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REZUMAT
Disertația doctorală de față urmărește evoluția reprezentării cartografice a regiunii
scaunelor săsești de la sfârșitul Evului Mediu și până în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. Lucrarea este formată din opt capitole, acestea fiind precedate de o introducere și
urmate de concluzii. La final sunt incluse opt anexe și șase hărți analitice în format A3.
În cadrul cercetării au fost folosite numeroase materiale cartografice, majoritatea
identificate în arhive și biblioteci din Sibiu (Biblioteca Muzeului Național Brukenthal), Viena
(Biblioteca Națională a Austriei; Arhivele de Stat ale Austriei – Arhiva de Război) și Budapesta
(Biblioteca Națională Széchényi; Muzeul și Institutul de Istorie Militară; Arhivele Naționale
ale Ungariei). Acestora li se adaugă o serie de hărți și planuri, consultate în principal online,
păstrate în instituții din Franța (Biblioteca Națională a Franței; Muzeul Condé), Germania
(Biblioteca de Stat a Bavariei; Biblioteca de Studiu Dillingen), Olanda (Biblioteca Universitară
Leiden), Elveția (Biblioteca Universitară Basel; Muzeul Polonez din Rapperswil) sau Statele
Unite ale Americii (Biblioteca Congresului). În primul rând am urmărit descoperirea unor
materiale inedite, precum și investigarea unor hărți sau planuri care, deși cunoscute, nu au
constituit obiectul unor cercetări aprofundate.
În al doilea rând, ne-am propus să expunem informații biografice referitoare la cei mai
importanți cartografi care au reprezentat teritoriul Transilvaniei central-sudice în hărțile lor.
Deși există o bogată literatură dedicată unor personalități ca Johannes Honterus, Wolfgang
Lazius, Abraham Ortelius sau Gerardus Mercator, autorii celor mai exacte hărți și planuri
produse după sfârșitul secolului al XVII-lea – în principal ofițeri ai armatei austriece – sunt
mult mai puțin cunoscuți.
Repertoriul izvoarelor cartografice cercetate nu are pretenția de a fi unul complet. În
primul rând ne-am propus să prezentăm hărțile și planurile care redau elemente noi sau sunt
mai precise față de aparițiile anterioare. Pentru a facilita analiza documentelor, am prevăzut
prelucrarea celor mai importante dintre acestea în cadrul unor aplicații de cartografie digitală.
În introducere sunt indicate scopul și obiectivele cercetării. Din punct de vedere
metodologic, demersul nostru extinde analiza realizată în cadrul lucrării de disertație 1 asupra
unor noi elemente ale habitatului.

Andrei Nacu, „Patrimoniul infrastructurii rutiere din epoca habsburgică în Transilvania central-sudică (1699–
1867)”, teză de disertație (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2015).
1
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În primul capitol al lucrării am prezentat cadrul geografic al regiunii fostelor scaune
săsești. Informațiile oferite privesc delimitarea zonei, relieful, rețeaua hidrografică, clima,
precipitațiile, solurile și vegetația. Regiunea analizată ocupă o suprafață de aproximativ 6.400
km², reprezentând 2,7% din teritoriul actual al României. Din punct de vedere
administrativ-teritorial cuprinde cea mai mare parte a județului Sibiu, precum și teritorii de
întindere mai mică din componența județelor Hunedoara, Alba, Mureș, Brașov și Vâlcea.
Al doilea capitol tratează aspecte generale referitoare la istoria arealului cercetat.
Colonizarea părții centrale a Transilvaniei de Sud cu populație din spațiul german a început în
secolul al XII-lea, în timpul domniei regelui Geza al II-lea (1141–1162). Acest proces a durat
până la sfârșitul secolului al XII-lea și s-a încheiat definitiv în secolul următor. Provincia
Sibiului corespunde spațiului inițial de colonizare și se întindea, conform diplomei emise de
regele Andrei al II-lea în 1224 (Andreanum), de la Orăștie până la Baraolt. Teritoriul a fost
inițial organizat într-un comitat al Sibiului, însă în secolul al XIV-lea, comitatul a fost înlocuit
de șapte – apoi opt – scaune (scaunul principal Sibiu și scaunele Orăștie, Sebeș, Miercurea,
Nocrich, Cincu, Rupea și Sighișoara). Cele Două Scaune (Mediaș și Șeica) s-au aflat sub
jurisdicția comitelui secuilor până în 1402. După constituirea Universității Saxone din
Transilvania, în 1486, autoritatea Sibiului s-a extins și asupra celor Două Scaune, alături de
districtele Brașov și Bistrița. Din aceste considerente, dar și datorită proximității geografice,
analiza noastră a fost extinsă și asupra fostelor scaune Mediaș și Șeica.
În secolele XV–XVI, în subordinea Sibiului și a scaunelor săsești au intrat o serie de
posesiuni care se aflau anterior în componența comitatelor nobiliare Alba și Târnava.
Majoritatea pertinențelor dobândite făceau parte din „Domeniul celor Șapte Juzi” (lat. bona
septem judicum, ger. Siebenrichtergüter) și erau considerate drept bunuri nobiliare ale tuturor
scaunelor, deși din punct de vedere administrativ erau subordonate doar magistratului sibian.
În același timp, satele Jina, Săcel, Orlat și Cârța aveau statutul de posesiuni ale orașului Sibiu.
În 1765/1766, odată cu înființarea graniței militare în Transilvania, localitățile Racovița,
Veștem, Orlat, Jina și Cugir au fost scoase de sub autoritatea scaunelor săsești și integrate
teritoriului regimentului 1 românesc din Orlat.
Istoriografia hărților produse până spre 1780 în care sunt reprezentate scaunele săsești
este expusă în al treilea capitol. Tot aici sunt analizate succint contribuțiile anterioare
referitoare la planurile istorice ale orașelor Sibiu, Mediaș, Sighișoara și Sebeș. Cele dintâi
informații privind hărțile istorice ale Transilvaniei și Ungariei în care este reprezentată și
regiunea scaunelor săsești provin din lucrările cu caracter istorico-geografic și statistic tipărite
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului următor. Mai multe hărți
8

ale Transilvaniei publicate în secolele XVII–XVIII au fost analizate de teologul și omul de
știință transilvănean József Benkő, în timp ce primul repertoriu al hărților Transilvaniei a fost
publicat de istoricul și editorul maghiar de origine germană Karl Gottlieb von Windisch. Un
eveniment important pentru istoria cartografiei regionale a fost „redescoperirea” hărții
Transilvaniei a lui Johannes Honterus în anul 1876. Harta lui Honterus s-a aflat în centrul
preocupărilor istoricilor și geografilor până astăzi, fiind investigată recent de Gerhard
Engelmann, Hans Meschendörfer și Otto Mittelstrass, Gernot Nussbächer, Katalin Plihál și
Zsombor Bartos-Elekes. În ultimii ani se poate constata creșterea preocupărilor privind hărțile
austriece din secolul al XVIII-lea, în special harta militară a Transilvaniei din 1769–1773.
Cartografia austriacă în secolul luminilor și rolul hărților ca instrument de reformare și
centralizare a monarhiei habsburgice în timpul domniei Mariei Tereza și a lui Iosif al II-lea a
constituit subiectul tezei de doctorat susținută de Mădălina Valeria Vereș la Universitatea din
Pittsburg în 2015. Teza acesteia a fost parțial dedicată reprezentării cartografice a Transilvaniei
și a granițelor sale în secolul al XVIII-lea.
Metodologia lucrării a fost descrisă în al patrulea capitol. O parte din hărțile și planurile
identificate au fost georeferențiate, operațiunea permițând afișarea corectă a hărților istorice în
aplicațiile de cartografie digitală. Adițional, planurile orașelor au fost exportate din aplicația
Global Mapper 15 și suprapuse ca straturi în Google Earth. Acest procedeu a permis
identificarea exactă a diferențelor existente între situația din secolele XVII–XVIII și cea
actuală, precum și măsurarea sau localizarea unor elemente dispărute sau acoperite de țesutul
urban actual.
O prelucrare mai amplă a fost efectuată în cazul hărții militare a Marelui Principat al
Transilvaniei (1769–1773), fiind necesară implementarea unei georeferențieri adiționale.
Ulterior, în aplicația QGis a fost realizată o bază de date cartografică prin digitalizarea unor
elemente din harta militară. Au fost generate patru fișiere, dintre care un fișier de tip punct cu
peste 3.000 de obiecte digitizate, un fișier de tip poligon și două fișiere de tip linie.
Evoluția reprezentării cartografice a Transilvaniei până la începutul secolului al
XVI-lea este examinată în al cincilea capitol. Transilvania este consemnată în premieră într-un
portulan elaborat de Angelino Dulcert în 1330, în timp ce orașul Sibiu este atestat cartografic
de o mappamundi realizată în 1448 la Konstanz de călugărul benedictin Andreas Walsperger.
După 1450, odată cu răspândirea tiparului, producția cartografică cunoaște o dezvoltare
considerabilă și sunt publicate primele hărți moderne ale Europei Centrale. O lucrare
importantă din această perioadă este harta Eichstätt (1491), bazată pe opera cardinalului
german Nicolaus Cusanus. Printre locurile menționate în zona Provinciei Sibiului în harta
9

Eichstätt se numără Turnu Roșu (Rotetore), Tălmaciu (Tolmet), Sibiu (H[ermannstadt].),
Cincu (Grosesteva) și posibil Orlat (Unzemborg).
Al șaselea capitol este dedicat primelor hărți regionale ale Ungariei și Transilvaniei.
Aceste documente reflectă evoluțiile politice care au afectat Bazinul Carpatic după lupta de la
Mohács (1526). Harta Lazarus-Tannstetter a Ungariei (1528), harta Ungariei a lui Wolfgang
Lazius (1552/1556) și harta Transilvaniei a lui Johannes Sambucus (1566) conțin dedicații
către monarhi ai Casei de Habsburg și atestă pretențiile acestora asupra teritoriilor coroanei
maghiare. Chiar și harta Transilvaniei a lui Johannes Honterus, întocmită la Basel în 1532
(Chorographia Transylvaniae Sybembürgen), se înscrie în această serie de materiale cu atribute
propagandistice. Pe lângă versurile în germană și latină care fac referire la situația sașilor
transilvăneni, reprezentarea cu predilecție a Pământului Crăiesc lasă impresia unei provincii
majoritar germanofone. Spre exemplu, 91 din cele 220 de localități și cetăți trecute în hartă se
află pe teritoriul scaunelor săsești. Nu întâmplător, tipăritura este cunoscută și ca „harta Țării
Săsești” (Sachsenlandkarte) în istoriografie.
Harta lui Honterus reprezintă cel mai important document cartografic publicat până la
finalul secolului al XVII-lea. Aceasta conține totuși erori importante în ceea ce privește
poziționarea unor localități și neconcordanțe între denumire și așezarea corespunzătoare. De
asemenea, în teritoriul analizat se găsesc peste 20 de așezări pentru care nu este indicat niciun
nume. Aceste aspecte au fost parțial elucidate în urma unei analize digitale în aplicația QGis.
Astfel, printre localitățile nedenumite par să se numere Gușterița, Roadeș, Bungard, Turnișor,
Dupuș, Feldioara, Mercheașa sau Viscri. În același timp, locația redată pentru Roadeș,
Gușterița și Bungard corespunde geografic mult mai bine satelor Cața, Nou, respectiv Roșia.
În plus, biserica ilustrată la nord de Făgăraș coincide cu mănăstirea românească atestată peste
mai bine de două secole între Făgăraș și Șoarș. După cum au remarcat anterior Hans
Meschendörfer și Otto Mittelstrass, mai multe drumuri principale pot fi identificate în funcție
de alinierea localităților. În Transilvania central-sudică, harta lui Honterus sugerează
următoarele drumuri: Sibiu–Mediaș, Sibiu–Aiud, Sibiu–Sebeș–Orăștie, Sibiu–Cârța, Sebeș–
Aiud, Mediaș–Cetatea de Baltă, Brașov–Rupea–Sighișoara–Târgu Mureș și Rupea–Odorheiu
Secuiesc.
Hărțile publicate în atlasele lui Abraham Ortelius (1570) și Gerardus Mercator (1595)
sau în atlasele olandeze din secolul al XVII-lea au avut un rol important în perpetuarea imaginii
cartografice elaborate de Honterus. Până în 1686 nu se constată modificări semnificative în
ceea ce privește reprezentarea scaunelor săsești. Situația avea să se schimbe radical doar la
finalul secolului al XVII-lea, odată cu anexarea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic.
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Mulțumită inițiativelor prințului Eugeniu de Savoia, cartografia militară austriacă a cunoscut o
dezvoltare importantă la cumpăna dintre secolele XVII–XVIII. Această transformare a fost
evidentă inclusiv în teritoriile eliberate de armatele imperiale după asediul Vienei din 1683.
Între cca 1690–1780, cele mai exacte hărți ale Transilvaniei au fost întocmite de inginerii
militari și ofițerii de stat major ai armatei habsburgice.
Capitolul șapte debutează cu analiza primei hărți a Transilvaniei întocmită în urma unor
măsurători topografice – Mappa della Transiluania (…) a arhitectului și inginerului militar
Giovanni Morando Visconti. Documentul a fost tipărit la Sibiu în 1699 și redă 140 de localități
și aproximativ 40 de cursuri de apă pe teritoriul scaunelor săsești – o creștere spectaculoasă
față de documentele anterioare. Totodată, în harta întocmită de Visconti sunt figurate pentru
prima dată toate drumurile principale din regiune.
A doua hartă analizată este cea întocmită în 1735, în urma măsurătorilor topografice
demarate sub conducerea colonelului Johann Conrad von Weiss, directorul fortificațiilor din
Transilvania. Harta lui von Weiss include în premieră denumiri de vârfuri montane și aproape
toate localitățile din scaunele săsești. Manuscrisul ilustrează și o serie de obiective economice
– o glăjărie la Sibișel, resurse de fier în sudul scaunului Orăștie și terenuri agricole în
Depresiunea Făgăraș.
Pe de altă parte, Nova Principatus Transilvaniae Tabula, harta elaborată în 1751 de
ofițerul transilvănean Stephan Lutsch, fost elev al lui von Weiss, ilustrează pentru prima dată
formele de relief prin metoda hașurilor. Precizia cu care sunt trasate limitele administrative este
de asemenea superioară hărții elaborate în 1735. În harta lui Lutsch sunt figurate „ciocanul de
fier” de la Sibișelu Nou, o serie de șteampuri și spălătorii de aur în sudul scaunului Sebeș,
precum și șase manufacturi de salpetru. Harta consemnează inclusiv patru așezări dispărute în
secolul al XV-lea – fostele vetre ale satelor Șibot și Răhău, satul Weißkirch de lângă Miercurea
Sibiului și Fettendorf de lângă Biertan. În plus, localitățile cu cetăți bisericești sunt marcate
printr-un patrulater roșu cu mici puncte în colțuri (plasat sub simbolul corespunzător satelor
sau târgurilor).
Cel mai important document cartografic elaborat în secolul al XVIII-lea este desigur
harta militară a Marelui Principat al Transilvaniei (Kriegs Charte des Grosz Fürstenthum
Siebenbürgen). Harta a fost întocmită la scara 1:28.800 și cuprinde 280 de secțiuni, regiunea
scaunelor săsești fiind acoperită de 52 dintre acestea.
După încheierea Războiului de Șapte Ani (1756–1763), Maria Tereza a dispus
începerea unor ample operațiuni de cartografiere la nivelul întregii monarhii habsburgice.
Împăratul Iosif al II-lea, care devenise responsabil de chestiunile militare în 1765, a exercitat
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o influență considerabilă asupra proiectului. Din acest motiv, ridicarea topografică din perioada
1763–1787 este cunoscută și ca Ridicarea Iosefină (Josephinische Aufnahme). În Transilvania,
lucrările s-au desfășurat între 1769–1773 și au fost coordonate de colonelul Dominik Tomiotti
de Fabris și de maiorul Mihály Lajos Jeney.
Multitudinea elementelor redate în harta iosefină a făcut imposibilă o cercetare
exhaustivă a documentului. În multe situații am fost nevoiți să ne limităm la redactarea unor
studii de caz, chiar dacă baza de date întocmită în urma digitizării materialului cartografic este
mult mai cuprinzătoare. În teritoriul cercetat au fost identificate peste 850 de toponime din
categoria oronimelor și hileonimelor (nume de păduri), aproape jumătate fiind localizate în
zona montană. Spre deosebire de centrul și nordul regiunii, unde predomină oronimele și
hileonimele de origine săsească sau germană, în zonele montane se întâlnesc aproape exclusiv
denumiri românești. Aceeași situație poate fi constatată și în cazul celor 415 hidronime
repertoriate. Suprafața împădurită din regiunea analizată era puțin mai redusă față de cea
actuală. De exemplu, pădurile din fostul scaun Cincu se desfășurau pe 1.700 km2, în timp ce
astăzi însumează 2.008 km2.
În 1769–1773, dintre cele 191 de localități reprezentate în zona analizată, cele mai
întinse ca suprafață erau orașele Sibiu (3,8 km2) și Sighișoara (2,6 km2), urmate de satele Jina
(2,3 km2) și Săliște (2 km2). Pe teritoriul scaunelor săsești sunt ilustrate trei biserici ale unor
mănăstiri românești (lângă Boholț, Cugir și Vaidei) și peste 230 de biserici și capele în
interiorul sau la marginea unor așezări. Numărul morilor identificate se ridică la 262, cea mai
mare concentrare a acestora fiind înregistrată pe râul Săliște. Viile erau distribuite relativ
uniform, fiind mai rar întâlnite doar în scaunele Nocrich și Rupea. Totodată, în scaunul Sebeș,
la marginea de sud a satului Pianu de Sus, sunt marcate spălătoriile de aur de pe Valea Pianului,
alături de o mină. Printre ruinele reprezentate în harta militară a Transilvaniei se numără cele
ale fostei bazilici Sf. Katharina de lângă Beriu, ale fostei biserici fortificate Sf. Thomas de
lângă Apoldu de Jos, precum și ale „Turnului spart” sau ale cetăților medievale de la Tilișca,
Gârbova, Slimnic, Tălmaciu (Landskrone) sau Lotrioara. Alte cetăți reprezentate planimetric
sunt cele de la Câlnic, Rupea, Saschiz, Jimbor și Boița. În apropierea locului bătăliei de la
Câmpul Pâinii figurează resturile mausoleului lui Matei Corvin și ale capelei lui Ștefan
Báthory, ambele deja ruinate la momentul ridicării topografice.
În Transilvania central-sudică sunt redate căi rutiere din categoria drumurilor principale
(Landstrassen) și a drumurilor obișnuite (Ordinaire Fahrwege). Drumurile principale din
regiunea analizată aveau o lungime totală de aproximativ 740 km. Cele 40 de hanuri identificate
în harta militară erau răspândite mai ales de-a lungul acestor artere. Dintre cele 730 de poduri
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repertoriate, majoritatea covârșitoare erau structuri din lemn. Traversări cu barca sau cu podul
plutitor sunt marcate de-a lungul cursului Oltului la Turnu Roșu, Sebeșu de Jos, Racovița și
Feldioara. De-a lungul Mureșului exista o singură traversare de acest fel, la nord de Orăștie (pe
drumul spre Geoagiu).
În cadrul ultimului capitol au fost investigate planurile de orașe. Primele planuri al
Sibiului redau în mare măsură doar fortificațiile și pot fi datate în perioada anilor 1686–1688.
Trama stradală, bisericile și cimitirele din oraș sunt ilustrate în premieră în planurile lui
Giovanni Morando Visconti din 1699 și 1702. În planul din 1702 este figurată inclusiv citadela
proiectată în partea de sud-vest a orașului. Construcția citadelei a început în 1702 sub
conducerea lui Visconti, însă șantierul a fost abandonat în 1703, după izbucnirea rebeliunii lui
Francisc Rákóczi al II-lea.
O nouă reprezentare cartografică a Sibiului a fost elaborată în cca 1730–1736, sub
direcția lui Johann Conrad von Weiss. În acest plan regăsim Biserica Romano-Catolică (a
iezuiților) din Piața Mare, sfințită în 1733, dar și aliniamentul defensiv edificat pe malul stâng
al Cibinului în 1704, în timpul rebeliunii curuților. Această lucrare, denumită „Retranșament”,
închidea o suprafață de aproximativ 9 ha, corespunzând măierimii Porții Ocnei (viitorul cartier
Terezian).
Deosebit de interesante sunt trei planuri care prezintă o serie de fortificații proiectate în
jurul Sibiului. Dintre acestea, planul inginerului Jacob Zultner din cca 1750 ilustrează
propunerile cele mai radicale. De la mijlocul secolului al XVIII-lea s-au păstrat două planuri
detaliate ale Sibiului, cel al locotenent-colonelului Jakob Ludwig Sulli din 1749 și cel realizat
în 1751, cu ocazia inspecției fortificațiilor orașului. Planul desenat de Sulli redă un teritoriu de
cca 30 km2, cuprinzând satele limitrofe Turnișor și Gușterița. Pe de altă parte, planul din 1751
include informații adiționale referitoare la fortificațiile principale ale Sibiului. Cele 39 de
turnuri înregistrate sunt numerotate, iar legenda listează numele fiecăruia dintre ele. Pe lângă
acestea mai sunt consemnate cele cinci bastioane, Turnul Gros și Rondela Rotarilor. Totodată,
manuscrisul oferă o imagine completă asupra vechii nomenclaturi stradale a Sibiului, fiind
menționate numele a 45 de străzi din oraș.
Ultimul plan al Sibiului analizat, cel al baronului Posarelli (1776), ilustrează Orfelinatul
Terezian, înființat în 1767, precum și noua Capelă Sf. Cruce din fața Porții Elisabeta. Totodată,
Posarelli a redat primele loturi de case apărute pe terenul citadelei (în viitorul cartier Iosefin).
Primul plan al Mediașului, figurat în Mappa della Transiluania (1699), este opera lui
Giovanni Morando Visconti și redă trama stradală, bisericile, fortificațiile, dar și podul de peste
Târnava Mare sau măierimile orașului. În 1705, Visconti a mai realizat un plan al centrului
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Mediașului, în care a ilustrat o serie de lucrări de fortificare în zona castelului și a Bisericii Sf.
Margareta. Deși autorii care au analizat manuscrisul consideră că extinderile prevăzute de
Visconti nu au fost finalizate, un plan de asediu din 1705 prezintă o parte din aceste lucrări
defensive. Planul în cauză a fost întocmit cel mai probabil de inginerul François Damoiseau,
unul dintre membrii misiunii militare franceze trimise de regele Ludovic al XIV-lea în sprijinul
rebelilor lui Francisc Rákóczi al II-lea.
Un nou plan al Mediașului a fost elaborat în cca 1730–1736, în timpul ridicărilor
topografice coordonate de Johann Conrad von Weiss. În legenda acestui document sunt
menționate numele străzilor principale, precum și ale turnurilor, porților și bastioanelor
orașului. O imagine destul de apropiată este oferită de un plan din colecția generalului Paul
Ferdinand von Bohn.
Informații inedite privind topografia orașului Mediaș se regăsesc în planul căpitanului
Ludwig Theumern întocmit în 1750. În piața centrală, pe latura de sud-vest, regăsim ansamblul
școlii piariștilor, deschisă înainte de 1740. Planul mai aduce completări în ceea ce privește
nomenclatura stradală și numele unor porți și portițe ale orașului. De asemenea, zona castelului
și complexul mănăstirii franciscane sunt redate mult mai exact. O altă noutate este
reprezentarea a 12 fântâni în incinta fortificată a orașului.
În cazul Sighișoarei au fost repertoriate trei planuri realizate în secolul al XVIII-lea.
Planul din seria ridicărilor colonelului von Weiss (cca 1730–1736) ilustrează suprafața
construită, bisericile, cimitirele, fortificațiile, trama stradală și rețeaua hidrografică. În
document sunt figurate mai multe grădini și construcții izolate în viitorul cartier Cornești și la
nord de Târnava Mare, iar în legendă sunt menționate Leprozeria, bisericile sau porțile. De
asemenea, în partea de nord-est a orașului este indicată o turnătorie.
În planul Sighișoarei din 1735, locuințele din cea mai mare parte a Orașului de Jos,
precum și din Cornești sau din suburbia de peste Târnava Mare sunt redate individual. La
marginea de vest a Dealului Brădet și în centrul Corneștiului sunt figurate câteva construcții ce
corespund „țigăniilor” atestate toponimic și documentar în aceste locații.
În planul căpitanului Theumern din 1750 sunt trecute aproape toate numele străzilor
din Orașul de Jos. În Orașul de Sus, în dreptul Mănăstirii Dominicane este indicată primăria,
în timp ce legenda planului arată faptul că fosta biserică a Maicilor Dominicane era folosită în
acel moment ca depozit.
Orașul Sebeș a fost reprezentat într-o hartă topografică la scara 1:7.200, întocmită în
1769 ca „probă” premergătoare lucrărilor la harta iosefină a Transilvaniei (Stuhl Mühlenbach
in dem Gros-Fürstenthum Sibenbürgen. Geometrisch aufgenommen im Jahr 1769). Secțiunea
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corespunzătoare orașului redă toate locuințele și anexele gospodărești, fortificațiile, trama
stradală, râul Sebeș, pârâul Metz, iazurile din fața zidurilor principale, fântânile, bisericile,
cimitirele, grădinile, fermele din măierimi și suprafețele viticole. De asemenea, construcțiile
din lemn și cele din piatră sunt simbolizate prin culori diferite.
Cele mai importante rezultate ale investigației au fost prezentate sub forma hărților
analitice incluse în cadrul lucrării sau a celor anexate la finalul acesteia. Toate hărțile digitale
au fost elaborate cu ajutorul unor aplicații de cartografie (Open Jump GIS) sau de grafică
vectorială (Inkscape). La finalul lucrării a fost inclusă o hartă fizică a regiunii analizate în care
sunt redate principalele localități, rețeaua hidrografică și formele de relief. În continuare a fost
anexată o hartă administrativă istorică a Transilvaniei central-sudice. Harta figurează scaunele
săsești, teritoriile din domeniul celor Șapte Juzi și posesiunile orașului Sibiu, dar și satele
divizate între scaunele săsești și comitatele nobiliare sau cele incluse în granița militară a
Transilvaniei în 1765/1766. A treia hartă înregistrează data atestării cartografice a localităților
de pe teritoriul scaunelor săsești până în 1773. Astfel, șase localități și cetatea Turnu Roșu sunt
atestate de hărți produse înainte de 1528, 12 localități apar prima dată în harta Ungariei din
1528, 74 în harta lui Honterus, opt în alte hărți produse înainte de 1699, 50 în harta lui Visconti
din 1699, 38 în harta lui von Weiss din 1735, una în harta lui Lutsch din 1751 și două în harta
militară din 1769–1773. A patra hartă redă localitățile, drumurile și potecile montane ilustrate
în harta Transilvaniei a lui Stephan Lutsch din 1751. În a cincea hartă sunt indicate localitățile
și drumurile principale conform hărții militare a Transilvaniei din 1769–1773. Ultima hartă
reconstituie citadela proiectată de Giovanni Morando Visconti la marginea de sud-vest a
Sibiului, având ca sursă un plan întocmit în cca 1702–1703.
Hărțile și planurile istorice reprezintă o sursă importantă pentru studierea trecutului
regiunii care a constituit nucleul teritorial și politic al sașilor transilvăneni timp de opt secole.
După cum am demonstrat în paginile lucrării, acestea completează în mod fericit informațiile
oferite de cercetarea istorică și arheologică.
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