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SCENE DE ETNOLOGIE URBANĂ ÎN IMAGINI ISTORICE
ALE ORAŞELOR ROMÂNIEI DE AZl 1
An historian is interested in studying representations of towns because they
offer a widespread area of information, completing or substituting other
sources. Therefore, the present day historian can see the surrounding of the
town at one given moment, information about the local economy,
architecture, everyday life and social conditions, confessional and politic
urban life, even /eisure.
Much information that a researcher or a simple viewer can find in historica/
images of towns is about the ethnological aspects of urban life.
As an announcement of the emergence of photography, artists of the
nineteenth century have captured in their faces images faces, vestments,
professions, activities and events.
Most/y, urban ethnology items are to be found in representations of trade
fairs, but a/so in representations of special events, such as weddings, or
representations of banal everyday activities, as /aundry washing at the river.
Of course, were not forgotten by the artists the main activities of those who
fed the towns: livestock and pou/try farming or agricultural labor.

Imaginile document, imaginile istorice ale oraşelor, ne ajută să ne imaginăm şi să
reconstituim viaţa urbană, în diferitele etape ale istoriei. Începând cu secolul al XV-iea
oraşele sunt consemnate în desene, picturi, gravuri şi stampe.Acestea sunt surse foarte
utile pentru istoria socială şi culturală, descriind fenomene ce puteau fi prea efemere
pentru a fi păstrate în alte surse documentare, cum ar fi înfăţişarea populaţiei diferitelor
clase sociale, ce purtau aceştia la biserică sau la piaţă, viaţa vie şi colorată a străzii,
activităţile lor cotidiene, formele de amuzament din diferite perioade 2 .
Studiind amănunţit bibliografia de specialitate referitoare la imaginile istorice ale
oraşelor din spaţiul României de azi, am observat că nu a existat un interes deosebit în
relevarea elementelor etnologice în reprezentările urbane. Au stârnit interes, însă, autorii
acestora. Dintre puţinii care au scris de-a lungul timpului despre artiştii-călători, în general,
trebuie amintiţi Constantin I. Karadja 3 , Vilhelm Beneş 4 , George Oprescu 5 , Ioan C. Băcilă 6 ,
Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale", cofinanţat
de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.
2
Rlounach NI Neill, Paintings, Prints, Drawings and Photographs, în lrish Towns: A Guide to Sources, edited by William
Noian and Anngret Simms, Geography Publications, [1998], p. 41.
3
C. I. Karadja, Raffet ca scriitor despre noi, Revista istorică, IX, 1923, p. 10-12; Idem, Raffet în Oltenia, Arhivele Olteniei,
V,27, 1926,p.373-374
4
Vilhelm Beneş, Bouquet, Raffet şi Lancelot cu 56 de reproduceri. Desene privitoare la Principatele Române din
Colecţia „G. Sion", Biblioteca Universităţii „Regele Ferdinand" Cluj, Cluj, 1934.
5
George Oprescu, Ţările Române văzute de artişti francezi (sec. XVIII şi XIX), Editura Cultura Naţională, 1926, 77 p. +ii.
6
Ioan C. Băcilă, Două albume englezeşti despre noi, Universul literar, XLII, nr. 25, 20 iunie 1926, p 6-7; Idem, George
Hering, Universul literar, XLII, 22, 31 mai 1926, p. 5-6; Idem, Raffet (Denis-August-Marie), Universul literar, XLII, nr. 29,
18 iulie 1926, p. 11; Idem, Un călător englez pe la noi: Robert Ainslie, Universul literar, XLII, nr. 18, 2 mai 1926, p 5-6;
Idem, Un pictor francez despre noi: Louis Dupre, Universul literar, XLII, nr. 6, 6 februarie 1926, p. 6-7, Idem, Pictori
francezi prin (ara noastră 1828-1856. Cu numeroase ilustratiuni în text, Biblioteca Astra 8, Sibiu, Tiparul Tip.
Arhidiecezane, 1923, 40 p.
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Paul Cernovodeanu 1 , Andrei Cornea 2 , care s-a ocupat doar de unele aspecte şi, mai ales,
dar dintr-o altă abordare, Adrian-Silvan lonescu 3 .
Creatori modeşti din punct de vedere artistic, dar importanţi ca martori ai unor
realităţi dispărute 4 , fără imaginile istorice realizate de aceşti artişti am şti mai puţine despre
multe dintre aspectele de viaţă din secolelor anterioare, despre oamenii acelor vremuri sau
despre înfăţişarea oraşelor noastre în trecut.
Unii dintre ei cu o personalitate destul de ştearsă, au dus o viaţă lipsită de strălucire
şi au dispărut pe nesimţite 5 . Inexistenţi pentru istoricii artei universale din secolul al XIXiea, chiar ei ar fi poate miraţi 6 de interesul - mai intens acum decât în urmă cu 150 de ani
- pe care îl provoacă operele lor.
Deşi imagini istorice ale oraşelor noastre au fost create vreme de aproape cinci
secole, doar de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi în cel următor, odată cu trecerea de la
vederile generale ale oraşelor (majoritatea fanteziste) la vederile parţiale, care ofereau
posibilitatea consemnării mai multor detalii, acestea conţin frânturi de realitate ce poate fi
verificată, de către cercetătorul de astăzi, din alte surse.
Multe informaţii pe care un cercetător sau un simplu privitor le poate afla în
imaginile create de aceşti artişti sunt în legătură cu aspectele etnologice de viaţă urbană.
Parcă vestind apariţia fotografiei, artiştii secolului al XIX-iea au capturat în imaginile
lor chipuri, veştminte, profesiuni, activităţi şi evenimente.
Dintre cei doi autori ai ilustraţiilor Albumului Moldo-Valaque7 , Michel Bouquet8 a fost
mai atras de aspectele etnografice, de modul de viaţă al ţăranilor, de feţele şi costumele
lor9 , în vreme ce Charles Doussault 10 a fost interesat de latura socială şi urbană a
ilustraţiei, de contrastul dintre bogaţi şi săraci, ţărani şi orăşeni, occidentali şi orientali. Mai

Paul Cernovodeanu, Călătoria pictorului Luigi Mayer în Ţara Românească (1794), Revista istorică, V, 1994, 1-2, p.
129-139; Idem, Ottoman picturesque: Luigi Mayer's drawings ofthe Turkish life, Revue Romaine d'Histoire, XXXI, 1992,
3-4, p. 339-343 + 5 pi.
2
Andrei Cornea, De la portulan la vederea turistică. Ilustratori străini şi realităfi româneşti în secolele XVIII-XIX, Editura
Sport-Turism, Bucureşti, 1977, 132 p., ii.
3
Adrian-Silvan Ionescu, Artă şi document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-iea, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1990, 320 p.
4
Vasile Drăguţ, în Adrian-Silvan Ionescu, op.cit., Prefaţa, p. 6.
5
George Oprescu, op. cit., p. 6.
6
Ibidem, p. 6-7.
7
Vezi mai jos.
8
Născut la Lorient, Michel Bouquet (1807-1890) studiază cu Gudin, care fusese elev al lui David.
Publică în 1843, la Paris, Album valaque, vues et costumes pittoresques de la Valachie, dessines d'apres nafure par
Michel Bouquet, et litographies par M. Eug. Ciceri Ferejis et M. Bouquet, cu materialul adunat în timpul vizitei sale în
principate, în 1840-1842. Biblioteca Academiei Române deţine şi un Album Moldave dessinee d'apres nafure par Michel
Bouquet et litographie par ... , nefiind menţionate nici anul, nici locul apariţiei acestuia.
travers Ies
Este unul dintre cei doi autori ai celebrului Album Moldo-Valaque ou guide politique et pittoresque
Principautes du Danube, publicat mai întâi în foileton în mai multe numere din 1848 ale revistei „L'lllustration" (284/5
Aout, 266/19 Aout, 287/26, Aout, 288/2 Septembre, 290/16 Septembre), iar apoi separat, ca supliment al publicaţiei.
Lucrarea este o încercare de descriere a Ţărilor Române făcută de către un simpatizant al românilor, fostul consul
francez la Bucureşti, Etienne-Adolphe Billecocq, scrisă în scopul informării francezilor asupra locurilor şi oamenilor de
aici. Billecock îşi doreşte ca prin această lucrare să dea francezilor „o prea serioasă lecţie de istorie, de geografie şi de
politică". Mare parte dintre ilustraţiile Albumului Moldo-Valaque sunt după desenele lui Bouquet, el fiind autorul majorităţii
peisajelor din album, deşi este preocupat de aspectele etnografice.
Va mai publica şi un album cu costume naţionale intitulat Galerie royale des costumes, dintre care multe au fost culese
în călătoria sa în Ţările Române.
9
Andrei Cornea, op. cit., p. 105-114; Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 95-96; Nicolae Iorga, Istoria românilor prin
călători, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 605-606, Al. Tzigara-Samurcaş, Scrieri despre arta românească, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1987, p. 101-105.
1
Charles Doussault (1806-?) a fost pictor, sculptor, arhitect, litograf, pastelist. Din 1834 până în 1870 expune la
Salonul de la Paris. Călătoreşte în Orient, în Moldova şi Ţara Românească (între 1842-1845). Este autorul unora dintre
imaginile din Album Moldo-Valaque al consulului Billecocq. Din desenele lui se observă interesul pentru scene de viaţă
în general, cea bucureşteană în special. Imaginile publicate în Album Moldo-Valaque, pe lângă altele noi, apar şi în
cartea lui Adolphe Joanne Voyage il/ustre dans Ies cinq parties du Monde en 1846, 1847, 1848, 1849 editată tot de
redacţia „L'lllustration".
1
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ales străzile din Bucureşti i-au oferit astfel de aspecte 1 .
Carol Pop Szathmari 2 a eternizat meserii dispărute azi, chipuri şi tipuri de vânzători
ambulanţi, străzi anonime de la periferie sau din centrul oraşelor, costume populare
specifice diferitelor zone ale ţării, redate în cele mai mici detalii.
Multe dintre tipurile de ţărani sau ţărănci reprezentaţi în fotografiile sale erau alese
în zilele de târg şi aduse în atelier, unde erau fotografiaţi în costumaţii obişnuite sau de
sărbătoare, alături de decoruri elaborate. Astfel că a devenit un etnograf priceput,
selectând chipurile şi costumele cele mai caracteristice 3 .
Auguste Diedonne Lancelot4 a fost fascinat de Hanul lui Manuc, transformat în
piaţă, cu curtea plină de tot felul de comercianţi, şi atunci îl imortalizează, consemnând cât
mai multe dintre amănuntele pe care le vede. De aceleaşi aspecte a fost interesat şi la
Timişoara, unde a realizat o imagine de ansamblu a pieţei oraşului, dar şi una de detaliu a
prim-planului acesteia, ambele fiind tipărite pe aceeaşi filă. 5
Heinrich Trenk6 este atras de tipurile specifice oraşului, încă nedesprinse de satul
din care au plecat7.
Elveţianul Amadeo Preziosi 8 a fost atras de chipurile pitoreşti ale străzii, pe care le
reprezintă în diferite situaţii şi ipostaze. Ţărani şi ţărănci, un plăcintar şi un limonagiu,
Ioan C. Băcilă, Pictori francezi ... , p. 32-35; Andrei Cornea, op. cit., p. 111-114; Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 96-98,
100-108.
2
Ardelean născut la Cluj, Carol Pop Szathmari (1812-1887), şcolit la Budapesta şi Viena, s-a stabilit în Bucureşti pe la
1840. Intrase în anturajul Curţii bucureştene încă înainte de a se stabili aici, şi i-a servit, timp de aproape o jumătate de
secol, de pe la 1840 până la moarte, pe toţi cei cinci domnitori care s-au succedat.
A călătorit mult, mai ales în Orient, dar a cunoscut şi Italia şi Franţa.
Pictor, acuarelist, litograf şi fotograf (unul dintre primii de la noi), a luat parte la mai multe expoziţii naţionale şi
internaţionale. A fost unul dintre cei mai originali şi dotaţi artişti ai noştri din secolul al XIX-iea.
3
Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 196-209, 286-298; Idem, Preziosi în România. 135 de ani de la sosirea artistului în
Bucureşti. Muzeul Municipiului Bucureşti. Palatul Şuţu, 18 iunie - 3 august 2003; Idem, Pictori în serviciul principelui
Carol I al României, Buletinul comisiei monumentelor istorice. Bucureşti, XII-XVI, 1, 2005, p. 102-109; Gheorghe
Oprescu, Grafica românească în secolul al XIX-iea, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, voi. I, 1942, p. 4041, 302; voi. li, 1945, p. 125, 130, 182-183.
4
Pictorul-litograf Auguste Diedonne Lancelot (1822-1894) s-a născut la Sezanne şi a fost o perioadă elevul pictorului
J.-F. Arnaud de Troyes. Expune cu succes la Salonul din Paris o perioadă îndelungată, intre 1853 şi 1876.
Datorită evenimentelor din estul Europei (războiul Crimeii în special}, în 1860 revista „Le Tour du Monde", editată de
librăria Hachette, l-a însărcinat pe cunoscutul istoric şi om politic francez V. Duruy, să întreprindă o călătorie în Orientul
apropiat în scopul publicării impresiilor sale. Tânărul pictor şi litograf Auguste Lancelot, ii însoţeşte. Descrierea primei
părţi a acestei călătorii, scrisă de Duruy şi ilustrată de Lancelot, apare în 1863. În curând însă, publicarea este întreruptă.
După o aşteptare de un an, „Le Tour du Monde" ii roagă pe Lancelot să continue singur naraţiunea. Înainte de a o da
publicităţii sub titlul De Paris
Bucharest. Causeries geographiques. 1860. Textes et dessins inedits în paginile revistei
amintite, el oferă cititorilor câteva note de călătorie în „Le Monde li lustre" nr. 396/12 Novembre şi nr. 400/1 O Decembre
1864, sub titlul Souvenirs de Valachie.
De Paris a Bucharest este publicată de-a lungul mai multor ani (1865, 1866, 1868), partea care se referă direct la
România fiind în ultimele două volume. Naraţiunea din „Le Tour de Monde" este însoţită de 153 de imagini: peisaje,
scene şi tipuri de oameni, dintre care 80 exclusiv de la noi. Aceste gravuri în lemn sunt foarte bine completate de textul
ce le însoţeşte, formând unul dintre cele mai complete albume despre regiunea noastră.
5
Ioan C. Băcilă, Pictori francezi ... , p. 10-24; Idem, Raffet ... , p. 11; Vilhelm Beneş, op. cit., p. 12-21; Andrei Cornea, op.
cit., p. 80-81, 83-85, 129-130; Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 92-95, 114-123; George Oprescu, op. cit., p. 36-53;
Dorica Voinescu, Introducere, în Ţările române văzute de artişti străini. Stampe din colecţiile Dd. Adrian C. Corbu şi Dr.
Mircea Petrescu, Bucureşti, Muzeul Toma Stelian, 1935, p. 16-18.
6
Heinrich (sau Henry) Trenk (1818-1892), elveţian mutat la noi, dintâi în Transilvania, la Sibiu, în 1846, apoi în Valahia,
la Bucureşti, în 1851, unde s-a şi naturalizat. Un fin observator, format la Academia de artă din Dusseldorf, specializat în
vederi pitoreşti, Trenk a colaborat cu Alexandru Odobescu la realizarea repertoriului arheologic al câtorva judeţe din
Oltenia şi Muntenia cu care cel din urmă fusese însărcinat de către Ministerul Cultelor şi Şcoalelor. Au călătorit împreună
prin ţară, Trenk executând un mare număr de acuarele, guaşe şi desene, pe care le va utiliza mai târziu pentru
compoziţia unor lucrări de mari proporţii. Deşi George Oprescu ii considera lipsit de talent, recunoscându-i totuşi solida
cultură profesională, Trenk fost nu doar un bun documentarist, ci şi un îndemânatic peisagist, lucrări semnate de el
~utând fi admirate în mai multe colecţii de pictură din ţară şi străinătate.
Adrian-Silvan Ionescu, Artă şi document ... , p. 167-175; Gheorghe Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-iea,
Ediţia a doua revăzută şi adăogită, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1943, p. 62-67; Idem, Grafica
românească ... , voi. I, 1942, p. 303.
6
Amadeo Preziosi (1816-1882) s-a născut într-o familie de aristocraţi în localitatea La Valetta din Malta, şi a studiat la
Paris. A trăit multă vreme în Constantinopol, realizând imagini cu monumente şi locuitori în costume specifice locului, pe
care le va publica sub formă de album: Stamboul, Recol/ections of Eastern Life, Lemercier, Paris, 1858.
1
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măcelari şi pescari, călugări şi călugăriţe, muzicanţi şi dansatori, popi şi ţigani. Alege să
reprezinte, în scene de la marginea oraşelor, unde se ţineau târgurile şi bâlciurile,
cârciumi, negustori, care cu boi în mişcare sau aşezaţi la umbră 1 .
Franz Neuhauser2 găseşte în reprezentarea Târgului anual - ca şi Josef
Lanzedelly, care a popularizat-o prin circulaţia stampelor sale - ocazia perfectă pentru a
ilustra toate tipurile caracteristice unui astfel de eveniment. Personaje de vârste diferite,
copii, femei şi bărbaţi, care provin din culturi, straturi sociale, profesiuni şi etnii diferite,
fiecare purtându-şi costumaţia specifică, prin care poate fi recunoscut, se află în acelaşi
moment în Piaţa Mare a Sibiului. Domni tineri îmbrăcaţi „franţuzeşte", saşi tradiţionalişti,
ofiţeri austrieci, preoţi bătrâni, boieri de dincolo de Carpaţi, ţărani curaţi şi îngrijiţi, ţigani
zdrenţăroşi, doamne elegante şi ţărănci simple dar frumoase, vând sau cumpără tot felul
de produse meşteşugăreşti sau alimentare: butoaie, oale, tablouri, gravuri, farfurii, pături,
stofe şi basmale, pepeni, peşte, curci ş.a.m.d 3 .
De altfel, cel mai adesea, elementele de etnologie urbană se regăsesc în
reprezentări ale târgurilor, bâlciurilor, iarmaroacelor.
Târ~urile erau de mai multe feluri: târguri anuale, ca cele de la Bucureşti (Karl
Lanzedelli ) şi Sibiu (Franz Neuhauser, Piaţa Mare - fig. 23), târguri pricinuite de anumite
sărbători religioase - Sfânta Vineri (laşi, J. Rey 5 - fig. 21 ), ziua morţilor sau Moşii
(Bucureşti, Carol Pop Szathmari, Heinrich Trenk, Amadeo Preziosi - fig. 12), Sfântul Petru
(Giurgiu, Auguste Raffet6 - fig. 19) şi se ţineau în diferite locaţii: în piaţa principală a unui

Talentat, elegant şi vorbitor de mai multe limbi, Preziosi a făcut parte dintr-o societate selectă. Printre alţi demnitari
europeni i-a cunoscut şi pe Alexandru Ioan Cuza şi mai târziu, pe Carol I, care l-a invitat la Bucureşti (unde se va afla în
anii 1868 şi 1869).
1
Adrian-Silvan Ionescu, Artă şi document ... , p. 185-196. Idem, Preziosi în România ... , passim.
2
Pictorul Franz Neuhauser „al doilea" sau „cel tânăr" (1763-1836), de origine vieneză, se va muta la Sibiu, unde va
trăi toată viaţa. A fost primul pictor peisagist, dar şi primul litograf, din Transilvania, fiind considerat unul dintre cei mai
buni pictori transilvăneni din prima jumătate a secolului al XIX-iea. A lucrat multe peisaje de tip vedută, imortalizând
multe scene urbane, nu doar ale oraşului care l-a adoptat.
Protejat al baronului Samuel von Brukenthal, pentru care va realiza mai multe lucrări, va urma modelul iluminist al
acestuia şi va crea prima şcoală de desen şi pictură din Sibiu. Neuhauser a lucrat şi pentru baronul Wesselenyi Mikl6s,
iar Joseph Benign von Mildenberg îl îndeamnă să creeze un reportaj în imagini: Călătorie pitorească prin Transilvania,
ciclu care nu s-a finalizat.
Vedere parţială Târg anual la Sibiu este una dintre cele mai complexe lucrări ale sale. Un fragment al acestei lucrări a
fost detaliat şi valorificat de către Josef Lanzedelly (1774-1832). Deprins cu mai toate genurile şi tehnicile picturii, acesta
a realizat o panoramă a târgului sibian, cu tipurile şi costumele caracteristice, pe cinci planşe care se continuă pe
orizontală, rezultând o fâşie de 34 x 156 cm.
3
Adrian-Silvan Ionescu, Artă şi document ... , p. 136; Iulia Mesea, Natalia Deleanu, Univers citadin. Paliere de spaţiu şi
timp. Oraşul istoric - oraşul memorie în lucrări de pictură şi grafică din colecţia muzeului Brukenthal, Studii şi comunicări
Museum Arad, 7, 2001-2002, p. 69-71; Elena Popescu, Pictura germană din Transilvania. Secolul al XVI-iea - începutul
secolului al XIX-iea, Muzeul National Brukenthal, 2004, p. 14-15.
4
Karl Lanzedelly (1815-1865) a fost un litograf şi desenator născut la Viena. Provenind dintr-o familie de artişti
cunoscuţi, tatăl său fiind pictorul şi litograful italian Josef (Lancedelli) Lanzedelly (1772-1831) „cel bătrân'', a fost instruit
în pictura de gen şi litografie, probabil acasă, de către fratele său Josef Lanzedelly „cel tânăr" (1807-1879).
Vezi Lanzedelly, Karl (1815-1865), Lithograph und Zeichner, în Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd.
5, Lfg. 21, 1970, p. 22-23, la http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_L/Lanzedelly _Karl_ 1815_1865.xml.
5
Despre francezul J. Rey nu s-au găsit informaţii biografice. Lui i se a datorează Album de douze Vues de la viile Jassi,
executees par J. Rey et dediee A son Altesse le Prince Regnant de la Moldavie par P. MO/Ier, litographe şi câteva
desene ce au ilustrat „Calendarul pentru Poporul Românesc pe anul 1845". El este primul care s-a gândit la o asemenea
publicaţie, care să închege un portret al unui singur loc, laşul, într-un anumit moment, anul 1845.
Vezi Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 124-125; Georgeta Polodeanu, laşii în arta plastică. Expoziţie tematică pictură
grafică, Muzeul de artă laşi, octombrie-decembrie 1974.
6
Denis Auguste Marie Raffet (1804-1860) se naşte la Paris. În timpul cursurilor de desen îşi câştigă existenţa ca
decorator pe porţelan. Studiază pictura pe porţelan cu Cabanne, apoi cu Nicolas Charlet, căruia i-a fost elev timp de cinci
ani la şcoala de Arte Frumoase iar din 1829 este elevul lui Antonie Jean Gros. Se consacră apoi desenului şi litografiei.
Este interesat şi de pictura inspirată de istorie, fiind pasionat mai ales de uniformele militare pe care le va reprezenta
adesea. Desenele sale aveau căutare printre librari, care le foloseau pentru a-şi ilustra cărţile.
Tânărul conte Anatole de Demidoff, prinţ rus de San Donato, dornic să întreprindă o adevărată expediţie ştiinţifică, îl
angajează pe Raffet ca desenator. Va fi începutul unei prietenii între Demidoff şi Raffet, dar şi a unei relaţii de patronaj
artistic, primul finanţând-ul pe tot timpul vieţii pe cel de al doilea, cu condiţia să-i stea la dispoziţie ca desenator, în
diferite călătorii.
În 1837 vor începe, alături de un grup de savanţi o lungă călătorie prin Ungaria, Transilvania, Ţara Românească,
Moldova, Crimeea, Smirna, Constantinopol. Călătoria avea ca scop strângerea de date ştiinţifice (botanice, zoologice,
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oraş, ca în cazul Braşovului (Anonim, Piaţa Sfatului - fig. 1 ), Clujului (Franz laschke 1 ,
Piaţa Mare - fig. 16), Sibiului (Franz Neuhauser, Piaţa Mare - fig. 23) şi Târgu Mureşului
(Ludwig Rohbock 2 - fig. 25), sau într-o altă piaţă din Bucureşti (Heinrich Trenk, Amadeo
Preziosi), Sibiu (Johann Băbe1 3 ) sau Timişoara (Auguste Lancelot); pe una dintre străzi,
cunoscute sau anonime, situaţie întâlnită la Bucureşti - „o stradă", Charles Doussault fig. 5, strada Batiştei şi strada Bărăţiei, reprezentate de Amadeo Preziosi - şi la laşi (J.
Rey - fig. 21 ); în preajma unor biserici importante, ca biserica Grecilor (Auguste Raffet),
biserica Sfântului Spiridon (Carol Pop Szathmari - fig. 6), biserica Colţei (Anonim - fig. 4
şi Charles Doussault) şi biserica Batiştei (Amadeo Preziosi) din Bucureşti, biserica Trei
Ierarhi din laşi (Auguste Raffet) sau cea evanghelică din Câmpulung (Carol Pop Szathmari
- fig. 15); în curtea bisericilor fostelor mănăstiri din Bucureşti, ale căror chilii au fost
transformate în han: biserica şi hanul Sfântul Gheorghe (Auguste Raffet), biserica şi hanul
Stavropoleos (Amadeo Preziosi - fig. 10), în curtea hanurilor tradiţionale - hanul lui
Manuc (Michel Bouguet - fig. 3 şi Auguste Lancelot - fig. 7) -, la marginea oraşelor Bucureşti (Carol Pop Szathmari, Amadeo Preziosi, Heinrich Trenk), Buzău (Amadeo
Preziosi - fig. 14), Craiova (Carol Pop Szathmari) -, sau în afara zidurilor cetăţii Făgăraş (Carol Pop Szathmari - fig. 18).
Tot în legătură cu activităţi comerciale sunt reprezentările de şiruri de căruţe
încărcate de marfă ce se îndreaptă spre sau se îndepărtează de locul de târg (Bucureşti,
Amadeo Preziosi - fig. 8), ca şi reprezentarea popasurilor de odihnă pentru oameni şi
animale, undeva la margine oraşelor (Bucureşti, Amadeo Preziosi - fig. 9).
antropologice, frenologice, mineralogice, meteorologice) care aveau să fie tipărite în 1840 în lucrarea în patru volume a
lui Demidoff, Voyage dans la Russie Meridionale et la Crimee par la Hongarie, la Valachie et la Moldavie. Numeroase
desene executate de Raffet în timpul călătoriei vor completa lucrarea amintită, care s-a bucurat de un mare succes şi a
fost tradusă în mai multe limbi (franceză, italiană, olandeză, engleză, rusă, germană, spaniolă, poloneză şi română) şi
care a avut ediţii în 1838, 1840, 1841, 1853, 1854, 1855 şi 1860. Pentru noi este interesant mai ales primul volum, care
cuprinde descrierea etapelor de călătorie şi ilustraţiile lui Raffet.
în 1849 apare la Paris un album intitulat Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee par la Hongarie, la Va/achie et
la Moldavie. Execute en 1837, sous la direction de M. Anatole de Demidoff, parr M. M. De Sainson, La P/ay, Huot,
Levei/le, de Nordmann, Rousseau et du Ponceau. Dedie a sa Majeste Nicolas 1-er, Empereur de toutes Ies Russies.
Dessene d'apres nature et lithographie par Raffet. Albumul cuprinde 100 de planşe realizate de Auguste Raffet - dintre
care 19 au ca subiect Muntenia, Moldova şi Basarabia - şi 64 de pagini de text explicativ, redactat de Demidoff în iunie
1848 la San-Donato.
Vezi Ioan C. Băcilă, Pictori francezi ... , p. 10-21; Idem, Raffet ... , p. 11; Vilhelm Beneş, op.cit., p. 12-21; Andrei Cornea,
op. cit., p. 129-130; Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 92; George Oprescu, op. cit., p. 36-53; Dorica Voinescu, op. cit., p.
16-18.
1
Franz laschke (1775- 1842), pictor peisagist şi litograf austriac, a călătorit mult în provinciile limitrofe ale Imperiului
Habsburgic. intre 1807-1808 îl însoţeşte pe ducele Ludwig şi în 1810 pe ducele şi Rainer, în calitate de artist de curte, în
Bucovina, Galiţia, Ungaria, Banat şi Transilvania, realizând un număr mare de peisaje. 66 dintre acestea vor fi gravate şi
publicate sub titlul National-Kleidertrachten und Ansichten von Ungarn, Croatien, S/avonien dem Banat, SiebenbOrgen
und der Bukowina la Viena, în 1821.
Piafa Mare din Cluj este o pictură în ulei care se înscrie lucrărilor de tip vedută, prin atenţia acordată reproducerii corecte
a detaliilor.
Vezi Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 134-135; Iulia Mesea, Natalia Deleanu, op.cit., p. 72; Iulia Mesea, în Daniela
Dâmboiu, Iulia Mesea, (concept şi coordonare). Confluente. Repere europene în arta transilvăneană I Convergences.
European Landmarks in Transy/vanian Arts I Konfluenzen. Europăische BezOge der SiebenbOrgischen Kunst (Muzeul
Naţional Brukenthal, Palat), Editura Altip Alba Iulia, Sibiu, 2007, p. 158.
2
Germanul Ludwig Rohbock (1824-), călătoreşte în Austria, Ungaria şi Transilvania, realizând numeroase imagini ale
locurilor vizitate. 204 de gravuri după imaginile lui Rohbock (dintre acestea 56 fiind dedicate Transilvaniei) au fost
publicate în Ungarn und SiebenbOrgen dargestellt in malerischen Original-Ansichten ihrer interessantesten G]egenden,
Badeorte, Kirchen, Burgen, Pa/ăste und sonstigen Baudenkmăler a/ter und neuer Zeit. Nach der Natur aufgenomen von
Ludwig Rohbock. ln Stahl gestochen von der ausgezeichnetsten KOnstlem unserer Zeit. Mit historisch-topographischen
Text von Johann Hunvalvy, 3 voi., mai multe fascicole, apărute la Darmstadt, între anii 1856-1864.
3
Johann Bobel (1824-), un artist amator, născut la Sibiu, este autorul albumului Die vormals bestan-ndenen Stadt
Thore von Hermannstadt nach Natur gezeichnet von Johann Bobe/, 1885, cu 24 de planşe, 22 fiind reprezentări de
turnuri ale oraşului şi alte monumente din Sibiu. Se consideră că cele două planşe sunt executate în 1885, dar ele redau
o realitate mai timpurie, pentru că Turnul porţii Cisnădiei a fost demolat în anul 1836, iar Turnul porţii Turnului în anul
1858. Deşi în titlul albumului specifică desenarea „după natură", artistul era mult prea tânăr la data demolării majorităţii
monumentelor pentru a putea reţine toate amănuntele arhitectonice. Imaginile pe care trebuie să îl fi utilizat ca model
pentru planşele sale nu a fost deocamdată identificate.
Vezi Alexandru Avram, Monumente sibiene dispărute în viziunea lui Johann Bobe/, „Studii şi comunicări Brukenthal.
Galeria de artă", 1, 1978, p. 169-182; Iulia Mesea, Natalia Deleanu, op. cit., p. 74-75.
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Elemente de etnologie urbană sunt regăsibile şi în reprezentări ale unor evenimente
speciale, atât pentru indivizi - nunta la Bucureşti (Karl Landezelly - fig. 13) sau Orşova
(William Bartlett 1 ) - cât şi pentru comunitate - trecerea echipajului domnesc prin Cotroceni
(Amadeo Preziosi - fig. 11 ), dar şi în reprezentări ale unor activităţi cotidiene banale, cu ar
fi spălatul rufelor la râu, în Dâmboviţa (Bucureşti, Luigi Mayer 2 - fig. 2) sau în Cerna
(Hunedoara, George Hering 3 - fig. 20).

1
William Henry Bartlett (1809-1854), a fost un cunoscut desenator englez, născut în 1804 la Kentish-Town. A învăţat
de mic desenul după natură cu arhitectul John Britton - schiţe de monumente realizate de Bartlett fiind incluse apoi într-o
carte a acestuia - tânărul William ajungând un specialist în peisaje urbane şi deprins cu ideea publicării în volum a unor
astfel de lucrări.
Bartlett a călătorit întreaga sa viaţă şi a publicat volume ilustrate de călătorie despre locuri din cele mai îndepărtate
colţuri ale lumii. Albumul The Danube, it's History, Scenery, and Topography, Splendidly 11/ustrated, from Sketches taken
on the Spot by Abressh, Drawn by W. H. Bartlett, Esq„ Edited by William Beattie M.D., a apărut la Londra în 1848, dar a
circulat la noi în varianta franceză, publicată un an mai târziu la Henri Mandville din Paris, cu un text revizuit de HenriLouis Sazerac, purtând titlul La Danube /Ilustre, pour faire suite â Constantinople ancienne et moderne, au voyage en
Syrie, etc. Vues d'apres nafure dessinees par BARTLETT, gravees par plusieurs artists anglais. Textul nu-i aparţinea, el
obişnuind să se asocieze cu diverşi gazetari care prezentau călătoria pe care fie că o făcuseră împreună, fie
independent, în perioade diferite, dar întotdeauna parcurgând acelaşi traseu.
Vezi Andrei Cornea, op. cit„ p. 73-74, 81-82,102-103, 124-125; Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 79-85.
2
Luigi Mayer (1755-1803), artist italian născut în Germania şi care a trăit pentru mai mulţi ani la Roma, fiind elevul lui
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), unul dintre cei mai buni artişti ai vremii sale, binecunoscut pentru vedutele şi
cappriciile sale.
Acuarelist şi desenator, aflat pentru a vreme în slujba regelui Neapolelui Ferdinand al IV-iea, Mayer este un pictor preorientalist, recunoscut ca autorul celor mai precise vederi din Orientul Apropiat înaintea lui David Roberts, care a produs
volumele monumentale Ţara Sfântă (1842) şi Vederi din Egiptul antic şi Nubia (1846).
Luigi Mayer a fost angajat de Robert Ainslie - ambasador britanic la Constantinopol - timp de aproape două decenii, pe
întreaga perioadă în care acesta şi-a exercitat mandatul diplomatic, făcând parte din suita lui şi în lunga călătorie de
întoarcere de la Constantinopol la Londra, întreprinsă în anul 1794, pe uscat, din pricina războiului cu Franţa. Astfel,
Luigi Mayer a avut ocazia să imortalizeze pe hârtie şi câteva imagini de pe meleagurile noastre.
Robert Ainslie a fost interesat de tot felul de antichităţi, de istorie naturală şi de viaţa cotidiană a Orientului. Ca urmare a
acestor preocupări, la întoarcerea în Anglia au fost publicate trei volume bogate în gravuri după desene realizate sub
patronajul său: Views in Egypt ... (1801), Views in Palestine ... (1804) şi Views in the Ottoman Empire, chiefly in
Caramania ... (1803). În 1804 cele trei volume erau disponibile legate împreună, sub titlul Views in Egypt, Palestine, and
other parts of the Ottoman Empire. În total în aceste trei volume au fost publicate 96 de planşe color, dintre care 54,
respectiv 71 vor fi publicate în prima şi a doua ediţie a Views in Turkey in Europe and Turkey in Asia ... (1810). O
selecţie de gravuri, mai mici şi nu colorate, va apare în 1833 cu titlul A Series of Twenty-four Views illustrative of the Holy
Scriptures. Toate imaginile de interes pentru noi au fost realizate de pictorul Luigi Mayer în 1794, şi au fost publicate
pentru prima dată în anul 1801, în varianta gravată de către William Watts, sub titlul Views in Turkey in Europe and Asia,
comprising Romelia, Bulgaria, Walachia, Syria and Palestine, selected from the Collection of Sir Robert Ainslie Drawn by
51
Luigi Mayer and engraved by William Watts ... , Published March 1 1801, by the Proprietar, William Watts, London (cu
aşa mare succes încât a fost retipărită în 1802, 1803 şi 1807). Stampele au circulat şi ca foi volante, situaţie des întâlnită
în perioadă, data publicării lor fiind întotdeauna specificată pe acestea.
Ediţia din 1810 - Views in the Ottoman Dominions, in Europe, in Asia and some of the Mediterranean lslands, from the
original drawings taken for Sir Robert Ainslie by Luigi Mayer F.A.S With Descriptions historical and illustrative, London,
Printed by T. Bensley ... , for R. Bower ... , 1810, (ediţia a doua a Views in Turkey ... ), text bilingv, în engleză şi franceză are imaginile redate în culori, fiind precedate de un istoric confuz şi greşit, asupra istoriei Imperiului Otoman şi
Principatelor, rezultat din compilaţii după alţi autori, fără legătură directă cu scenele înfăţişate. Ici colo sunt presărate şi
observaţii făcute de Luigi Mayer la faţa locului. Însă felul în care a văzut artistul această zonă şi oamenii săi este fidel
redat în desene.
Vezi Paul Cernovodeanu, Călătoria pictorului ... , p. 129-133; Idem, Ottoman picturesque ... , p. 339-340; Idem, în Călători
străini despre (ările române, Editura Academiei Române, Bucureşti, voi. X - Partea li, 2001, p. 1222-1223; Andrei
Cornea, op. cit., p. 128-129.
3
George Edwards Hering (1805-1879), născut la Londra în 1805, era fiul unui cunoscut legător de cărţi, de origine
nobilă din Germania. Studiază la Academia din MOnchen, iar după ce vizitează împreună cu lordul Erskie Tirolul, îşi
completează studiile timp de doi ani la Veneţia.
L-a cunoscut pe medicul - ce nu a profesat niciodată - John (sau Jean) Paget la Roma, acesta invitându-l într-o
călătorie prin Ungaria şi Transilvania (dar şi Grecia şi Turcia - unde şi-au petrecut lunile de iarnă -, traversând cu
această ocazie Ţara Românească şi cunoscând Bucureştiul), care a durat mai mult de un an şi jumătate, până în vara
anului 1838. A rezultat lucrarea Hungary and Transylvania apărută în 1839, la un an după încheierea călătoriei. Al doilea
volum al cărţii este aproape integral rezervat descrierii Banatului şi Transilvaniei. Doar în peisajele rurale mai greu
identificabile îşi permite unele mici modificări ale celor văzute, dar nu face acest lucru în oraşe bine cunoscute, pe care le
reprezintă aidoma realităţii, realizând adevărate documente.
Cu un an înainte de apariţia lucrării lui John Paget, cu asentimentul, încurajarea şi ajutorul protectorului său, Hering
publica albumul Sketches on the Danube, in Hungary and Transylvania, care era mult mai bogat în portrete sau tipuri
umane şi costume, cele 26 de planşe fiind litografiate de I. B. Payne, Smith şi Fairland.
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Desigur, nu au fost uitate preocupările de bază ale celor ce hrăneau oraşele:
animalelor - fie ele vite (Ludwig Rohboch, imagini parţiale ale oraşelor Lipova,
Sfântu Gheorghe - fig. 22 şi Sibiu - fig. 24), capre (Ludwig Rohboch, Oradea) sau oi
(Ludwig Rohboch, Sfântu Gheorghe - fig. 22 şi Hunedoara) - creşterea păsărilor
(Bucureşti, Amadeo Preziosi - fig. 11) sau muncile agricole (Ludwig Rohboch, imagini
parţiale ale oraşelor Sebeş şi Cluj - fig. 17).
Toţi artiştii secolului al XIX-iea, autori ai imaginilor urbane amintite în aceste pagini,
au fost profesionişti sau cel puţin artişti amatori şi au petrecut o perioadă suficient de
îndelungată în locurile pe care le-au reprezentat, încât să se familiarizeze nu doar cu
înfăţişarea locului, dar mai ales cu spiritul său. Ei au reuşit astfel să surprindă crâmpeie
reale de viaţă cotidiană şi chipuri de oameni adevăraţi, alături de detaliile arhitecturale.
creşterea

Fig. 1 -Anonim,

după

un desen de Eduard Hullverding, Braşov în Transilvania
Anonymous, Brasov in Transylvania

Vezi Ioan C. Băcilă, Două albume englezeşti ... , p 6-7; Idem, George Hering ... , p. 5-6; Andrei Cornea, op. cit., p. 76, 8081, 127; Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 50, 58-70.
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Fig. 2 - Luigi Mayer, Palat la Bucureşti
Luigi Mayer, Palace in Bucharest

Fig. 3 - Miche Bouquet, Hanul lui Manuc (Bucureşti)
Michel Bouquet, The Manuc's lnn (Bucharest)
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Fig . 4 -Anonim, Strada şi turnul Colfei
Anonymous, Colţea Street and Tower

Fig. 5 - Charles Doussault, Stradă in Bucureşti
Charles Doussault, Street în Bucharest
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Fig. 6 - Carol Pop Szathmari, Biserica Sf. Spiridon (Bucureşti)
Carol Pop Szathmari, St. Spiridon Church (Bucharest)

Fig. 7 -Auguste Lancelot, Hotel Manuk, fost han (Bucureşti)
Auguste Lancelot, Hotel Manuk, former lnn (Bucharest)

211

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

Fig . 8 - Amadeo Preziosi , Vederea Bucureştilor de la Filaret
Amadeo Preziosi, Bucharest, View from Filaret

Fig . 9 - Amadeo Preziosi, Perpectiva Bucureştilor de la Filaret
Amadeo Preziosi, Bucharest, Perspective from Filaret
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Fig. 1O - Amadeo Preziosi, Biserica Stavropoleos
Amadeo Preziosi, Stavropoleos Church

Fig. 11 - Amadeo Preziosi, Cotroceni (Bucureşti) - Trăsura domnească
Amadeo Preziosi, Cotroceni (Bucharest) - Royal Carriage
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Fig. 12 - Amadeo Preziosi, La Moşi (Bucureşti)
Amadeo Preziosi, The "Moşi" Fair (Bucharest)

Fig. 13 - Karl Lanzedelli, Nuntă în Ţara Românească (Bucureşti)
Karl Lanzedelli, Wedding in Wallachia (Bucharest)

214 / www.cimec.ro
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Fig . 14 -Amadeo Preziosi, Târg la Buzău
Amadeo Preziosi, Fair in Buzău

Fig . 15 - Amadeo Preziosi, Bărăţia din Câmpulung
Amadeo Preziosi , Evangelical Church in Campulung
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Fig. 16 - Franz Jaschke, Piata Mare din Cluj
Franz Jaschke, Grand Square, Cluj

Fig. 17 - Ludwig Rohbock, Cluj
Ludwig Rohbock, Cluj
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Fig . 18 - Carol Pop Szathmari, Făgăraş
Carol Pop Szathmari, Făgăraş

Fig. 19 - Auguste Raffet, Târg la Giurgiu
Auguste Raffet, Fair in Giurgiu
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Fig. 20 - George Hering, Castelul de la Hunedoara
George Herring, Hunedoara's Castle

Fig . 21 - J. Rey, Târgul Sfânta Vineri
J. Rey, Holy Friday Fair (laşi)
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(laşi)

Fig. 22 - Ludwig Rohbock, Sf. Gheorghe
Ludwig Rohbock, Sf. Gheorghe Town

Fig. 23 - Franz Neuhauser, Târg anual la Sibiu
Franz Neuhauser, Annual Fair in Sibiu
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Fig . 24 - Ludwig Rohbock, Sibiu
Ludwig Rohbock, Sibiu

Fig. 25 - Ludwig Rohbock, Târgu Mureş
Ludwig Rohbock, Târgu Mureş
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Repertoriul imaginilor istorice ale oraşelor Românei de azi
cu scene de etnologie urbană 1

1. Braşov (fig. 1)
Artist: Anonim
După: desen de Eduard Hullverding
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Kronstadt in SiebenbOrgen
An: 1844
Tehnica realizării: litografie
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Nistor 1976, p. 59.

conformă

cu realitatea

2. Bucureşti (fig. 2)
Artist: Mayer, Luigi
Titlu original: Pa/ace at Bucoresti
În: Views in the Ottoman Dominions, in Europe, in Asia and some of the Mediterranean
/s/ands, from the original drawings taken for Sir Robert Ains/ie by Luigi Mayer F.A. S. With
Descriptions historica/ and illustrative, London, Printed by T. Bensley ... , for R. Bower ... ,
1810, pi. 25.
Tehnica realizării: gravură de William Watts; litografie colorată
Dimensiuni: 320 x 460 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe XVll/105; MNAR, 11624.
Bibliografie: Cernovodeanu 1994, p. 133.
3. Bucureşti
Artist: Raffet, Denis Auguste Marie
Datare: 13 iulie 1837
Titlu original: Eg/ise et Khan Saint-Georges a Bucharest
În: Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie Meridionale et la Crimee, par la Hongrie,
la Va/achie et la Moldavie. Execute en 1837 sous la direction de M. Anatole de Demidoff,
par M.M. de Sainson, Le Play, Huot, Leveille, de Nordmann, Rousseau et du Ponceau.
Dedie a sd Majeste Nicolas Ier, Empereur de toutes Ies Russies. Dessine d'apres nature
et litographie par Raffet, publie par Gilhaut Freres (lmp. par Auguste Bry), Paris, [1849], pi.
14.
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Bibliografie: Băcilă 1923, p. 19; Beneş 1934, p. 16.
4. Bucureşti
Artist: Raffet, Denis Auguste Marie
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Une Eglise greque Bucarest
An: 15 iulie 1837
În: „Musee des familles", Paris, 1852-1853, 20, p. 188 ş.u. şi în Anatole de Demidoff, op.
cit., pi. 16.
Tehnica realizării: gravură de E. Breton; litografie
Dimensiuni: 194 x 280 mm; 220 x 31 O
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea

a

În alcătuirea repertoriului a primat criteriul alfabetic (numele româneşti ale oraşelor) şi apoi acela
cronologic, al datei realizări sau/şi publicării unei imagini.
1
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Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe Vl/28, MNAR.
Bibliografie: Băcilă 1923, p. 20; Beneş 1934, p. 13; Corbu - Oprescu 1936, pi XX.
5. Bucureşti
Artist: Bouquet, Michel
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Le Khan Manouk a Bucharest
An: 1840-1842
În: Michel Bouquet, Album Valaque, vues et costumes pittoresques de la Valachie,
dessines d'apres nature par Michel Bouquet, et litographies par M. Eug. Ciceri, Ferario et
M. Bouquet, Goupil et Vibert, lmp. Lemercier et Cie, Paris, 1843, pi. 7.
Tehnica realizării: gravură; litografie de Ciceri
Dimensiuni: 255 x 384 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe V/34
Bibliografie: Băcilă 1923, p. 38; Beneş 1934, p. 4; Oprescu 1926.
6. Bucureşti (fig. 3)
Artist: Bouquet, Michel
Titlu original: Le Khan Manouk a Bucharest
În: Adolphe Billecocq, Album Moldo-Valaque ou guide politique et pittoresque a travers Ies
Principautes du Danube, Paris, 1848, p. 8.
Tehnica realizării: litografie
Dimensiuni: 255 x 384 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe V/34
Bibliografie: Ionescu 1990, p. 97; Oprescu 1926, pi. XVIII.
Note: altă imagine decât cea litografiată de Ciceri în Album Va/aque.
7. Bucureşti (fig. 4)
Artist: Anonim
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Strada şi Turnul Co/tei
Tehnica realizării: litografie
Dimensiuni: 21 O x 130 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe XV/21

conformă

cu realitatea

8. Bucureşti (fig. 5)
Artist: Doussault, Charles
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Une rue de Bucharest
An: 1842-1845
În: Adolphe Billecocq, op. cit., pi. 12 şi în Adolphe Joanne, Voyage illustre dans Ies cinq
parties du monde en 1846, 1847, 1848, 1849. 663 gravures. Par (ou d'apes des dessins
de) MM. Appert, Barbot, Beaumont (Adalbert de), Bida (Alexandre), Bouquet etc. etc.
Paris, Typ. Pion Freres, [1849].
Tehnica realizării: gravură
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Bibliografie: Băcilă 1923, p. 34; Ionescu 1990, p. 97.
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9. Bucureşti
Artist: Doussault, Charles
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: La tour de Coltza, batie a Bucharest par Ies Suedois de Charles XII
În: Adolphe Billecocq, op. cit, pi. 16 şi în Adolphe Joanne, op.cit., pi.
An: 1842-1845
Tehnica realizării: gravură
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Bibliografie: Băcilă 1923, p. 35.
1 O. Bucureşti
Artist: Szathmari, Carol Pop
Datare: 1846
Titlu original: La Moşi
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere
Bibliografie: Frunzetti 1991, p. 273.

parţială;

reprezentare

11. Bucureşti (fig. 6)
Artist: Szathmari, Carol Pop
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Biserica Sf. Spiridon din Bucureşti
An: 1860
Tehnica realizării: acuarelă
Dimensiuni: 340 x 480 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Corbu - Oprescu 1936, pi. 6.

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

12. Bucureşti (fig. 7)
Artist: Lancelot, Auguste
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: L 'hotel Manuk, ancien khan
În: Auguste Dieudonne Lancelot, De Paris Bucarest. Causeries geographiques. 1860.
Textes et dessins inedits, în Le Tour du Monde, Nouveau Journal des voyages, Paris,
Hachette, 1866, voi. li (I-ere semestre), p. 201.
Tehnica realizării: gravură (reproducere)
Dimensiuni: 164 x 240 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe XXXVll/1 O
Bibliografie: Beneş 1934, p. 25; Ionescu 1990, p. 118; Oprescu 1926, pi. LXVI.

a

13. Bucureşti
Artist: Trenk, Heinrich
Datare: 1867
Titlu original: Bâlciu la Bucureşti sau Bucureşti. Târgul Moşilor
Tehnica realizării: pictură
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Bibliografie: Frunzetti 1991, p. 284. Faiter 1982, pi. nenumerotată [30)
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14. Bucureşti
Artist: Trenk, Heinrich
Datare: 1868
Titlu original: Târgul de iarnă
Tehnica realizării: pictură
Tip de vedere/reprezentare: vedere
Bibliografie: Frunzetti 1991, p. 284.

parţială;

reprezentare

conformă

15. Bucureşti (fig. 8)
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Vederea Bucureştilor de la Filaret
An: 1868
Tehnica realizării: acuarelă
Dimensiuni: 500 x 855 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere generală; reprezentare
Fond, nr. inv./cotă: MNAR, 29522
Bibliografie: Corbu - Oprescu 1936, pi. XIV.
16.

conformă

cu realitatea

Bucureşti

(fig. 9)
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Perpectiva Bucureştilor de la Filaret
An: 1868
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Ionescu 2003.
17. Bucureşti (fig. 1 O)
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Hanul şi Biserica Stavropo/eos
An: 1868
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Ionescu 2005.

18.

cu realitatea

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

Bucureşti

Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Piafă din Bucureşti
An: 1868
Tehnica realizării: acuarelă
Dimensiuni: 306 x 482 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere
Fond, nr. inv./cotă: MMN, DIV 302
Bibliografie: Ionescu 2005.
19. Bucureşti (fig. 11)
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Cotroceni -

parţială;

reprezentare

Trăsura domnească
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An: 1868
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere generală; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BAR
Bibliografie: Lumea Românească În imagini 2004.
20. Bucureşti
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Strada Bără{iei
An: 1868
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere
Bibliografie: Ionescu 2005.

parţială;

reprezentare

21. Bucureşti
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Pia{a de peşte din Bucureşti
An: 1869
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Ionescu 2005.

22. Bucureşti (fig. 12)
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Bucureşti. Târgul Moşilor la 1869
An: 1869
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Faiter 1982, pi. nenumerotată [39].
23.

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

Bucureşti

Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Strada şi Biserica Batiştei
An: 1869
Tehnica realizării: acuarelă, creion şi ceneală pe hârtie
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Ionescu 2003.
24. Bucureşti
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Obor sau Târg
An: 1869
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere
Bibliografie: Ionescu 2005.

parţială;

reprezentare
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25. Bucureşti (fig. 13)
Artist: Lanzedelli, Karl
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Ein Hochzeit in der Wal/achei
Tehnica realizării: litografie color
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Fond, nr. inv./cotă: BAR
Bibliografie: Lumea Românească În imagini 2004.
26. Bucureşti
Artist: Lanzedelli, Karl
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Ein Jahrmarkt in der Wallachei
Tehnica realizării: litografie color
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Fond, nr. inv./cotă: BAR
Bibliografie: Lumea Românească În imagini 2004.

27. Buzău (fig. 14)
Artist: Preziosi, Amadeo
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Târg la Buzău
An: 1868
Tehnica realizării: acuarelă pe hârtie
Dimensiuni: 460 x 7 40 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Fond, nr. inv./cotă: MM9, inv. 7096
Bibliografie: Ionescu 2003.
28. Câmpulung (fig. 15)
Artist: Szathmari, Carol Pop
După 1 : Preziosi, Amadeo
Datare: 1869
Titlu original: Bărăfia din Câmpulung
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Ionescu 2005.

fantezistă

fantezistă

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

29. Cluj (fig. 16)
Artist: Jaschke, Franz
Titlu original: Piata Mare din Cluj
Tehnica realizării: ulei pe pânză
Dimensiuni: 76 x 515 mm
An: 1836
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Bibliografie: Mesea - Deleanu, 2001-2002, p. 30-31; Mesea 2007, p. 58.
Fond, nr. inv./cotă: MNBS nr. inv. 2171
Szathmary şi Preziosi au fost buni prieteni şi apropiaţi colaboratori, astfel încât au lucrat adesea ,,în echipă",
mai ales cromolitografii. De obicei unul schiţa imaginea, iar celălalt o finaliza. Nu au dat o mare importanţă
semnăturii unei lucrări, astfel încât semnau fiecare dintre ei o aceeaşi imagine, la care au contribuit amândoi.
De aici dificultatea de atribuire şi confuzia. Preziosi a publicat multe dintre imaginile realizate împreună,
calitatea sa de editor având ca urmare faptul că mai multe imagini i-au fost atribuite lui.
1
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30. Cluj (fig. 17)
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Kolosvar- Klausenburg
În: Ungarn und SiebenbOrgen dargestellt in malerischen Original-Ansichten ihrer
interessantesten Gegenden, Stădte, Badeorte, Kirchen, Burgen, Palăste und sonstigen
Baudenkmăler alter und neuer Zeit. Nach der Natur aufgenomen von Ludwig Rohbock. ln
Stahl gestochen von der ausgezeichnetsten KOnstlern unserer Zeit. Mit historisch-topographischem Text von Johann Hunvalvy, Lange, Gustav Georg ed., Darmstadt, 1862
Tehnica realizării: gravură de K. Gungel und J. M. Kolb
Tip de vedere/reprezentare: vedere generală; reprezentare conformă cu realitatea
31. Cluj
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Ko/osvar, uj reformatus templom - Neue Reformierte Kirche in Klausenburg
În: Ungarn und SiebenbOrgen ...
Tehnica realizării: gravură de A. Rottmann
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea

32. Craiova
Artist: Szathmari, Carol Pop
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Târg la Craiova
An: 1864
Tehnica realizării: pictură
Tip de vedere/reprezentare: vedere
Bibliografie: Oprescu 1943, p. 56.

parţială;

reprezentare

conformă

cu realitatea

33. Făgăraş (fig. 18)
Artist: Szathmari, Carol Pop
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu tradus: Făgăraş
În: Erdely kepekben. Kiadja Szathmari Pap Karoly, Lyceum egyesitett kănyv- es Konyom6
intezeteben, Kolozsvar, 1841.
Tehnica realizării: litografie
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Dimensiuni: 200 x 140 mm
Fond, nr. inv./cotă: BAR
Bibliografie: Lumea Românească În imagini 2004; Muşlea 1929, p. 1186.
34. Giurgiu (fig. 19)
Artist: Raffet, Denis Auguste Marie
Datare: secolul al XIX-iea (11 iulie 1837)
Titlu original: Foire de St. Pierre a Giourjevo
În: Anatole de Demidoff, op. cit., pi. 12.
Tehnica realizării: litografie
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Băcilă 1923, p. 19; Beneş 1934, p. 15.
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conformă

cu realitatea

35. Hunedoara (fig. 20)
Artist: Hering, George Edwards
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu tradus: Castelul de la Hunedoara
În: George Hering, Sketches on The Danube, in Hungary and Transylvania, Published by
Thomas M'Lean and Mr. G. Hering, London, 1838, pi. 26. Şi în John Paget, Hungary and
Transylvania, li., Printed by James Moyes J. B. Pyne Lith., London, 1839.
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BAR
Bibliografie: Lumea Românească În imagini 2004; Băcilă 1926, p. 5-6.
36. Hunedoara
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Vajda-Huniad
În: Ungarn und SiebenbOrgen „.
Tehnica realizării: gravură de J. Poppel
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare

37.

conformă

cu realitatea

laşi

Artist: Raffet, Denis Auguste Marie
Datare: secolul al XIX-iea (20 iulie 1837)
Titlu original: Eglise et tour des trois Sains Jassy
În: Anatole de Demidoff, op. cit., pi. 24.
Tehnica realizării: litografie
Dimensiuni: 233 x 285 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: MNAR, 10685/45457
Bibliografie: Lumea Românească În imagini 2004; Băcilă 1923, p. 21; Beneş 1934, p. 20;
Oprescu 1926.
38. laşi (fig. 21)
Artist: Rey, J.
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Marche Sventavinere
An: 1845
În: ***. Album de douze Vues de la viile Jassi, executees par J. Rey et dediee
Altesse le Prince Regnant de la Moldavie par P. Muller, lithographe, laşi, 1845, pi. 8.
Tehnica realizării: litografie de P. Muller
Dimensiuni: 165 x 242 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe XIV/11; BAR, 530
Bibliografie: Oprescu 1943, p. 40; Podoleanu 1974, p. 133.

a son

39. Lipova
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: A s61ymosi var kilatassal Lippa -es Radnara - Ruinen von Solymos mit
Ansicht auf Lippa und Radna
În: Ungarn und SiebenbOrgen ...
Tehnica realizării: gravură de A. Fesca
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
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40. Oradea
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Nagyvarad- Grosswardein
În: Ungarn und Siebenbilrgen ...
Tehnica realizării: gravură de G. M. Kurz
Tip de vedere/reprezentare: vedere generală; reprezentare

conformă

cu realitatea

41. Orşova
Artist: Bartlett, William Henry
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: A Wedding at Orşova
În: The Danube, Londra, 1842.
Tehnica realizării: gravură de W. Mossman
Dimensiuni: 192 x 254 mm; 156 x 207 mm
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BCU Cluj, Stampe XIX/33
Bibliografie: Ţările române văzute de artişti străini 1935, p. 27.
42.Sebeş

Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Szasz-Sebes - Muhlbach
În: Ungarn und Siebenbilrgen ...
Tehnica realizării: gravură de F. Hablitschek
Tip de vedere/reprezentare: vedere generală; reprezentare

conformă

cu realitatea

43.Sebeş

Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Szaszvaros făplacz ez es templom - Milhlbach, Markt und Kirche
În: Ungarn und Siebenbilrgen ...
Tehnica realizării: gravură de J. Poppel
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
44. Sfântu Gheorghe (fig. 22)
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Sepsi Sz. Gyărgy
În: Ungarn und Siebenbilrgen ...
Tehnica realizării: gravură de I. Richter
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
45. Sibiu (fig. 23)
Artist: Neuhauser, Franz
Datare: secolul al XVIII-iea XIX-iea
Titlu original: Hermannstădter Jahrmarkt im Jahre 1788
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Fond, nr. inv./cotă: MNBS, 17923
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conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

46. Sibiu
Artist: Sobei, Johann
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu tradus: Peisaj din Sibiu
Tehnica realizării: acuarelă
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare
Bibliografie: Avram-Bucur 1999, p. 37.
47. Sibiu (fig. 24)
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Nagy-szeben - Hermannstadt
În: Ungarn und ...
Tehnica realizării: gravură de I. Richter
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare

conformă

cu realitatea

conformă

cu realitatea

48. Târgu Mureş (fig. 25)
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Maros-Vasarhely, făpiacz es a Kegyesrenduck zardaja - Marktplatz und
piaristen-Kloster in Maros-Vasarhely
În: Ungarn und SiebenbOrgen ...
Tehnica realizării: gravură de J. M. Kolb şi Knopfmacher
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
49. Târgu Mureş
Artist: Rohbock, Ludwig
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu original: Maros-Vasarhely, făpiacz- Maros-Vasarhely, Marktplatz
În: Ungarn und SiebenbOrgen ...
Tehnica realizării: gravură de L. Oeder
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
50. Timişoara
Artist: Lancelot, Auguste
Datare: secolul al XIX-iea
Titlu tradus: Vederi din Timişoara
În: Lancelot, Auguste Dieudonne. De Paris a Bucarest. Causeries geographiques. 1860.
Textes et dessins inedits, în Le Tour du Monde, Nouveau Journal des voyages, Paris,
Hachette, 1868, III (I-ere semestre), p. 349.
Tip de vedere/reprezentare: vedere parţială; reprezentare conformă cu realitatea
Fond, nr. inv./cotă: BAR
Bibliografie: Lumea Românească În imagini 2004; Ionescu 1990, p. 123.
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Românească

În imagini 2004 - ***. The Romanian World in lmages. XV-XIX
Centuries, interactive CD-ROM I Lumea Românească În Imagini. Secolele
XV-XIX, CD-ROM interactiv, Text & legends I Text şi legende: Cătălina
Macovei; Photograph credits I Sursă de imagini: Biblioteca Academiei
Române; lmage processing I Prelucrare imagini: Roxana Enciu; Graphic
design I Concepţie grafică: Silvia Gugu, Gabriel Nicula; English version I
Varianta engleză: Tudor Şoiman; Programming I Programare: Constantin
Coşoiu; Project co-ordinators I Coordonatori de program: Arpad Harangozo,
Ovidiu Morar, NOI Media Print, Bucureşti, [2004].
Ţările române văzute de artişti străini 1935 - ***. Ţările române văzute de artişti străini.
Stampe din co/ecfii/e D. D. Adrian, C. Corbu şi Dr. Mircea Petrescu.
Expozitie, ianuarie - aprilie 1935, [Catalog. Prefaţă de G. Oprescu], Institutul
de arte grafice „Ed. Marvan", Bucureşti, [1935].
Avram - Bucur 1999 - Avram, Alexandru; Bucur, Ioan. Denkma/topographie
Siebenbilrgen. 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Die Altstadt. Herausgegeben von
Cristoph Machat I Topografia monumentelor din Transilvania, 5.1.1.
Municipiul Sibiu. Centrul istoric. Editat de Cristoph Machat, Kăln, RheinlandVerlag GmbH, 1999.
Băcilă 1923 - Băcilă, Ioan C. Pictori francezi prin {ara noastră 1828-1856. Cu numeroase
ilustrafiuni În text, Biblioteca Astra 8, Sibiu, Editura Asociaţiunii, Tiparul
Tipografiei Arhidiecezane, 1923.
Băcilă 1926 - Băcilă, Ioan C. George Hering, Universul literar, 22, 31 mai 1926, p. 5-6.
Beneş 1934 - Beneş, Vilhelm. Bouquet, Raffet, Lancelot. Desene privitoare la Principatele
Române, Cluj, 1934.
Cernovodeanu 1994 - Cernovodeanu, Paul. Călătoria pictorului Luigi Mayer În Ţara
Românească (1794), Revista istorică. Bucureşti, V, 1994, 1-2, p. 129-139.
Corbu - Oprescu 1936 - Corbu, Adrian C.; Oprescu, Horia. Bucureştii vechi. Documente
iconografice. Vederi, scene pitoreşti, tipuri şi costume, scene istorice (sec.
XVII, XVIII, XIX), Arhivele Bucureştilor, nr. 1, Atelierele „Cartea
Românească", Bucureşti, [1936].
Frunzetti 1991 - Frunzetti, Ioan. Arta românească În secolul al XIX-iea, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1991.
Ionescu 1990 - Ionescu, Adrian-Silvan. Artă şi document. Arta documentaristă În România
secolului al XIX-iea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1990.
Ionescu 2003 - Ionescu, Adrian-Silvan. Preziosi În România. 135 de ani de la sosirea
artistului În Bucureşti. Muzeul Municipiului Bucureşti. Palatul Şuţu, 18 iunie 3 august 2003.
Ionescu 2005 - Ionescu, Adrian-Silvan. Pictori În serviciu/ principelui Carol/ al României,
Buletinul comisiei monumentelor istorice. Bucureşti, XII-XVI, 1, 2005, p.
102-109.
Mesea 2007 - Iulia Mesea, în Daniela, Dâmboiu; Mesea, Iulia (concept şi coordonare).
Confluente. Repere europene În arta transilvăneană I Convergences.
European Landmarks in Transylvanian Aris I Konfluenzen. Europăische
Bezilge der Siebenbilrgischen Kunst (Muzeul Naţional Brukenthal, Palat),
Editura Altip Alba Iulia, Sibiu, 2007.
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