost donate Muzeului „Asociaþiunii” ºi ele au figurat atât în
expoziþia prilejuitã de inaugurarea muzeului naþional al românilor – vernisatã în Palatul Asociaþiunii,
la 19 august 1905 – cât ºi în pavilionul ardelenilor, la Expoziþia jubiliarã regalã de la Bucureºti,
amenajat pe Câmpia Filaretului, cu prilejul aniversãrii a 40 ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I,
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din anul 1906.11 Este momentul în care a început colaborarea lui Emil Fischer cu Asociaþiunea
Transilvanã.

Interior din Avrig

Interior din Rãºinari

Interior din Sãliºte

La 19 august 1905 a avut loc inaugurarea Muzeului „Asociaþiunii” printr-o Expoziþie
etnograficã ºi istorico-culturalã. Scopul organizãrii sale era acela de a reda publicului, atât românesc
cât ºi strãin, o imagine cât mai fidelã a civilizaþiei poporului nostru. La primul etaj al noului palat, în
cele 8 sãli care aparþineau muzeului erau prezentate situaþia geograficã, viaþa satelor, casele þãranilor
(în cea mai mare parte fotografii), tipul ºi portul þãranilor (ii, cãmãºi, oprege, poale, pieptare, cojoace
etc.), textile ºi þesãturi (covoare, ºtergare, feþe de masã), obiecte ceramice (cãni, blide, ulcioare, oale),
producte ale industriei de casã, ocupaþii agricole etc. Au fost realizate ºi câteva interioare þãrãneºti cu
textile, mese, laviþe, paturi ºi cuiere vechi, frumos încrustate; pe pereþii odãilor erau expuse fotografii
reprezentând sate, porturi ºi obiceiuri þãrãneºti. Secþiunea etnograficã continua în curtea muzeului,
unde au fost amenajate o stânã în mãrime naturalã, din Poiana Sibiului, ºi un atelier al unor meºteri
aurari din Munþii Apuseni, în care un þãran alegea aurul, înconjurat de blocuri de piatrã ºi
instrumentar minier. Partea istorico-culturalã includea: expoziþia istoricã (arme, documente
fotografiate, colecþii numismatice, cãrþi vechi, manuscrise ºi albume, obiecte ce au aparþinut
personalitãþilor ardelene, colecþii de ziare ºi publicaþii din Transilvania), despãrþãmântul bisericilor
române, ortodoxe ºi unite (cãrþi bisericeºti, manuscrise, icoane, obiecte de cult), despãrþãmântul
literaturã ºi ºtiinþã, despãrþãmântul artelor frumoase ºi industria de artã, expoziþiunea bãncilor
române.12
Cei 1.327 de expozanþi ºi cele 9.000 de obiecte expuse au fost consemnaþi/consemnate de Cornel
Diaconovici în Catalogul expoziþiunii. Se ilustra astfel civilizaþia româneascã transilvanã în toatã
complexitatea ei: sate, biserici, bãnci, reuniuni ºi asociaþii, grupuri ocupaþionale ºi sociale
reprezentative, oamenii acestor locuri ºi creaþiile lor material-spirituale. Printre cei nominalizaþi aici
se numãra ºi Emil Fischer, care a donat Muzeului o serie de fotografii de interes etnografic, ilustrând:
vederi generale ale aºezãrilor, case ºi interioare tradiþionale din localitãþi ardelene, interiorul unei
stâne ºi o strungã, porþi ºi cruci strãvechi, biserici, obiceiuri din ciclul vieþii ºi de peste an.13
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La data aranjãrii expoziþiei din anul 1905 s-a nãscut o atitudine aparte faþã de fotografii.
Tematica extinsã a expoziþiei, binecunoscutele Programe ºi Puncte de orientare au prevãzut, în mod
clar, realizarea ºi trimiterea de fotografii de un anume tip, care sã corespundã unor cerinþe stabilite
conform motivaþiei: „Ca tablourile fotografice ce se vor expune, sã se prezinte uniform, toate
fotografiile ce se vor face anume pentru secþiunile II ºi III ale despãrþãmântului A al expoziþiunii, vor
avea urmãtoarele dimensiuni: înãlþimea 26 cm, lãrgimea 31 cm ºi se vor trimite în câte douã
exemplare necartonate”. În Secþiunea a II-a se cereau „tablouri vechi cu vederi ale comunelor”, dar
cea mai importantã specificaþie pentru conþinutul ilustraþiei fotografice din expoziþie a fost la
„Secþ<iunea> a III-a. Casele þãranilor români (…) 1. fotografia cel puþin a unei case þãrãneºti mai
caracteristice, cu zidirile laterale ºi eventual cu un plan al intravilanului întreg. Casele vechi (de
preste 100 ani) câte se mai gãsesc, se vor fotografia pentru expoziþiune, atât în totalitatea lor, cât ºi
detaliile mai caracteristice”. La „Secþ<iunea> IV. Tipul ºi portul þãrãnesc” se solicitau „Colecþiuni
de fotografii (cel puþin în format «Cabinet») ºi dupã posibilitate colorate, vor servi acelaºi scop ºi
vor avea sã prezinte îndeosebi ºi tipuri caracteristice”. În „Locuinþa þãranului român”, în rândul
pieselor „mobiliarului þãrãnesc obicinuit” se prevedeau ºi „chipuri” etc. Fixarea fotografiilor pe
paspartuuri originale unitare urma sã se realizeze la sediul muzeului din Sibiu.14
Cu toate acestea, majoritatea despãrþãmintelor au trimis la expoziþie fotografii cartonate cu
explicaþii complexe, aºa cum le ºi ceruserã organizatorii. Tot atunci, s-au primit ºi fotografii mai
vechi, pe care preoþii, dascãlii, funcþionarii, þãranii
le deþineau deja. Între acestea ºi fotografia primitã
din partea despãrþãmântului Sebeº al ASTREI,
reprezentând o stradã din comuna Lancrãm, autor
nimeni altul decât Emil Fischer.15 Tot Emil Fischer
este cel care executã în atelierul sãu fotografiile
realizate cu ocazia manifestãrilor culturale ce au
avut loc cu prilejul serbãrilor de la Sibiu,
desfãºurate în zilele ce au urmat inaugurãrii
Muzeului „Asociaþiunii”.16
În februarie 1906, în ºedinþa Comitetului
Central al Asociaþiunii s-a discutat propunerea de a
se înzestra muzeul cu un aparat de proiecþie, iar
Corneliu Diaconovici a fost autorizat sã comande
Comuna Lancrãm
fotografului Emil Fischer diapozitive cu portrete
ale tuturor preºedinþilor Asociaþiunii, precum ºi 11
vederi din expoziþia inauguratã în august 1905, douã fotografii ale ºcolii civile de fete, trei imagini ale
clãdirii muzeului ºi sã cumpere aparatul de proiecþie17.
În anii urmãtori, o parte dintre fotografiile comandate de astriºti au circulat sub forma cãrþilor
poºtale tipãrite la tipografia lui Jos. Drotleff, aflatã tot pe Heltauergasse, ca ºi atelierul fotografic
condus de Emil Fischer, sau în editura proprie. Amintim aici urmãtoarele fotografii:
1915 – Muzeul Asociaþiunii transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român
ASTRA Sibiu – la tipografia Jos. Drotleff18;
14
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Ana Grama, op. cit., pp. 95-96.
Colecþia de Graficã documentarã a Muzeului ASTRA: nr. inv. 1997.
Revista Luceafãrul, 1905, p. 362; Vasile Criºan, Serbãrile Asociaþiunii, în „Transilvania”, 2005, nr. 7-8, pp. 20-24.
Pamfil Matei, op. cit., p. 241.
Ioan Ciolan, Emil Fischer, fotograf ºi editor de cãrþi poºtale ilustrate din Sibiu (3), în „Curierul Filatelic”, IX, 1998, nr. 98,
sept-oct., p. 25.
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Intrarea Principalã

1931 – Muzeul ASTRA din Sibiu – sala de ºedinþe. Pe perete se
observã tablouri cu portretele lui Simion Bãrnuþiu ºi Mitropolitul
Ardealului Andrei ªaguna, primul preºedinte al Astrei19;
1931 – o serie numerotatã dedicatã Muzeului central al
„Asociaþiunii”, Sibiu; la Muzeul ASTRA se pãstreazã în colecþia
de graficã documentarã numerele 4 (Intrarea Principalã), numerele
9 ºi 11 (Secþia etnograficã)20.
În 1910, Octavian C. Tãslãuanu, conform hotãrârii
Comitetului central al Asociaþiunii, a întreprins douã excursii
etnografice, la Bran ºi Giurgeu, pentru a cumpãra ºi a aduna
obiecte necesare pentru înzestrarea muzeului. În prima deplasare a
fost însoþit de Emil Fischer, care a fãcut cu acest prilej mai multe
fotografii cu interioare tradiþionale, case ºi grupuri de oameni
îmbrãcaþi în costume populare specifice zonei.21
Emil Fischer poate fi considerat precursorul reportajului
instantaneu. El este autorul spectaculoaselor fotografiilor legate de
zborurile demonstrative ale lui Aurel Vlaicu fãcute la Blaj, pe
Câmpul Libertãþii, la 16/29 august 1911, cu prilejul aniversãrii

Secþia etnograficã

semicentenarului ASTREI. Remarcabilã este fotografia care reprezintã momentul desprinderii
avionului de la sol, când cei patru flãcãi din Binþinþi fugeau încã dupã aparatul de zbor.22 În colecþia
de cliºee pe sticlã pãstratã la Muzeul ASTRA din Sibiu se pãstreazã imaginea pregãtirii avionului
pentru decolare.23
Ca o concluzie, putem spune cã Emil Fischer a fost cel mai mare fotograf al Sibiului ºi printre cei
mai valoroºi ai Transilvaniei, care ºi-a dãruit întreaga viaþã fotografiei ridicatã la nivel de artã.
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Ioan Ciolan, Emil Fischer, fotograf ºi editor de cãrþi poºtale ilustrate din Sibiu (1), în „Curierul Filatelic”, IX, 1998, nr. 96,
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Colecþia de Cliºee pe sticlã a Muzeului ASTRA: nr. inv. 198.
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Emil Fischer – photographe et ethnographe de l’Association de Transylvanie
pour la littérature roumaine et la culture du peuple roumain
Resumé
L’Association Transylvaine pour la Littérature Roumaine et la Culture du Peuple Roumain a
constitué un facteur essentiel dans le processus d’affirmation de la nation roumaine, dans la lutte
des habitants de l’Ardéal pour défendre leur propre identité. Sa fondation a Sibiu en 1861 compte
parmi les événements les plus importants qui ont marqué l’histoire des roumains de Transylvanie:
l’organisation de l’enseignement en langue roumaine, la création et consolidation des deux églises
métropolitaines roumaines orthodoxes et unies, la création des premiPres institutions financiPres et
économiques roumaines, la création du premier musée des roumains de l’Ardéal et la création du
Parti National Roumain de Transylvanie. Sur le parcours au long de sa carriPre, Emil Fischer a eu une
activité particuliPrement laborieuse, étant considéré comme le photographe le plus important de
Sibiu. Grâce B son talent unanimement reconnu, Emil Fischer se compte parmi les collaborateurs
significatifs de l’Association Transylvaine. Dans ses photographies, il a surpris des images de
l’industrie traditionnelle, des fPtes populaires, des cérémonies religieuses, des scPnes de la vie
quotidienne, des événements culturels particuliers, des portraits de personnalités marquantes de la
vie politique, sociale et culturelle des communautés mais aussi les visages d’hommes habituels vLtus
de leurs beaux habits populaires.
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