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BRAŞOVUL ÎNTR-O RELATARE DE CĂLĂTORIE  
DIN SECOLUL AL XIX-LEA 

 
BRAŞOV IN A 19TH CENTURY TRAVEL BOOK 

 
Abstract: The study aims to present the city of Braşov as it was seen by the Hungarian geographer 
Hunfalvy János in the volume ”Hungary and Transylvania in picturesque original views of the most 
interesting areas, settlements of travel, churches, castles, palaces and other monuments of old and new 
times”, illustrated with engravings done after Ludwig Rohbock’s drawings.  
Travel report as a way to share other experiences and places had its period of glory in the 19th century. 
Writers, diplomats, artists, businessmen, scientists and ordinary people travelled across Europe or around 
the world, with business or pleasure, and there were a few of them who published their diaries of 
impressions to satisfy a public increasingly curious and more eager for information. 
János Hunfalvy wanted to provide a complete picture of Hungary and therefore his journey had a purpose. 
He will use, like many of his contemporaries, the etching technique, enriching the text with pictures made 
by different prints-engravers, specialized on this type of image, after drawings made by the German artist 
Ludwig Rohbock. 
Braşov is depicted in six engravings representing either panoramic views of the city, or certain objectives. 
For Hunfalvy’s contemporary readers, the engravings were intended to provide a picture of the places 
described in the book that would respond to their curiosity, but for us they are important documentary 
sources that provide information about the appearance of Transylvania and Braşov in the 19th century. 

 
Relatarea de călătorie, ca modalitate de a le împărtăşi celorlalţi experienţa şi imaginea 
altor locuri, cunoaşte în secolul al XIX-lea perioada sa de glorie. Scriitori, diplomaţi, 
artişti, oameni de afaceri, oameni de ştiinţă sau simpli călători umblă prin Europa şi prin 
lume, cu treabă sau de plăcere, şi nu sunt puţini aceia care îşi publică jurnalele sau 
impresiile de călătorie, pentru a satisface un public din ce în ce mai curios şi mai dornic 
de informaţie. Dacă, în secolul anterior, europenii îşi fixau ca ţintă a călătoriei (uneori 
doar imaginare) locuri îndepărtate – Orientul cu aura sa de exotism şi de mister –, care le 
hrăneau trăirile romantice, spre mijlocul secolului al XIX-lea ei încep să fie interesaţi din 
ce în ce mai mult de Europa lor.1 Literatura de călătorie a secolului al XIX-lea este foarte 
bogată, favorizată de interesul crescând al publicului şi de posibilităţile din ce în ce mai 
mari de difuzare; relatările de călătorie devin mai amănunţite, pentru a putea fi utile 
celor din ce în ce mai mulţi care, cu o mentalitate nouă şi cu posibilităţi de deplasare din 
ce în ce mai mari, călătoresc şi doresc informaţii precise despre locurile în care vor 
ajunge. Dezvoltarea turismului şi a industriei hoteliere generează acum primele ghiduri 
turistice, ale căror rădăcini sunt de găsit în relatările de călătorie.2 

                                                           
1 Vezi Marian Popa, Călătoriile epocii romantice, Editura Univers, Bucureşti, 1972. 
2 În anul 1828, editorul german Karl Baedeker, părintele turismului modern, începe publicarea unor manuale de 
călătorie, care vor deveni apoi celebrele ghiduri de călătorie numite generic Baedeker, care ofereau călătorului 
informații utile privind transportul, cazarea, restaurantele, preţurile, locurile de vizitat. 
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Transilvania intră şi ea în sfera de interes a călătoriei şi a jurnalelor de călătorie. Dacă 
pentru călătorii din epocile anterioare ea era doar parte a itinerariului, care avea ca punct final 
Orientul, la autorul volumului pe care dorim să îl aducem în discuţie ea însăşi este scopul 
călătoriei. Este vorba de lucrarea geografului maghiar Hunfalvy János3, Ungaria şi Transilvania în 
vederi pitoreşti originale ale zonelor celor mai interesante, localităţi de vilegiatură, biserici, castele, palate şi 
alte monumente din timpuri vechi şi noi, cu menţiunile: „Înregistrate după natură de Ludwig 

Rohbock, gravate în oţel de cei mai buni artişti 
ai timpului nostru. Cu text istorico-topografic 
de Johann Hunfalvy. Secţiunea a doua: 
Transilvania, Darmstadt, 1864, Tipografie şi 
editare de Gustav Georg Lange. (În comision la 
Lauffer u. Stolz, în Pesta.)”4.   

Cartea a fost publicată iniţial în caiete 
lunare, care conţineau opt pagini de text şi trei 
gravuri (existând posibilitatea unui abonament 
la care se primea ca bonus o gravură mai 
mare)5, şi a fost publicată în forma finală în trei 
volume, cu două secţiuni: secţiunea I – Ungaria, 
în două volume (vol. 1, apărut în anul 1856; vol. 
2, apărut în anul 1860), secţiunea a II-a, vol. 3 – 
Transilvania – apărut în anul 1864. 

Pentru pregătirea lucrării, el a călătorit în 
toată ţara şi s-a folosit, ca şi contemporanii săi, 
de dezvoltarea tehnicii gravurii, îmbogăţindu-şi 
textul cu imagini – gravuri în oţel realizate de 
diferiţi gravori, specializaţi pe acest tip de 
imagine, după desenele artistului german 

Ludwig Rohbock6. Colaborarea cu acesta se datorează, probabil, celebrităţii sale în epocă, 
rezultat al prodigioasei activităţi de desenator de vederi pitoresti din Germania. 

Itinerariul7 cuprinde: Clujul şi împrejurimile – Turda – Colţeşti şi Aiud – Ocna Mureş şi 
Grind – Alba Iulia – Cetate – Detunata – Săcărâmb – Mălăieşti – Hunedoara – Sebeş – Orăştie – 
Deva – Castelul Huniazilor şi valea Haţegului – Sibiu – Împrejurimile Sibiului – Făgăraş – 
Braşov – Împrejurimile Braşovului – Sf. Gheorghe – Balvanyos – Tuşnad şi Lacul Sf. Ana – De la 
Bicsad la Beclean – Sighişoara – Dumbrăveni – Mediaş – Blaj – Târgu Mureş şi secuimea – 
Gorneşti – Brâncoveneşti – Bălan – Iernut. După cum se poate observa, acest itinerariu nu 
urmăreşte neapărat doar oraşele mari, autorul considerând demne de interes şi localităţi mici, în 

                                                           
3 Hunfalvy János (1820-1888), geograf maghiar, profesor universitar, membru al Academiei Ungare de Ştiinţe, 
fondator al Societăţii Ungare de Geografie. A călătorit mult şi a scris mai multe cărţi de călătorie, în care a 
încercat să ofere o imagine cât mai completă a ţărilor vizitate şi a Austro-Ungariei vremii sale.  
4 Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original – Ansichten. Ihrer interessantesten Gegenden, Stadte Badeorte, 
Kirchen, Bürgen, Palaste und sonstigen Baudenkmaler alter und neuer Zeit. Nach der Natur aufgenommen von 
Ludwig Rohbock, in Stahl gestochen von den ausgezeichnetsten Kunstlern unserer Zeit. Mit historisch-
topographischem text von Johann Hunfalvy. Zweite Section: Siebenburgen, Darmstadt, 1864, Druck und Verlag 
von Gustav Georg Lange. (In Comission bei Lauffer u. Stolz in Pesth.). 
5 La Arhivele Naţionale Braşov se păstrează mai multe asemenea caiete, din care lipsesc unele dintre gravurile 
inserate iniţial, dar la care sunt ataşate gravuri din celelalte volume, ceea ce poate indica faptul că imaginile din 
caiete au fost detaşate în scopul colecţionării. 
6 Ludwig Rohbock (1820-1883), desenator german specializat în peisaje şi desene de arhitectură; gravor în oţel. 
Se ştie puţin despre viaţa lui. Desenator prolific, a realizat un mare număr de vederi ale peisajului şi oraşelor 
germane, majoritatea fiind publicate în albume. Gravorul cu care a colaborat cel mai mult a fost Johann Poppel. 
7 Cf. cuprinsul volumului. 
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care există câte un castel, câte un conte cu o bibliotecă de excepţie sau alte lucruri interesante, 
demne de a fi menţionate.  

Încă din titlu, Hunfalvy îşi anunţă cititorii că vor fi prezentate cele mai interesante 
lucruri. Intenţia este aceea de a prezenta Transilvania aşa cum este ea, în toată 
complexitatea ei, răspunzând astfel dorinţei de cunoaştere a cititorilor epocii. 

Cartea îmbină documentarismul secolului al XIX-lea cu viziunea romantică, dorind 
să ofere, aşa cum se menţionează în titlu, vederi pitoreşti originale ale zonelor celor mai 
interesante, localităţi de vilegiatură, biserici, castele, palate şi alte monumente din timpuri vechi şi 
noi. În interesul său ştiinţific, autorul înregistrează „cinematografic” drumul, notând 
riguros denumirile localităţilor prin care trece şi ale munţilor şi apelor, descrie peisajul, 
relieful, bogăţiile naturale şi exploatarea lor, descrie monumentele, localităţile şi 
atmosfera lor, viaţa străzii, casele, oamenii, vestimentaţia şi ocupaţiile lor, se opreşte 
asupra istoriei şi a istoriei locale. În acelaşi timp, asemeni călătorilor epocii romantice, el 
este sensibil la aspectul lor pitoresc, poate şi ca o concesie făcută cititorului, apăsarea 
corzii sentimentale, la care sunt sensibile mai ales cititoarele, îndulcind prezenterea. 

Titlul lucrării şi informaţiile de pe pagina de titlu, gândite să o facă atractivă şi (de 
ce nu?) vandabilă, trădează interesele publicului de la jumătatea secolului al XIX-lea. 
Sensibilităţii romantice a acestuia i se oferă vederi pitoreşti şi monumente din timpuri vechi, 
la rândul lor pitoreşti prin ruinele lor, capabile să satisfacă interesul pentru istorie, mai 
ales pentru istoria estului Europei, a unui spaţiu necunoscut pentru Europa Occidentală. 
Dorinţei de cunoaştere a spaţiilor puţin sau deloc cunoscute de publicul occidental i se 
oferă vederi originale, înregistrate după natură şi monumente din timpurile noi. Toată oferta 
răspunde interesului pentru inedit şi curiozităţii publicului faţă de spaţii noi, 
necunoscute, care au favorizat apariţia unui fenomen nou în secolul al XIX-lea, care va 
lua amploare: vilegiatura. Cartea prezintă zonele cele mai interesante, localităţi de vilegiatură, 
biserici, castele, palate şi alte monumente din timpuri vechi şi noi. 

Volumul este ilustrat cu 55 de reproduceri ale unor gravuri realizate în oţel, după 
desenele lui Ludwig Rohbock, dintre care şase au ca subiect Braşovul, căruia i se acordă 
cel mai mare număr de imagini, fapt care demonstrează marele interes pe care oraşul i l-a 
stârnit autorului. 

Spre deosebire de relatările de călătorie ale secolelor anterioare, care erau ilustrate cu 
vedute realizate de către artişti care nu fuseseră niciodată în acele locuri, de multe ori 
fanteziste, bazate pe povestiri sau pe clişee, cele din secolul al XIX-lea, răspunzând dorinţei 
de exactitate, sunt ilustrate cu imagini reale, înregistrate la faţa locului. Fie călătorul era 
destul de bogat să îşi poată permite să plătească un artist care să îl însoţească în periplul său 
şi să imortalizeze locurile străbătute, fie îşi făcea singur desenele. Apariţia fotografiei a 
uşurat mult lucrurile, aceasta imortalizând fidel locurile, putând fi apoi reprodusă mai uşor 
de desenatori şi de gravori pentru a putea fi multiplicată. Rolul imaginii în jurnalele de 
călătorie a crescut în secolul al XIX-lea, înflorirea gravurii de reproducere fiind în legătură 
cu necesităţile de informare crescânde ale publicului, cu dezvoltarea presei (care publica în 
foileton fragmente din aceste jurnale înaintea apariţiei lor în volum) şi a producţiei de carte. 
Nevoia de a reproduce în cantitate mare şi repede a determinat editurile să folosească mai 
mulţi gravori pentru ilustrarea unei singure lucrări. Artistul nu era întotdeauna şi gravor, el 
culegea impresiile în desene care urmau să fie gravate de alţii. El nici nu ar fi avut timp să 
graveze cantitatea mare de desene făcute de-a lungul călătoriei, în condiţiile în care ziarul 
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sau cartea trebuia să apară într-un timp determinat. Gravorii care îi reproduceau desenele 
erau simpli executanţi.8 

Nu avem certitudinea că Rohbock l-a însoţit pe Hunfalvy în călătoria sa. Este 
posibil să fi folosit ca sursă a desenelor sale fotografii furnizate chiar de către autorul 
textului, pe care să le fi asezonat cu mici elemente anecdotice şi pitoreşti (personaje, 
animale etc.). Anumite caracteristici ale imaginilor (imagine panoramică, tipologia 
peisajului, proporţiile personajelor în raport cu ale peisajului, exactitatea cu care sunt 
redate detaliile) îndreptăţesc apropierea lor de fotografie ca sursă. Având în vedere 
prodigioasa activitate de desenator, furnizor de vedute care au fost publicate în albume 
în timpul vieţii sale, cantitatea mare de desene furnizate şi locurile foarte diferite din 
punct de vedere geografic pe care acesta le-a imortalizat, este puţin probabil ca artistul să 
fi făcut desenele la faţa locului. În acest ritm, la faţa locului ar fi avut timp să facă doar 
schiţe, nicidecum desene finite, cu caracter documentar, care să cuprindă detaliile care 
apar în aceste imagini. De asemeni, este greu de crezut să fi realizat mereu acelaşi tip de 
imagine, chiar dacă s-ar fi cantonat într-o reţetă, deoarece artistul filtrează ceea ce vede 
prin propria sensibilitate şi prin propriile emoţii, fiind exclus să facă două peisaje în 
aceeaşi viziune. Nu trebuie omis faptul că tipologia peisajului în arta epocii era diferită şi 
nici faptul că artiştii s-au folosit de fotografie încă de la apariţia ei. Până la noi date, care 
să ofere certitudini, aceasta poate fi luată în considerare doar ca ipoteză de lucru. 

Ritmul în care au apărut caietele, numărul mare de ilustraţii şi procesul cronofag 
de realizare a gravurilor au impus apelul la un număr mare de artişti, numiţi în foaia de 
titlu, „cei mai buni artişti ai timpului nostru”: Ludwig Rohbock a realizat desenele după 
care s-au făcut gravurile şi a gravat câteva dintre ele, celelalte fiind gravate de J.M. Kolb, 
J. Poppel, G.M. Kurz, J. Umbach, F. Hablitschek, L. Thümling, A. Rottman, L. Oeder, G. 
Hess, J. Richter, Leidhecker, J. Riegel, G. Heisinger, C. Rorich, G. Hels, A. Fesca, F. Foltz, 
C. Rohrig. Aceştia nu erau, aşa cum s-ar putea crede, cei mai mari artişti ai timpului, ci 
cei mai de succes „meseriaşi”, ilustratori specializaţi în gravura de reproducere, atât de 
căutată în epocă. 

Aceste ilustraţii au fost, în multe cazuri, detaşate, mai ales cele din caiete, făcând 
obiectul unor colecţii. Aşa se explică faptul că ele există şi circulă şi astăzi, ca piese de 
colecţie. Unele dintre ele au fost colorate manual, în culori de apă, ulterior apariţiei lor.  

Dintre ilustraţiile volumului Transilvania, la Muzeul de Artă Braşov se găsesc 
treisprezece, imprimate pe hârtie velină, care par a fi rupte dintr-o tipăritură, probabil din 
caietele mai sus menţionate: Intrarea în Cheile Turzii (gravor: J. Poppel), Cetatea Alba Iulia 
(gravor: F. Hablitschek), Cetatea Deva, vedere dinspre miazăzi (gravor: G. Hessinger), Castelul 
Huniazilor I (gravor: G.M. Kurz), Castelul Huniazilor II (gravor: J. Poppel), Sibiu, biserica şi 
mănăstirea călugăriţelor ursuline (gravor: J.M. Kolb), Tălmaciu (gravor: J. Poppel), Sf. Gheorghe 
(gravor: J. Richter, în variantă colorată manual), Iernut (gravor: J. Kolb), Bălan în Transilvania 
(gravor: F. Hablitschek), Trascău-Sângiorgiu (gravor: J. Richter, în variantă colorată manual), 
Tâmpa, la Braşov (gravor: F. Foltz), Braşov, dinspre sud-vest (gravor: J. Poppel).9 

Dintre toate localităţile vizitate, Braşovului i se alocă în volum cel mai mare număr 
de imagini (şase), ceea ce demonstrează interesul autorului cărţii şi al gravorului pentru 

                                                           
8 Vezi Marian Popa, op. cit. 
9 În inventarul Muzeului de Artă Brașov, autorul lucrărilor figurează ca anonim, deși acestea sunt vizibil 
inscripționate cu numele desenatorului și al gravorului. Ele sunt înregistrate, împreună cu alte 23 de lucrări 
diferite, la acelaşi număr de inventar  (nr. inv. 534) şi sunt păstrate împreună, într-o mapă de carton acid, unele 
fiind chiar lipite pe carton, probabil de către proprieterii anteriori. Datele din Registrul pentru evidenţa analitică 
a bunurilor culturale sunt următoarele: „Colecție de 36 buc.; gravuri, stampe, litografi (sic!), tiraj de carte”. Valoarea 
lor totală este de 3,24 RON. 
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acest oraş complex, aflat, pentru călătorul european, la confluenţa lumii occidentale cu 
cea orientală, care le stârneşte admiraţia şi le satisface gustul pentru pitoresc. Ele 
reprezintă fie vederi panoramice ale oraşului, fie anumite obiective, fiind primele imagini 
reale ale oraşului şi, totodată, cele mai frumoase reprezentări grafice ale sale de până 
atunci, executate „după natură”, aşa cum se precizează în subtitlul cărţii.10 

Apropierea de oraş este gradată – el este descris întâi de la depărtare, apoi de pe 
Tâmpa şi, în final, din interior (străzile, clădirile, oamenii etc.). Dacă textul recurge la o 
prezentare gradată a spaţiului, de la general la particular, de la imaginea de ansamblu la 
detalii, ca un zoom, conducând mental perceperea lui în adâncime, imaginile ne arată 
Braşovul într-o rotire de 360º, imortalizând oraşul din unghiuri diferite, oferind faţete 
diferite ale acestuia, care se completează şi dau împreună, succedându-se, imaginea 
întregului. Deşi aparent statice, atât textul, cât şi imaginile sunt pline de dinamism. 

Reprezentările grafice ale Braşovului: 
Tâmpa, la Braşov – există şi în varianta 

colorată manual; 
Braşovul cu Tâmpa; 
Braşov, dinspre sud; 
Biserică valahă în Braşov; 
Braşov, dinspre sud-vest; 
Braşov, Braşovul Vechi şi Cetăţuia – există şi 

în varianta colorată manual. 
Braşovul cu Tâmpa11. Deşi la cuprinsul 

cărţii imaginea apare sub acest titlu, în interiorul 
volumului gravura este intitulată Braşov, partea 
de nord, cu Tâmpa. Ea sintetizează priveliştea 
percepută de călătorul care se apropie de oraş 
dinspre nord: la poalele unui şir de munţi care 
se întinde de la sud la nord, el vede  

o biserică impunătoare şi spre nord înălţimea 
unui munte pe a cărui spinare se văd zidurile 
şi turnurile unui castel. Sunt Biserica 
Bartolomeu şi castelul Braşovului (Cetăţuia), 
vizibile de aici. Din oraş încă nu vedem nimic. 

Ajunşi la biserica Bartolomeu, intră în 
suburbia „ca o bandă îngustă” (Braşovul Vechi), 
pe care o străbat în ¾ de oră.  

Poziţia Braşovului este unică în felul său şi 
pitorească în cel mai înalt grad. Oraşul este 
situat într-o vale romantică a muntelui Postăvarul. În faţa gurii văii, în şesul întins, se 
înalţă izolat Dealul Cetăţuii, pe ale cărui ambe părţi valea îşi duce braţele spre câmpie. 
La sud de Dealul Cetăţuii, în spatele oraşului, se înalţă povârnitul Kapellenberg 
(Tâmpa), a cărui parte din faţă este acoperită cu fagi, în timp ce vârful său, o stâncă 
puternică, dezgolită, ameninţă să se rostogolească în orice clipă.12 

                                                           
10 Muzeul de Artă Braşov posedă doar două dintre ele, dar în expoziţia Braşovul în imagini. Artă şi document, pe 
care am organizat-o în anul 2010, la Muzeul de Artă Braşov, au fost prezentate împreună, pentru prima oară, 
toate cele şase imagini, ele figurând şi în catalogul acesteia. Acest lucru a fost posibil graţie colaborării pe care 
am avut-o cu Biblioteca Academiei Române – Cabinetul de stampe, care a avut bunăvoinţa să împrumute 
celelalte patru  lucrări, dintre care unele în varianta colorată manual. 
11 Hunfalvy, p. 107. 
12 Ibidem, pp. 107-108. 

Il.  3 

Il. 2 
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Imaginea completează informaţia din text. Privitorului, asimilat călătorului care se 
apropie de oraş pe drumul desfundat, mărginit de un gard din uluci, pe marginea căruia pasc 
nişte capre (şoseaua actuală), i se oferă imaginea descrisă în text, pe care artistul o 
completează cu dealul Sf. Martin, pe care se ridică biserica Sf. Martin, şi cu silueta oraşului 
întrezărită prin vegetaţia abundentă în valea dintre munţi, cu Biserica Neagră, turnul Casei 
Sfatului, aglomeraţia acoperişurilor caselor din Cetate şi un şir de case care, privind din acest 
unghi, nu pot fi decât casele de pe strada Lungă. 

Ajuns în oraş, călătorul urcă pe Tâmpa, de 
unde are o privelişte cuprinzătoare a oraşului şi, 
mai ales a împrejurimilor sale, imortalizată în 
gravura Tâmpa, la Braşov, care apare pe coperta 
volumului, constituindu-se astfel într-o imagine 
emblematică a Transilvaniei. Privit în vol d’oiseau, 
peisajul are în centru Tâmpa, numită în epocă şi în 
volum Kapellenberg13, înconjurată de munţi, în 
dreapta deschizându-se câmpia Ţării Bârsei. Ea se 
constituie în punct de observaţie, de unde se poate 
vedea amplasarea geografică a oraşului şi se poate 

face o descriere de ansamblu a acestuia. Ajuns sus, autorul admiră priveliştea care i se 
înfăţişează în faţa ochilor:  

La stânga nişte munţi regulaţi, care închid oraşul la est, la sud-est o vale strâmtă şi 
adâncă, departe în munţi, în fundul căreia se înalţă frumoasele Pietre ale lui Solomon. 
Partea de nord-vest a acestei frumoase văi e mărginită de Raupenberg, care se întinde 
până la biserica Bartolomeu, iar acolo face o curbă spre vest14.  

La poalele muntelui, în vale, se vede oraşul.  
Tâmpa, care se înalţă chiar deasupra oraşului, asemeni unui acoperiş uriaş, face asupra 
străinilor o impresie surprinzătoare, aproape neliniştitoare; nu te poţi abţine să nu vrei 
să o urci. Pe latura ei des împădurită urcă un drum în zig-zag. Când ajungi sub blocul de 
piatră, care constituie acoperişul muntelui, ai o privelişte liberă. Nu trebuie să te 
mulţumeşti cu ea, ci trebuie să urci stânca, încununată de o piramidă simplă de piatră.15 

Imaginea, care redă fidel realitatea descrisă de geograf, corespunde, în acelaşi timp, 
gustului romantic. Personajul care stă cu spatele la noi contemplă, copleşit, măreţia şi 
frumuseţea peisajului. Câteva capre, al căror stăpân nu pare a fi personajul menţionat, par a-şi 
duce liber viaţa pe munte (deşi, în mod normal, ele nu ar avea ce să caute acolo), sugerând 
libertatea vieţii în sălbăticie. 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

                                                           
13 Datorită capelei catolice construite pe Tâmpa în anul 1712, muntele s-a numit un timp Kapellenberg. 
14 Hunfalvy, p. 108. 
15 Ibidem, pp. 108-109. 
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De acolo, de sus, se deschide în faţa privirilor  
o panoramă măreaţă, rar întâlnită. La picioarele noastre se aşterne miezul Braşovului, 
într-o vale adâncă, închis între ziduri încă bine păstrate, porţi, turnuri şi bastioane de 
colţ, între care, la sud-vest atrage atenţia graţiosul bastion al Ţesătorilor. Dincolo de 
acesta licăreşte un mic iaz16,  

lângă care se găseşte clădirea impunătoare a Institutului de gimnastică (actualul Liceu cu 
Program Sportiv), apoi urmează un bastion împodobit cu numeroase turnuri (Poarta 
Ecaterinei). Şanţurile de odinioară au fost transformate într-o frumoasă alee, care 
îmbrăţişează ca o cingătoare zidurile gri care înconjoară oraşul şi turnurile şi dincolo de 
care se găsesc munţii. În oraş, pe pantele munţilor, până sus, sunt  

pavilioane cochete şi grădini; ici şi colo, şi cele mai povârnite locuri sunt plantate cu 
butuci de vie, cireşi şi vişini, tufe de trandafiri şi liliac. Cu aceste grădini de la poalele 
pădurilor de fagi, cu stâncile pleşuve care răsar ici şi colo, în afara zidurilor cetăţii, cu 
diferitele fortificaţii, vechile turnuri şi bastioane gri care sunt, în parte, ruine foarte 
pitoreşti17,  

oraşul oferă un deliciu vizual care 
corespunde gustului romantic. 

Această imagine a oraşului este 
ilustrată în gravura cu titlul Braşov, dinspre 
sud18, care sintetizează informaţiile din cele 
câteva pagini referitoare la descrierea, viaţa şi 
atmosfera oraşului, oamenii, costumele, 
clădirile importante. Artistul mizează şi de 
data aceasta pe o scenografie romantică, 
plasându-se şi plasând privitorul într-o 
poziţie contemplativă, undeva sus, pentru a 
da grandoare perspectivei, şi într-un cadru 
natural sălbatic, sugerat de vegetaţia din 
prim-plan, asezonat cu câteva personaje în 
costum popular, surprinse pe potecă. De sus, 
de pe Tâmpa, se vede Cetatea19 închisă între 
ziduri, înconjurată de verdeaţă. Se disting 
Piaţa Sfatului şi străzile Hirscher, Mănăstirii 
(astăzi Mureşenilor) şi Porţii (astăzi 
Republicii), „măreaţa biserică evanghelică, pe 
merit punctul central al oraşului” (Biserica 
Neagră), Casa Sfatului, biserica SS. Petru şi 
Pavel, biserica Sf. Ioan, casele aşezate regulat, 
cu unul şi două caturi. În afara zidurilor 

                                                           
16 Pe locul iazului, pe care a fost la sfârşitul secolului al XIX-lea unul dintre locurile de patinaj ale braşovenilor şi 
care a fost umplut în anul 1892 cu molozul rezultat din demolarea vechii Redute, este astăzi terenul de sport al 
Liceului cu Program Sportiv. 
17 Hunfalvy, p. 109. 
18 Ibidem, p. 108. 
19 Cetate era denumirea oraşului din interiorul zidurilor de apărare (actualul centru istoric) separat de suburbii. 

Il.  7 

Il.  8 



ANCA-MARIA ZAMFIR 

 

348 

Cetăţii, în stânga, este dealul Raupenberg, pe care se văd Turnul Alb şi Turnul Negru, iar 
în dreapta este Dealul Cetăţuii, cu cetatea din vârful lui. Între acestea se disting strada 
Lungă şi biserica Sf. Bartolomeu, de la capătul ei. În depărtare, se vede câmpia Ţării 
Bârsei şi munţii care o mărginesc. 

Aleea ca o frumoasă cingătoare de verdeaţă de pe locul fostelor şanţuri de apărare 
ale oraşului era, de fapt, constituită din două alei: Promenada de Sus (aflată la poalele 
Tâmpei, pe latura de est a Cetăţii) şi Promenada de Jos (aflată pe latura de nord a Cetăţii, 
aproximativ pe traseul Bulevardului Eroilor de astăzi). 

Coborâm de pe munte şi hoinărim prin oraş. Interiorul acestuia corespunde prin 
regularitate şi frumuseţe romanticelor şi frumoaselor împrejurimi. Case frumoase cu 
până la două nivele cu acoperişuri înalte şi străzi curate, bine pavate, caracterizează 
Cetatea. Braşovul este cel mai mare, cel mai populat şi probabil cel mai bogat oraş din 
Transilvania.20  

Comparând Braşovul cu Sibiul şi Clujul, autorul îl consideră  

un adevărat oraş al oamenilor activi, impozant, senin şi zgomotos. Pe străzile sale se 
desfăşoară o viaţă activă. Saşi şi germani în port franţuzesc, secui şi maghiari în 
pantalonii lor strâmţi şi haine împodobite cu şireturi, turci şi greci în portul lor pitoresc 
colorat, armeni în blănuri, boieri valahi în găteală turcească, evrei cu caftan şi haină 
lungă, ciobani valahi cu căciulile înalte şi cămăşile lor negre, ţigani murdari cu părul 
fluturând sălbatic, ochi strălucitori [...] se îmbulzesc pestriţ peste tot. Porturile diferite ale 
mulţilor străini care caută în Braşov, mai ales vara, răcoarea munţilor sau afacerile îi 
conferă acestuia o fizionomie orientală, dulciurile, cafeaua turcească şi alte asemenea 
lucruri care se găsesc sub veselul chioşc al frumoasei Alei [Promenada de Jos] amintind 
şi mai mult de Orient [...]21. 

Autorul consideră Braşovul ca fiind centrul comercial al Transilvaniei, având, în 
acelaşi timp, o industrie „bine dezvoltată”, aici producându-se „mai ales multe postavuri 
şi covoare mari”. 

După această prezentare generală, sunt menţionate câteva dintre clădirile 
importante ale oraşului.  

Biserica evanghelică principală [Biserica Neagră] este, de netăgăduit, cea mai frumoasă 
şi mai interesantă clădire din oraş; ea trece drept cea mai frumoasă biserică din toată ţara 
saşilor.  

Se menţionează anul şi dimensiunile ei, stilul construcţiei, exteriorul, „sever şi întunecat, 
lipsit de cele mai obişnuite ornamente”, cu excepţia câtorva sculpturi „în partea de sus” şi 
a două frumoase portaluri la navele laterale. In interiorul de asemeni cam sever, autorul 
remarcă „pilaştrii foarte frumoşi şi îndrăzneţ construiţi”, prezenţa stemei oraşului şi 
„orga minunată, una dintre cele mai mari din Europa, construită între anii 1836 şi 1839 de 
Buchholz din Berlin”22 şi amintinteşte că, odată, pereţii au fost acoperiţi cu inscripţii 
(cronica oraşului), deplângând faptul că biserica nu este amplasată într-un spaţiu mai 
larg, ca să poată fi văzută în întregime, silueta ei fiind „acoperită de cocioabe”. 

                                                           
20 Hunfalvy, p. 110. 
21 Ibidem, p. 111. 
22 Ibidem, p. 112. 
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Şcoala şi casa parohială, aflate lângă 
biserică, îi dau prilejul de a pomeni gimnaziul 
înfloritor al saşilor, vechimea învăţământului 
braşovean, portul specific al studenţilor gimnaziului 
şi viaţa veselă de student. În Piaţă [Piaţa Sfatului], 
aminteşte primăria [Casa Sfatului] şi „Casa 
Negustorilor, construită în anul 1545 pe cheltuiala 
Apolloniei Hirscher, văduva primarului oraşului”. 
Menţionează, de asemenea, „biserica parohială 
catolică [SS. Petru şi Pavel] în stil italian” şi biserica 
Sf. Bartolomeu, „o clădire foarte interesantă”, prilej 
cu care enumeră cultele religioase din oraş şi 
numărul bisericilor pe care le deţin. 

Dintre aceste biserici, se opreşte asupra 
bisericii Sf. Nicolae din Schei, reprezentată în 
gravura Biserică valahă în Braşov23, precizând că 
aceasta, aflată „la capătul nordic al suburbiei 
valahe”, este cea mai însemnată dintre mai multe 
biserici pe care le are comunitatea grecească din oraş. 
Biserica este descrisă în text ca fiind construită „în stil bizantin”, având pereţii acoperiţi în 
interior şi în exterior cu „diferite zugrăveli” şi fiind surmontată de şapte turnuri „acoperite cu 
metal, cu acoperiş în formă de căpăţână de zahăr, terminate cu o cruce grecească strălucitoare. 
Întregul ansamblu oferă o imagine de efect”24. 

Opţiunea pentru reprezentarea acestei biserici şi a pieţei din faţa ei, ca ilustraţie la text, 
a fost determinată, fără îndoială, de pitorescul acestora: un tip de biserică neobişnuit pentru 
lumea occidentală şi o tipologie urbană specifică Scheiului, cu case modeste, acoperite cu şiţă, 
mai apropiate de mediul rural. Atmosfera de tip rural este completată de imaginea pieţei din 
faţa bisericii, nepavată, populată de 
personaje în port popular, care nu par a avea 
prea multă treabă, de o căruţă trasă de boi şi 
de doi câini ai nimănui, care îşi fac veacul în 
glod. Artistul surprinde viaţa liniştită şi 
specificul acestei suburbii, locuită de 
români, foarte diferită de Cetate, al cărei 
aspect occidental îi era mult mai familiar. 
Dintre clădirile care apar în gravură, astăzi 
nu mai există decât biserica şi poarta ei. 

O imagine de ansamblu a colţului de 
sud-vest al oraşului (Scheiul) oferă gravura 
Braşov, dinspre sud-vest25, care ilustrează 
textul, prezentând clădirile importante de 

                                                           
23 Ibidem, p. 110. 
24 Ibidem, p. 113. 
25 Ibidem, p. 112. 
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aici. Între Cetate şi „suburbia valahă” (Schei), autorul menţionează clădirea „gimnaziului 
orăşenesc al valahilor [Liceul „Andrei Şaguna”] care au, de asemenea, un gimnaziu 
inferior cu patru clase”, Bastionul Ţesătorilor, Poarta Schei, Poarta Ecaterinei, „minunata 
şi pitoresc aşezata şcoală de gimnastică” (Liceul cu Program Sportiv), în vecinătatea 
căreia este şi „o frumoasă baie de aburi”26. 

Imaginea panoramică surprinde acest colţ al oraşului, în aceeaşi manieră vol 
d’oiseau. Privitorul, plasat pe unul dintre dealurile Scheiului, are o perspectivă largă, cu 
oraşul undeva în vale, între Tâmpa şi dealul Raupenberg, pe care se văd ruinele 
turnurilor Alb şi Negru, Dealul Cetăţuii cu Cetăţuia, dincolo de el întinzându-se câmpia 
Ţării Bârsei şi munţii care o inconjoară. Cetatea este în planul îndepărtat al oraşului, din 
ea nedistingându-se clar decât Biserica Neagră, zona de interes fiind acum Scheiul, cu 
aglomeraţia lui de case, dintre care se înalţă monumentale „gimnaziului orăşenesc al 
valahilor” (Liceul „Andrei Şaguna”) şi „Biserica valahă” (biserica Sf. Nicolae). 

Pe Dealul Cetăţuii, cu „formă regulată şi parţial împădurit”, autorul menţionează 
Cetăţuia, pe care o descrie ca având ziduri înalte şi plan „în patru colţuri” prevăzut cu 
bastioane şi mici turnuri şi poarta amplasată pe latura de sud, înspre oraş. După ce face 
un istoric al acesteia, el aminteşte faptul că „astăzi nu mai are întrebuinţare şi adăposteşte 
o garnizoană”. Imaginea dealului cu Cetăţuia apare în gravura Braşov, Braşovul Vechi şi 
Cetăţuia27, în care gravorul priveşte oraşul dinspre nord, prilej de a surprinde atmosfera 

suburbiei Braşovul Vechi, locuită preponderent de legumicultori stabiliţi aici din satele 
Ţării Bârsei. În prim-plan, un şir de case – unele cu etaj, cu porţi înalte, specifice 
arhitecturii vernaculare rurale din Ţara Bârsei – mărgineşte ceva ce ar putea fi definit ca 
uliţă, în care recunoaştem actuala stradă De Mijloc. De-a lungul acesteia curge un pârâu, 
pe malul căruia un grup de ţigani îşi face de lucru la umbra unui copac, în timp ce un 
altul adapă doi cai în albia pârâului. Pe stradă, un bărbat şi o femeie în costume 
orăşeneşti merg spre oraş. În planul al doilea, apare Dealul Sf. Martin cu biserica, iar în 
spatele său, Dealul Cetăţuii, cu cetăţuia masivă, de pe care „ai, de asemeni, o privelişte 
fermecătoare de jur împrejur”. Totul se profilează pe fundalul Tâmpei, care domină 
oraşul şi pe care autorul menţionează că odinioară exista, de asemeni, o cetate, „demolată 
de braşoveni”28. 
                                                           
26 Ibidem, p. 113. 
27 Ibidem, p. 114. 
28 Este vorba de cetatea Brassovia, construită la sfârşitul secolului al XIII-lea şi demolată, din ordinul 
guvernatorului Ioan de Hunedoara, la mijlocul secolului al XV-lea. 
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După descrierea oraşului, autorul face o prezentare a istoriei acestuia până în anul 
1849, scoţând în evidenţă faptele judelui Michael Weiss. Apreciază, de asemeni, comerţul 
înfloritor, considerând Braşovul ca fiind „cel mai mare centru comercial al Transilvaniei”. 
Nu în ultimul rând, apreciază dezvoltarea ştiinţelor, menţionând că „Braşovul a avut 
mulţi oameni învăţaţi”, dintre care iese în evidenţă Johannes Honterus, cel care „a adus 
lumina Reformei în Ţara Bârsei” şi a înfiinţat la Braşov gimnaziul şi „prima tipografie din ţară”. 

Descrierea oraşului este complexă – aspectul lui, atmosfera, istoria, oamenii, 
vestimentaţia, clădiri importante, strada, oamenii cu portul şi ocupaţiile lor. Pentru 
ilustrarea ei, sunt alese imagini de sinteză ale locurilor, reprezentative, care să redea cât 
mai mult din informaţia cuprinsă în text, răspunzând astfel nevoii documentare. În 
acelaşi timp, sensibil la pitorescul locului, menţionat, de altfel, şi de autorul textului, 
Rohbock acordă un loc important în imagini cadrului natural în care este amplasat oraşul, 
mizând pe efectele sale estetice şi emoţionale, imaginile dând astfel farmec lecturii, 
agrementând şi îndulcind un text care ar fi riscat să devină prea sec. El împleteşte astfel 
imaginea de factură romantică a călătorilor din epoca anterioară cu aceea cu caracter 
documentar pe care o cerea epoca sa. 

Oamenii care animă imaginile sunt puţini, siluete schematice, al căror rol este mai 
mult simbolic decât documentar, artistul nemanifestând un interes deosebit pentru ei. În 
unele imagini (Tâmpa, la Braşov, Braşov, partea de sud-vest) apare totuşi un personaj 
(călătorul imaginar? artistul?) întors cu spatele, care contemplă peisajul măreţ care se 
deschide în faţa sa. Formula, consacrată de pictorul Caspar David Friedrich, devenită 
emblematică pentru romantismul german, este utilizată aici, ca şi în alte gravuri, mai 
mult cu rol descriptiv, pentru a reda vastitatea peisajului, fără a avea încărcătura 
simbolică pe care o au lucrările lui Friedrich. 

Dacă, pentru cititorii de atunci, gravurile aveau, pe lângă calităţile lor artistice, 
rolul de a oferi o imagine a locurilor descrise în text, care să răspundă curiozităţii lor, 
pentru noi ele sunt importante surse documentare, care oferă informaţii despre aspectul 
trecut al locurilor. Dar, dincolo de asta, indiferent de plasarea temporală a cititorului său, 
relatarea de călătorie a hrănit şi va hrăni întotdeauna acea parte a sufletului omenesc 
dornică de evadarea din cotidian şi atrasă de mirajul locurilor necunoscute, care au, 
întotdeauna, ceva din aerul întrezărit al Paradisului. 
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