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SECŢIUNEA  I 

ARHEOLOGIE  ȘI  ISTORIE  MEDIEVALĂ 

 

 
 

Datări absolute din siturile preistorice 
de la Turdaș (jud. Hunedoara) și Tărtăria (jud. Alba) 

 
Sabin Adrian LUCA 

 

Cercetările arheologice din siturile de la Turdaș au început în anul 1992 și 
continuă până astăzi. La Tărtăria, cercetările au început în anul 2010 și continuă, de 
asemenea, și astăzi. 

Acestea s-au materializat, până în anul 2019, printr-un număr de 6 cărți și 
zeci de articole și studii publicate în țară și străinătate. 

Săpăturile ne-au dat acces la rezultate cu privire la cronologia relativă, 
tipologia, tehnologia de fabricație a ceramicii și a uneltelor, arhitectură, observații 
cu privire la fauna domestică și sălbatică a zonei locuite, credințe religioase și 
sisteme de același fel, plastică și multe altele. 

În ultimii doi ani, printr-o colaborare cu Institutul Academiei Romane 
„H. Hulubei”, am realizat cea mai mare bază de date radiocarbon din vreun sit 
arheologic cercetat în România. Aceasta este în curs de realizare și valorificare. 

 
 
 

Influențe iconografice celtice în monetăria dacică 
Cazul emisiunilor de tip Larissa-Apollo Amphipolis 

 
Silviu I. PURECE 

 

Influența celtică asupra lumii dacice a devenit tot mai evidentă din 
perspectiva noilor descoperiri arheologice și numismatice. Analiza elementelor 
iconografice reprezentate pe emisiunile monetare oferă o foarte bună perspectivă 
asupra schimbărilor care au loc în ansamblul mentalităților colective dar și asupra 
elementelor centrale care definesc cadrul iconografic. Un interesant exemplu poate 
fi oferit de difuziunea în spațiu și timp a simbolurilor prezente pe emisiunile de tip 
Larissa-Apollo Amphipolis. Urmărind distribuirea simbolurilor tipului Larissa-
Apollo Amphipolis, am observat că impactul lor a fost destul de amplu. Tipuri 
monetare precum: Aninoasa-Dobrești, Rădulești-Hunedoara, Aiud-Cugir, Cladovo-
Sachiz și Toc-Chereluș poartă marca iconografiei Larissa-Apollo Amphipolis, 
elemente simbolice fiind transmise dinspre regiunea Dunării către Transilvania. 
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Artefacte găsite cu detectorul de metale,  
recent intrate în colecția Muzeului „Ioan Raicaˮ din Sebeș 

 
Marius CIUTĂ, Radu TOTOIANU 

 

Problema detectoriștilor din România a beneficiat în ultimii ani de mai 
multe abordări în bibliografia de specialitate, una din concluziile acestora fiind 
aceea că este vorba despre un fenomen, să-i spunem socio-profesional, aflat în 
permanentă evoluție. Recent, un caz din municipiul Sebeș (jud. Alba), vine să 
confirme acest fapt și să aducă încă un exemplu de „bune practici” în domeniu, 
arătând că nu toți deținătorii autorizați de detectoare de metale sunt persoane 
interesate exclusiv de obținerea unor profituri de pe urma efectuării de detecții în 
afara siturilor arheologice, respectiv că unii dintre aceștia și-au însușit, pe deplin, 
prevederile legale și au înțeles toate consecințele care decurg din operațiunile de 
utilizare a detectorului de metale. Cetățeanul, recent întors în țară din Occident, 
bun cunoscător al cadrului legislativ național, la scurt timp după obținerea 
autorizației de deținere a aparatului, l-a verificat într-un areal care nu era protejat 
prin lege, undeva în hotarul localității Petrești (actualmente aparținător de Sebeș). 
Întâmplarea face că la prima ieșire în teren a găsit câteva artefacte, pe care le-a 
comunicat imediat la Muzeul din Sebeș dar și ofițerului de PCN. Deplasarea la fața 
locului (împreună cu arheologii și specialistul PCN) a dovedit faptul că locul în 
care au fost găsite artefactele nu era un sit arheologic (nu figura în nici un 
repertoriu arheologic) dar că, mai mult, nu prezenta nici elementele specifice ale 
unui astfel de sit, respectiv un strat de cultură sau de depuneri specifice 
(sit=locuire). Ulterior, documentarea asupra arealului, asupra particularităților geo-
morfologice, a siturilor din apropiere, a surselor istorice și cartografice, a relevat 
faptul că arealul corespunde, de fapt, cel mai probabil, unui drum (cale de acces) 
antic, utilizat din preistorie și până în epoca modernă ce face legătura între valea 
(culoarul) Secașului Mare și Valea Sebeșului. Analiza lotului de artefacte, extrem 
de eterogen ca atribuire cultural-cronologică, depus integral la Muzeul „Ioan 
Raicaˮ din Sebeș, care face obiectul prezentei comunicări, vine să argumenteze 
ipoteza de lucru a autorilor. 

 
 

Arheologia publică și sferele sale de influență 
 

Oana Alina DICHEL 
 

Creație a secolului XX, arheologia publică sau a comunităților (termen 
consacrat de către școala britanică) a fost definită ca fiind o știință ce studiază 
activitățile umane din trecut, cu scopul de a le face cunoscute publicului (McDavid 
2002). Dintr-o altă perspectivă, arheologia publică este practica de a prezenta 
publicului larg datele arheologice obținute în urma unor cercetări de teren precum 
și posibilele interpretări ale acestora. Scopul acesteia este de a antrena interesul 
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publicului, trecând prin ceea ce au învățat arheologii, cu ajutorul cărților, 
broșurilor, expozițiilor muzeale, prelegerilor, programelor de televiziune, siturilor 
și săpăturilor deschise vizitatorilor. 

În ultimii treizeci de ani s-a dezvoltat o literatură de specialitate ce s-a 
concentrat pe două aspecte: teoretizarea arheologiei publice și stabilirea zonei de 
influență a acesteia. Astfel, Gabriel Moshenka identifica șapte piloni pe care se 
bazează arheologia publică, accentuând latura educațională a arheologiei precum și 
cea de interacțiune între arheolog–monument–public. 

 
 

Înmormântări speciale în Transilvania în secolele VII–IX 
Cazul mormintelor duble birituale 

 
George TOMEGEA 

 

Mormintele duble birituale sunt acele morminte în care sunt utilizate ambele 
rituri funerare în cadrul aceluiași mormânt. Practic, avem de-a face cu o combinație 
între depunerea în interiorul aceleiași gropi a unui defunct înhumat și a oaselor 
calcinate ale unui alt defunct. Acest tip de morminte a fost descoperit doar în 
cadrul necropolelor birituale. Au fost supuse atenției în literatura de specialitate, 
atât străină cât și românească, doar cu ocazia publicării unora dintre necropolele 
birituale sau în cazul studierii unui anumit tip de artefacte. Prezentarea de față 
aduce în discuție mai multe morminte descoperite în Transilvania. Pe baza 
analogiilor cu mormintele descoperite în restul Bazinului Carpatic este posibil să 
avem de-a face cu un bărbat înhumat și o femeie incinerată, ipoteză care ar susține 
ideea sacrificării femeii la moartea bărbatului, la populațiile slave. Totuși, este 
posibil să fie vorba de un ritual special de îngropare a decedatului înhumat și de 
reîngropare a defunctului incinerat. 

 
 

Cercetările arheologice de la Păuca 
Campania 2018 

 
Ioan Marian ȚIPLIC 

 

Cercetările arheologice de la Pauca – Biserica Ungurească au intrat în al 10-lea 
an al derulării lor, necropola de incinerație, descoperită în anul 2012, devenind una 
dintre cercetările arheologice deosebit de importante pentru înțelegerea orizontului de 
incinerație specific secolelor VII–IX. Cronologia acestei necropole este realizată, în 
prezent, pe baza analogiilor și a schemei cronologice propusă de Kurt Horedt pentru 
ceea ce el a numit, pentru Transilvania, grupul Mediaș. 

Pe baza unor prime datări radiocarbon (C14) putem spune că acest orizont de 
incinerație de la Păuca este sincron cu cel similar din afara spațiului carpatic, fiind 
obținute rezultate care plasează descoperirile de aici în cursul secolelor VI–VII. 
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O „Spatha” bizantină descoperită la Capidava 
şi restaurarea acesteia 

 
Zeno K. PINTER, Leonard IONESCU 

 

Cercetările arheologice din anul 2019, desfășurate în sectorul X 
extramuran al sitului Capidava, au dus la descoperirea unei piese de armament 
extrem de interesante. Este vorba de o „spatha” (Xίπφος), ce prin trăsături şi 
dimensiuni, dar şi prin plasarea stratigrafică pare să aparțină mediului bizantin 
al secolelor VI–VII. Investigațiile fizico-chimice precum și conservarea și 
restaurarea acestei piese s-a făcut în laboratorul Muzeului Olteniei din Craiova. 
În primul rând piesa a fost tratată mecanic pentru îndepărtarea coroziunii 
grosiere, după care a urmat tratamentul chimic de conversie a compușilor de 
coroziune ai fierului. Reîntregirea spadei s-a făcut prin îmbinarea fermă a 
fragmentelor folosind rășină epoxidică bicomponentă iar pentru consolidarea și 
conservarea finală s-au aplicat, prin pensulare, două straturi de rășină acrilică. 

 
 
 

Câteva observații despre demnitatea de chelnik 
și răspândirea ei în cadrul romanității orientale 

 
Cosmin COSTINESCU  

 

Menționată pentru prima dată în Strategikon-ul lui Kekaumenos în 
secolul XI, chelnik-ul se află în strânsă legătură cu instituţia strategului, mai 
precis cu evoluția acesteia. În cazul de față, termenul este folosit în relație cu 
bulgarii, care la nivelul secolului al XI-lea foloseau termenul de chelnik pentru 
a desemna strategul. Această demnitate exista și în cadrul regatului sârb, având 
o funcție administrativă. În cadrul comunităților de aromâni din Macedonia și 
Epir, se folosește termenul grecesc de τσελιγγας și desemnează liderul unei 
comunități de păstori. Din punct de vedere etimologic chelnik provine de la 
чело care înseamnă frunte. Așadar, termenul este folosit cu sensul de lider, 
căpetenie. 

Principalele comunități vlahi pe care le avem în vedere sunt cele din 
Serbia, Croația și Bosnia, încercând astfel să observăm dacă această demnitate 
este răspândită în rândul comunităților de vlahi sau este folosită doar de cei din 
Macedonia și Epir. De asemenea vom urmări care este legătura dintre chelnik 
și demnitatea de voievod. 
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Instituții administrativ-teritoriale laice  
din spațiul de est și sud-est al Regatului Arpadian 

Analiză arhondologică 
 

Alexandru-Florin CIOLTEI 
 

Organizarea regiunilor răsăritene ale Regatului Ungar a reprezentat un 
proces complex ce s-a întins pe parcursul a două secole. Într-o primă etapă 
teritoriile din regiunile Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania au fost 
organizate în structuri administrativ-teritoriale de dimensiuni mari, ulterior 
acestea fiind reorganizate, acțiune în urma căreia s-au constituit noi entități. 
Analizarea instituțiilor va fi una ascendentă, pornind de la structura de baza a 
comitatului din regiunile menționate anterior, urmată de prezentarea Banatului 
de Severin și a voievodatului Transilvaniei. Prin prezentarea de față ne 
propunem să analizăm istoria acestor structuri printr-o perspectivă 
arhondologică. 

 
 
 

Apariția ordinelor religioase monastice  
în Transilvania, sec. XI–XIII 

 
Corina CIOLTEI-HOPÂRTEAN 

 

Secolul al XI-lea surprinde regalitatea arpadiană îmbrățișând 
creștinismul occidental. Această opțiune, a unui regat poziționat între două 
mari puteri, imperiul bizantin și cel romano-german, a deschis drumul spre 
instituționalizarea ecleziastică, susținută încă din timpul domniei lui Ștefan I. 
Totodată, ordinele religioase monastice – benedictin, cistercian și 
premonstratens – au reprezentat un factor de potențare al creștinismului de rit 
latin, în regatul ungar dezvoltându-se o adevărată rețea monastică a acestora. În 
abordarea noastră ne propunem surprinderea elementelor monastice din 
Transilvania, cât și oferirea unor răspunsuri cu privire la cronologia, filiația, 
activitatea și impactul acestor ordine religioase monastice în această zonă din 
estul regatului. 
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Structurarea Ardealului în Evul Mediu timpuriu 
 

Paul NIEDERMAIER 
 

Condițiile geografice și repartiția populației existente au determinat, la 
pătrunderea maghiarilor în Ardeal, anumite mișcări de populație în direcții 
precise. Amplasarea prisăcilor și a cetăților precum și creșterea accentuată 
populației au determinat roirea așezărilor, și, implicit, migrații. Au rezultat 
anumite modele de structurare, diferite pentru nordul și sudul Ardealului. 

 
 
 

Reprezentarea cartografică a bisericilor medievale din Sibiu  
în primele planuri istorice ale orașului 

 
Andrei NACU, Mariana VLAD 

 

Comunicarea noastră își propune să repertorieze planurile istorice ale 
Sibiului produse până la jumătatea secolului al XVIII-lea în care sunt figurate 
planimetric monumentele ecleziastice medievale ale orașului. Bisericile din 
spațiul intramuros sunt ilustrate în premieră în planurile arhitectului și 
inginerului militar de origine elvețiană Giovanni Morando Visconti din 1699 și 
1702. În planul din 1699, întocmit la scara 1:8.000, sunt reprezentate patru 
biserici (Biserica Parohială Evanghelică, biserica Mănăstirii Dominicane, 
Biserica Sf. Elisabeta și Biserica Spitalului). Deși nu sunt amintite în legendă, 
în acest document sunt conturate și alte edificii ecleziastice medievale: fosta 
biserică a călugărițelor Franciscane, fosta biserică a mănăstirii călugărițelor 
Dominicane (cedată Franciscanilor și refăcută în stil baroc în 1716), precum și 
fosta capelă care se presupune că ar fi aparținut prepoziturii Sibiului, pe latura 
de est a Pieței Mari. Pe de altă parte, capela Sf. Ladislau și capela Sf. Iacob, 
ambele localizate în Piața Huet, sunt figurate în planul căpitanului Jakob 
Zultner din cca 1750. Toate aceste edificii sunt indicate și în alte planuri 
istorice întocmite până la mijlocul secolului al XVIII-lea, precum planul 
locotenent-colonelului Jakob Ludwig Sulli (1749) sau planul realizat în urma 
inspecției fortificațiilor orașului din septembrie 1751 de echipa de ingineri 
militari condusă de maiorul Johann Carl von Rebain. 
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Fortificații ale bisericilor evanghelice  
de pe cursul Hârtibaciului. Câteva studii de caz 

 
Ioan Cosmin IGNAT 

 

Documentele aflate în posesia parohiilor evanghelice pomenesc, fără 
exactitate însă, datele de construcție ale fortificațiilor bisericilor. Sunt menționați, în 
unele cazuri, meșterii care au condus lucrările precum și costurile implicate. În 
comunicarea noastră vom încerca să urmărim ridicarea fortificațiilor unora dintre 
bisericile evanghelice din această zonă. Le vom avea în vedere pe cele mai vechi dintre 
acestea urmărind, de asemenea, transformările prin care au trecut de la data construcției 
și până în zilele noastre.  

De asemenea, este de la sine înțeles că fortificațiile și-au pierdut 
utilitatea defensivă pentru care au fost create. Totuși pledăm pentru (re)utilizarea în 
alte scopuri a acestor construcții întrucât părăsirea lor este sinonimă cu pierderea, 
poate definitivă, a acestora. 

 
 

Mențiuni documentare privind localitatea Albești, jud. Mureș, 
din secolele XIII–XIV 

 
Adrian N. ȘOVREA 

 

Legat de prima menționare documentară a localității, anul 1231, este o 
controversă. Se referă la Albești (jud. Mureș) sau la Viscri (jud. Brașov)? În 1231, Bela 
dei gratia rex (viitorul rege Bela al IV-lea), emite un decret moștenitorilor lui Johannes 
Latinus, anume Corrard și Daniel, care devin proprietari de drept peste villam 

Albaeecclesiae, villam Homuspotoc, villam Sarpatoc, villam Latinamnecnon et 

populoseorundem de villa Oplid. Albeștiul apare menționat sub denumirea de villam 

Albae ecclesiae. Acest document este reafirmat lui Gyanin, fiu lui Corrard și lui Ioan 
(?!), fiul lui Daniel, fratele lui Corrard, în 1257 de către ducele Ștefan (viitorul rege 
Ștefan al V-lea). Regele Carol de Anjou îi cere prin decretul din 13 iulie 1315 lui 
Mihail fiul lui Helwich comiti de Feyereghaz (comite de Albești) să respecte decizia 
regelui privind moșia Vulcan care aparținea comitelui Blauuz. La 7 aprilie 1316 
comitele Nicolae de Sibiu confirmă că o livadă și două mori de la Alba ecclesia îi 
aparțin de drept lui Daniel de Câlnic. Aici DIR-ul notează că satul ține de raionul 
Sighișoara, regiunea Sibiu. Este probabil o eroare fiind vorba de Alba Băi de lângă 
Miercurea Sibiului și nu Albești din jud. Mureș. În documentul din 26 iunie 1337 emis 
de regele Carol de Anjou, Albeștiul (Feyreghaz) este amintit ca possesio (moșie) și că 
aceasta aparținuse lui Her cel Mare și fratelui său Rovoz, dar după un conflict cu regele 
Carol de Anjou, Her cel Mare a pierdut această moșie, care apoi a fost dăruită fiilor lui 
Vydk, anume Ștefan și Nicolae. Vydk era sas din Sighișoara. 

Albeștiul (Feirighaz) făcea parte administrativ în 1337 din comitatul Alba, așa 
cum reiese din documentul de la 18 decembrie 1337, iar în documentul din anul 1339 
Albeștiul (Feyeregyhaz, Fejeregyhaz) ține de „comitatus Segusvar” (?!). 
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Un moment de cotitură  
al carierei lui Iancu de Hunedoara: războiul civil  

dintre regina văduva Elisabeta şi 
Vladislav Jagiello, 1440–1442 

 
Liviu CÎMPEANU 

 

În 1982, istoricul Pál Engel a arătat că unul dintre momemntele de 
cotitură ale carierei lui Iancu de Hunedoara a fost războiul civil dintre regina 
Elisabeta, văduva lui Albert de Habsburg, şi Vladislav Jagiello al Poloniei, 
candidatul „partidei războinice” ale Curţii de la Buda. Conflictul dintre cei doi 
suverani şisusţinătorii lor s-a desfăşurat între anii 1440-1442 pe întreg 
cuprinsul regatului Ungariei. Istoriografia (occidentală, maghiară şi 
românească) a tratat acest subiect doar ca un subcapitol al biografiei lui Iancu 
de Hunedoara. Întrucât, după ştiinţa noastră, nu există o abordare monografică 
a acestei teme, ne propunem în prezentarea de faţă să expunem, în baza 
izvoarelor păstrate, principalele evoluţii politice şi militare ale războiului civil 
din Ungaria dintre anii 1440-1442 şi să evocăm atât rolul pe care Iancu de 
Hunedoara l-a avut în desfăşurarea evenimentelor, cât şi urmările pe care 
acestea le-au avut asupra carierei sale ulterioare. 

 
 
 

Biserica fortificată din Miercurea Sibiului 
Istorie, arheologie, perspective 

 
Maria CRÎNGACI ȚIPLIC 

 

Sondajele arheologice de la Biserica fortificată din Miercurea Sibiului 
au fost prilejuite de includerea ansamblului arhitectural în lista monumentelor 
din sudul Transilvaniei care vor fi restaurate în cadrul programului ce vizează 
punerea în valoare din punct de vedre turistic. În acest context au fost demarate 
cercetări arheologice preliminare ale căror rezultate sunt prezentate în cadrul 
comunicării noastre. Vor fi aduse în discuție și probleme legate de lipsa de 
fonduri pentru cercetarea unor asemenea monumente în contextul în care se 
realizează restaurări majore fără o cercetare a lor preliminară sau 
concomitentă. 
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Primele cercetări şi măsuri  

de punere în evidență  
a ruinelor de la Capidava 

 
Vicenţiu SPERIATU 

 

Se pare că ruinele ansamblului arheologic de la Capidava au fost mult 
timp vizibile și cunoscute localnicilor, după cum rezultă din numele turcesc 
al așezării întemeiate în secolul XVIII, Kale-Köy, adică „satul cetății”. Mult 
mai rar, dar menționat pe o hartă realizată la sfârșitul secolului XIX, apare 
toponimul de „Ruinen von lipovaner” sau „ruinele lipovenilor”. Pentru prima 
dată cetatea este semnalată de căpitanul Mihai Ionescu Dobrogeanu şi de 
către Grigore Tocilescu. Prima ridicare a unui plan de situație al ruinelor este 
realizată de Pamfil Polonic la îndemnul lui Vasile Pârvan care face o primă 
periegheză în zona încă înainte de primul război mondial. După prima 
conflagrație mondială, unul dintre asistenții lui Pârvan, Grigore Florescu, 
începe cercetările arheologice în anul 1924, cercetări ce vor fi continuate în 
mai multe campanii până în 1960.  
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SECŢIUNEA  II 

ISTORIE  PREMODERNĂ  ȘI  MODERNĂ 

 

 
 

Noi detalii cu privire la parcursul Reformei 
în Capitlul Evanghelic C.A. Mediaș (1554‒1559) 

 
András BÁNDI 

 

Prin prisma unor surse documentare inedite din biblioteca fostului 
Gimnaziu Evanghelic din Mediaș, respectiv arhiva Consistoriului Districtual 
Evanghelic C. A. din Sighișoara, ne survin noi informații cu privire la destinul 
unor personaje cheie din perioada introducerii Reformei în Capitlul Mediaș. 
Contribuția de față este rezultatul unei incursiuni în relațiile dintre preoții 
capitlului și felul în care aceștia au aderat sau respins Reforma, precum și în 
preocupările lor de ordin livresc. 

 
 
 

Valoarea documentară a cronicilor urbane și  
a izvoarelor narative pentru istoria criminalității 

 
Julia DERZSI 

 

Cronicile urbane moderne timpurii și alte izvoare narative asemănătoare 
lor (jurnale, calendare etc.) conțin însemnări valoroase despre criminalitatea 
publică, infractori, pedepse și chiar și reflecții despre dreptul penal. În ciuda 
diferențelor dintre genuri de izvoare și a altor aspecte privitoare la persoana 
sau intenția cronicarilor, o bază comună pentru analiză constituie faptul că 
autorii erau toți figuri dominante ale comunității orășenești, formatori de opinie 
în societatea contemporană. Mulți dintre ei au lucrat în administrația urbană, 
participând în mod direct la exercițiul acțiunii penale în calitate de jude. În 
întocmirea însemnărilor lor, cronicarii aveau la îndemână informațiile relevante 
din documentele, privilegiile și scrisorile municipale din epocă. Astfel, 
cronicile nu derivă din vreun interes istoric real al autorilor, ci din dovezi 
directe ale statutului juridic al orașului. 

Lucrarea își propune să exploreze patru aspecte bazate pe cronicile 
urbane și alte surse narative moderne timpurii: 

- dezvoltarea opiniei publice cu privire la dreptul penal în special și 
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problema criminalității în general; 
- problema justiției penale și a competențelor penale, discursul despre 

legitimitate; 
- relația dintre religie și drept penal; 
- ce informații oferă cronicile orășenești în privința unei istorii a 

criminalității? 
 
 
 

Rafinament culinar la curtea principilor ardeleni 
 

Beatrice CIUTĂ 
 

Prezentarea de față are în centru activitatea de cercetare și documentare 
realizată în cadrul unui proiect cultural finanțat de AFCN în 2019, cu tema 
Reenactment culinar: meniuri și ritualuri gastronomice la curtea princiară 
de la Alba Iulia. Proiectul a fost derulat în perioada 5 iunie–15 noiembrie 
2019. 

Proiectul și-a propus să trateze și să aducă în atenția publicului un 
subiect inedit, respectiv meniurile și ritualurile culinare de la curtea princiară a 
Transilvaniei de la Alba Iulia. Punerea în practică a acestui deziderat a 
implicat, în primul rând, o amplă cercetare de specialitate, bazată pe surse 
documentare și bibliografice. 

În urma activității de cercetare-documentare, au fost aduse în atenția 
publicului cele mai reprezentative meniuri preparate și servite la curtea 
principilor, în vremurile în care Alba Iulia era capitală a Principatului 
Transilvaniei. Pentru a reconstitui cât mai fidel atmosfera epocii, a evidenția 
rafinamentul bucătăriei princiare, au fost expuse și ritualurile culinare 
practicate pentru principii Transilvaniei, dar și pentru oaspeții lor de seamă din 
diverse spații ale Europei momentului. 

 
 
 

Cariera militară 
a lui Johann Vermatti von Vermersfeld (1754–1794) 

 
Dan Dumitru IACOB 

 

În această comunicare intenționez să prezint câteva aspecte despre viața 
și activitatea unui militar care, deși s-a remarcat printre camarazii săi de arme 
prin calități și fapte deosebite, nu a avut șansa unei posterități istorice. 
Personajul preocupărilor noastre este un străin pe care destinul l-a purtat, 
pentru scurt timp, pe meleaguri românești, ocazie cu care ne-a lăsat câteva 
mărturii ale competențelor sale profesionale. Un rezultat notoriu al trecerii sale 



14 

prin țările române îl reprezintă planul Brăilei, din 1790, sursă prețioasă atât 
pentru istoria militară și istoria cartografiei militare, cât, mai ales, pentru 
istoria orașului de la Dunărea de Jos. Așadar, este vorba despre căpitanul 
Johann Vermatti von Vermersfeld (1754-1794), ofițer în armata habsburgică, 
care, la momentul respectiv, era angrenată în Războiul (Ruso)-Austro-Turc 
(1788–1791). 

 
 
 

Membrii Biroului redacțional al Enciclopediei Române 
 

Vasile CIOBANU, Alexiu TATU 
 

În pregătirea documentelor pentru editarea corespondenței Biroului 
redacțional al Enciclopediei Române cu colaboratorii am constatat cât de puțin 
este cunoscută munca intensă depusă de membrii acestui grup de lucru care a 
ținut legătura, prin scrisori, cu cei peste două sute de intelectuali colaboratori 
din toate spațiile locuite de români, unii dintre ei aflați, temporar, la Budapesta, 
Viena, în Germania sau în Franța. Pe lângă aceștia s-au aflat alte câteva zeci de 
intelectuali care, dintr-un motiv sau altul nu au mai colaborat, dar au avut o 
corespondență bogată cu Biroul redacțional. Scrisorile ne dezvăluie că membrii 
redacției, conduși de Corneliu Diaconovici, au avut dificila misiune de a citi, 
de a selecționa și stiliza cca 60 000 de texte de articole trimise spre publicare 
în Enciclopedie. Strădania lor a fost aproape necunoscută în epocă și nici astăzi 
nu este suficient apreciată. Diaconovici singur nu ar fi putut reuși în această 
muncă. Membrii acestui grup au fost: profesorul Ioan Popovici, învățătorul Ilie 
Moga, Nicolae Togan, bibliotecar și secretar II al Astrei, medicul Ilie Beu, 
funcționarul bancar Iulian Popescu, studentul Ilarie Chendi, profesorul blăjean 
Ion Fodor. 

 
 
 

O viață închinată comunității – Josef Bacon, 
întemeietorul Muzeului de Istorie Sighișoara 

 
Nicolae TEȘCULĂ 

 

Muzeul de Istorie din Sighișoara a sărbătorit anul acesta 120 de ani de 
existență. Cu această ocazie încercăm să evocăm personalitatea fondatorului 
instituției, dr. Josef Bacon. Acesta provenea dintr-o familie de funcționari 
austrieci, ajunsă în secolul al XVIII-lea în urbea de pe Târnava Mare, care la 
debutul secolului XX era pe deplin angrenată în protipendada Sighișoarei. 

Medic de profesie, funcționar, cu o activitate bogată în lucrări edilitare 
cu rol în sporirea igienei publice a populației, a activat în slujba comunității din 
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postura de curator al Bisericii Evanghelice, de întemeietor al băilor balneare de 
la Vlăhiţa/Szent-Kerestbanya/Karlshütte, în Munţii Harghitei. S-a implicat, de 
asemenea, pe plan profesional în eradicarea tuberculozei și mai ales a 
alcoolismului prin activitatea în Ordinul Bunilor Templieri. Nu în ultimul rând, 
a devenit fondatorul Muzeului de Istorie, reușind ca pe parcursul a 42 de ani de 
activitate să adune majoritatea patrimoniului de care dispune azi instituția, să îl 
expună și să îl prezinte în conformitate cu normele muzeologice ale epocii sale, 
reușind să prezinte istoria seculară a vechii urbe medievale de pe Târnava 
Mare. Personal a condus vizitatorii, indiferent de naţionalitate şi gradul de 
pregătire, ceea ce azi ne pare de neconceput; pentru toată activitatea sa nu a 
primit nici un ban. 

 
 

Marele Război la Timișoara și Sibiu, din perspectiva loisirului 
 

Daniela Maria STANCIU 
 

Istoria Primului Război Mondial a fost cercetată asiduu în ultimii ani din 
diferite perspective, pornind de la cele politice, economice, continuând cu cele 
sociale și demografice. Prezentarea de față își propune să analizeze câteva 
aspecte din istoria orașelor Sibiu și Timișoara, aflate geografic la periferia 
Imperiului Austro-Ungar, din perspectiva loisirului, a modului de petrecere a 
timpului liber în timpul Marelui Război. Problematica vieții cotidiene în timpul 
războiului nu a fost încă cercetată suficient, cu atât mai puțin cea a sașilor 
transilvăneni și a șvabilor dunăreni.  

Sursele care stau la baza acestei radiografieri a timpului liber din vreme 
de război sunt reprezentate de către presa de limbă germană, cu precădere 
Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt și Temeswarer Zeitung, surse vizuale 
(cărți poștale, ilustrate, afișe propagandistice), precum și memorii ale unor 
membri din administrația locală, preoți, scriitori. 

 
 

Diplomaţia italiană şi neutralitatea României (1914–1916) 
 

Daniel CREȚU 
 

Neutralitatea României în anii Primului Război Mondial a făcut obiectul 
unei bogate bibliografii în istoriografia română. Atenţia cercetătorilor s-a îndreptat 
cu precădere asupra aprinsei dezbateri dintre partizanii Antantei şi cei ai Puterilor 
Centrale, a argumentelor politice şi strategice, avansate de către cele două tabere. 
În studiul nostru, ne propunem să analizăm locul ocupat de România în perioada 
anilor 1914–1916, în politica externă a Italiei, al cărei guvern era direct interesat să 
atragă aliaţi în tabăra Antantei începând cu anul 1915. 
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SECŢIUNEA  III 

ISTORIE  CONTEMPORANĂ 

 

 
 

Revoluția din 1918 în spațiul transilvănean, reflectată 
de „Rapoartele” ASTREI 

 
Ioan POPA 

 

Două dintre cele patru întrebări ale „Rapoartelor” solicitate de Astra, în 
cadrul anchetei întreprinse în 1921–1922, în Transilvania, Banat, Crișana, 
Sătmar și Maramureș, se referă la evenimentele de la sfârșitul războiului 
mondial. Până în prezent, pentru spațiul transilvănean, s-a reușit identificarea, 
la Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, a „Rapoartelor” expediate 
din douăsprezece comitate. Nu s-au identificat, încă, „Rapoartele” expediate 
din comitatele Alba de Jos, Brașov, Cluj-Cojocna și Făgăraș. Nici „Rapoartele” 
identificate nu acoperă populația românească și comunele cu populație 
românească decât în procente, care variază de la un comitat la altul. Studiul de 
față a pornit de la determinarea eșantionului acoperit de anchetă, apoi s-au 
calculat diferiți coeficienți statistici, relevanți pentru fenomenele sociale 
desfășurate în 1918. Au fost vizate amploarea fenomenului revoluționar, 
principalele forme de manifestare ale acestuia, gradul de 
implicare/vulnerabilitate al diferitelor medii socio-profesionale și etnice. 
Pentru anumite secvențe, s-a recurs la operațiuni de estimare, prin utilizarea 
coeficienților determinați la nivelul eșantionului. 

 
 
 

Albert Dörr, un primar de legendă 
 

Liliana POPA 
 

Printre primarii care s-au perindat la conducerea orașului nostru, un loc 
de cinste i se cuvine lui Albert Dörr. Primar între 1907–1918 iar apoi, din 1919 
până în 1922, „prefect al orașului municipal Sibiu”, a marcat existența orașului 
cu numeroase realizări, multe dintre ele fiind disponibile și astăzi. 
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Unirea Transilvaniei cu România în discursul presei centrale 
din primul deceniu interbelic (1919–1929) 

 
Alexandru NICOLAESCU 

 

Pentru români Unirea din 1918 a fost evenimentul major al primei părți 
a secolului al XX-lea, dar a fost și momentul în care a dispărut principalul liant 
politic din perioada premergătoare anului 1918. După realizarea României 
Mari idealul cultural și politic al românilor s-a schimbat dinspre realizarea 
unității naționale spre modernizarea politică și culturală, precum și spre 
accelerarea procesului de europenizare. 

În studiul de față, ne-am propus să surprindem modul în care a evoluat 
discursul aniversar despre Unirea Transilvaniei cu România în presa 
independentă și politică a primului deceniu interbelic. Am ales perioada 
1919-1929, pentru că a fost momentul în care societatea românească a trecut 
prin schimbări semnificative din punct de vedere social și politic. Avem în 
vedere presa, deoarece reprezintă cea mai importantă arhivă socială și politică 
a epocii în care funcționează, dar și pentru că articolele analizate au fost 
semnate de nume de referință ale culturii și politicii românești.  

 
 
 

Alegerile parlamentare din anul 1931 
Studiu de caz: Județul Sibiu 

 
Ana-Maria UNGUREANU-ILINCA 

 

Alegerile parlamentare reprezintă un moment decisiv în viața societății, 
prin scrutinele efectuate urma să se stabilească cursul vieții politice, în toate 
aspectele sale, sub influența reprezentanților trimiși în Parlament. Comunicarea 
își propune să se concentreze pe modul în care decurgea viața politică în 
mediul rural după legiferarea votului universal și realizarea unificării 
administrative. Va fi pus accentul pe derularea campaniei electorale din anul 
1931, din mediul rural, deoarece masa de alegători provenea de la sate. Pe de 
altă parte, vom realiza o analiză socio-profesională a candidaților. Ne 
propunem să încercăm să răspundem la următoarele întrebări: Cum se 
desfășura la nivel local campania electorală? Care era rolul administrației în 
procesul electoral? Cât de mult se implicau locuitorii din mediul rural în 
alegeri? Care erau opțiunile politice pentru care puteau opta? 

 
 



18 

Informații despre situația școlilor din Țara Moților 
în perioada interbelică 

 
Ioan-Nicolae POPA 

 

Comunicarea se bazează pe un număr de opt procese-verbale de 
inspecție școlară încheiate la câteva unități de învățământ de pe Valea 
Arieșului în perioada 1926–1936. Documentele provin din arhiva personală a 
învățătorilor Maria Bocșa și Alexandru Popa și conțin informații despre situația 
materială a școlilor, despre structurarea învățământului, despre frecvență etc., 
constituind o importantă sursă de informații pentru cunoașterea realității 
dintr-o zonă defavorizată a României interbelice. 

 
 
 

Privind spre Occident: contraculturile tineretului 
în România comunistă 

 
Manuela MARIN 

 

Lucrarea își propune să analizeze influența pe care muzica occidentală a 
avut-o asupra dezvoltării contraculturilor tinerilor din România comunistă, 
precum și modul în care Securitatea a reacționat, fiind confruntată cu asemenea 
situație. Abordând o perspectivă transnațională, care privește Cortina de Fier ca 
fiind o ‘membrană semipermeabilă’ (David-Fox 2014), care a permis unor 
bunuri și idei să treacă granița Războiului Rece, în prima parte a lucrării voi 
identifica acele canale prin care muzica occidentală și alte informații legate de 
contraculturile occidentale ajungeau în România comunistă. Cea de a doua 
parte analizează modul în care fixaţia culturală (Thomas Cushman) a tinerilor 
pentru Occident şi implicit pentru muzica sa i-a determinat să-și construiască 
un stil contracultural, adaptând pe cel occidental la condițiile specifice din 
România. Și, nu în ultimul rând, examinarea reacției Securității este importantă 
pentru a înțelege motivele intervenției sale pentru stoparea receptării de bunuri 
culturale occidentale de către tinerii români. 

 
 
 

O incursiune culinară in istoria Sibiului. Introducere 
 

Răzvan POP, Dan NANU 
 

Arta culinară, dietetica și arhitectura urbană sunt cele trei componente în 
jurul cărora se cristalizează expoziția intitulată „Arhitectură culinară sibiană în 
perioada modernă și contemporană”, seria de documente imprimate și cele două 
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ateliere culinare destinate deopotrivă copiilor, adolescenților și adulților. Biblioteca 
aduce în atenția publicului o experiență vizuală inedită, un periplu în arhitectura 
Sibiului, o călătorie în lumea gastronomică a secolelor trecute și activități 
interactive care surprind prin modul de abordare a unor rețete culinare vechi. Toate 
acestea pun în evidență arhitectura orașului Sibiu, modul sănătos de preparare a 
alimentelor, etica și estetica gastronomică. 

 
 
 

Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului 
în școlile românești: o analiză cantitativă la nivel național 

 
Mihai Stelian RUSU 

 

La aproape șase decenii de la încheierea celui de-Al Doilea Război 
Mondial, statul român și-a asumat în sfârșit responsabilitatea pentru Holocaustul 
din România. Pasul a fost făcut prin comisionarea Raportului întocmit de către 
Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România și acceptarea 
concluziilor stabilite de către aceasta în noiembrie 2004. Sincronizându-și agenda 
legislativă cu lucrările Comisiei Wiesel, în același an guvernul României a declarat 
ziua de 9 octombrie drept Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului. În 
2005, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit data de 27 ianuarie ca Ziua 
Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Studiul de față își 
propune să examineze cum anume a fost comemorat Holocaustul în cadrul 
sistemului educațional românesc. Printr-o analiză cantitativă asupra tiparelor 
teritoriale de comemorare a Holocaustului în rețeaua școlară din România, 
cercetarea își propune să cartografieze topografia națională a activităților 
educaționale de aducere aminte. Pe baza rezultatelor statistice, studiul explorează 
ipoteza unei „duble externalizări” a responsabilității de stat vizibilă în aceste 
practici comemorative la nivel școlar. Pe de o parte, această dublă deflexiune 
constă în: a) comemorarea în școlile românești cu predilecție a Holocaustului 
comis de autoritățile maghiare în Transilvania de Nord. Pe de altă parte, se poate 
constata: b) o focalizare asupra Holocaustului nazist și un accent mai slab pus pe 
Holocaustul românesc în școlile din restul țării. 
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SECȚIUNEA  IV 

ETNOLOGIE 

 

 
 

Priorități sibiene: întâia descriere completă a colindatului 
împreună cu repertoriul aferent 

 
Ilie MOISE 

 

Între prioritățile naționale din domeniul folcloristicii, cu care sibienii se 
mândresc și pe care cercetătorii de autoritate le-au consemnat, se află și aceea 
vizând prima descriere completă a colindatului din literatura noastră de 
specialitate. Ea aparține scriitorului memorandist Septimiu Albini, care 
publică, în „Tribuna” din 1887, studiul Din seara de Crăciun. Convins că 
numai la sate se află „adevărata viață națională”, studiul redactorului 
responsabil al „Tribunei” avea să devină pentru istoria folcloristicii românești 
„întâia descriere amănunțită a colindatului împreună cu repertoriul aferent” 
(Ovidiu Bîrlea). 

 

 
 

Considerații privind valorificarea culturii tradiționale 
din zona Sibiului 

 
Andreea BUZAȘ 

 

Odată cu înființarea „Astrei” (1861), Sibiul a devenit, alături de Blaj și 
Brașov, unul dintre cele mai importante centre sociale și culturale ale 
românilor transilvăneni. Din această perioadă datează cele dintâi colecții de 
folclor păstrate în arhivele unor instituții precum Biblioteca Mitropoliei 

Ardealului, Arhivele Statului – filiala Sibiu, Biblioteca Județeană Astra, 
Muzeul Astra și Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei 
Române. 

În 2015, sectorul de etnologie al Institutului nostru a demarat programul 
de cercetare intitulat „Patrimoniul tradițional imaterial la începutul mileniului 
III: arhive naționale de folclor” (2015–2020), care și-a propus evidențierea 
specificului autohton, precum și a relației minoritar-majoritar pe fondul 
alinierii, din punct de vedere metodologic, la exigențele europene ale vremii. 
Proiectul de cercetare 2015–2017 a avut în vedere Arhiva de Folclor a 
Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu și s-a finalizat cu inaugurarea 
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seriei „Documente inedite”, îngrijită de prof. univ. dr. Ilie Moise.  
Primul volum, intitulat „Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga”, 

are la bază cele 55 de scrisori donate arhivei noastre de către profesoara Doina 
Blaga, nepoata folcloristului. Volumul al doilea din seria amintită cuprinde 550 
de texte copiate de profesorul clujean Virgiliu Florea în 1967 și donate arhivei 
noastre. Antologia „Musa – implicații naționale: folclor poetic într-o revistă 
manuscrisă din secolul al XIX-lea” aduce în atenția cercetătorilor întregul fond 
de texte folclorice culese de studenții teologi sibieni în perioada 1871–1907, 
știut fiind că, între timp, din cele 35 de volume ale revistei „Musa”… au mai 
rămas doar 12. Cel de-al treilea volum din serie, intitulat Folclor din Valea 
Sebeșului, valorifică materiale reprezentative pentru literatura pastorală culese 
în perioada 1954–1959 de profesorii Nicolae N. Munteanu, Constantin Pașoiu, 
Pimen Constantinescu din Sibiu și Elisabeta Imbăruș din Sebeș-Alba – membri 
ai Cercului de Etnografie și Folclor înființat în 1954 pe lângă Filiala Sibiu a 
„Societății de Științe Istorice și Filologice”. 

Documente inedite este un proiect gândit în 10 numere care urmează să 
fie publicate până în 2024. 

 
 
 

O falie cultural-politică  
în tratarea folclorului românesc: 1946–1950 

 
Ana GRAMA 

 

Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial a produs modificări pe toate 
palierele existenței omenești, nu în ultimul rând în viața românilor 
(victorioși/învinși?!), prin urmare peisajul cultural de la noi nu putea să nu 
sufere atingeri ușoare sau păguboase, atacuri dure etc. Și totuși, pentru noi a 
fost cu totul interesant și provocator să urmărim o traiectorie a fenomenului 
cultural-folcloric din acei ani, asociat țărănimii, maselor, clasei muncitoare, 
poporului, pe care se întemeia comunismul. Ne-a impresionat, în primul rând, 
o acțiune clară și insistentă, deși aparent disimulată, în care se lansează 
profesori de liceu, intelectuali de marcă, cu scopul mărturisit de a salva, 
îmbogăți și sistematiza... studiul folclorului. În vremea aceasta, ceilalți, noii 
stăpâni ai culturii românești, gândeau acțiunea de a schimba și a slăbi tot ce era 
asociat deja folclorului, mergând până la simularea/falsificarea/fabricarea sa. 
Interesant este, mai ales, modul în care aceștia o fac, cu o anume fereală 
(frică?), oricum cu grija de a nu avea pierderi mai mari în această bătălie. Parcă 
până și în schimbarea sistemelor fundamentale ale viețuirii românești au atacat 
cu mai multă îndrăzneală, în cel milenar-religios și secular-politic, de exemplu. 
Dar, sigur, aici era deja miza altora. 
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Despre botanica populară românească  
în Țara Secașelor, altfel 

 
Constantin DRĂGULESCU 

 

Spre sfârșitul acestui an a apărut monografia Botanica populară 

românească în Țara Secașelor. Ce am scris în cele 323 pagini se poate citi. Ce nu 
am inserat în carte este subiectul acestei prezentări. Este vorba, în principal, despre 
fragmente de conversații cu localnicii, mai ales dialoguri care evidențiază aspecte 
ale filozofiei țărănești, zicale și metafore de o extraordinară subtilitate și 
imaginație, părerea sătenilor despre munca mea. Nu le-am inclus în carte din 
motivul că nu au fost, decât o mică parte, înregistrate și, deci, nu reproduc exact 
convorbirile. Am hotărât, totuși, să le fac cunoscute, o parte dintre ele, pentru a 
pune în evidență modul de gândire al localnicilor, cum explică ei unele aspecte ale 
originii și nomenclaturii plantelor, diversității speciilor, ale interpretării 
principiului „signatura rerum”. 

S-a folosit un chestionar cu doar cinci întrebări și anume: 
Ce plante de aici cunoașteți? Cine le-a dat aceste nume? De ce trebuie să aibă 
plantele nume? De unde au apărut ele aici? Știți vreo zicală, ghicitoare sau poveste 
despre vreo plantă? 

Este un alt fel de a prezenta botanica populară, neîntâlnit în publicațiile de 
specialitate, dar tot atât de important pentru cunoașterea etnobotanicii românești. 

 
 
 

Magie și medicină populară egipteană antică 
într-un papirus bilingv în demotică și greacă 

 
Constantin ITTU 

 

Autorul își propune să analizeze un papirus cu informații magice și 
medicale, cunoscut în lumea specialiștilor ca The Demotic Magical Papyrus of 

London and Leiden. Acesta a fost descoperit în anticul oraș egiptean Theba (azi 
Luxor), împreună cu alte papirusuri, majoritatea în greacă, fiind datat în Egiptul 
secolului al III-lea d.Hr. Papirusul este considerat un „manual” (handbook) cu 
subiecte de magie și medicină, cu alte cuvinte, de medicină antică, așa cum au 
înţeles-o și practicat-o vechii egipteni. Pe de o parte, formulele magice din textul 
scris în demotică sunt apropiate de cele ale papirusurilor grecești egiptene, fără a 
reproduce și incantaţiile ori cânturile acestora. Pe de altă parte, este posibil să ne 
aflăm în faţa unuia dintre ultimele monumente de limbă demotică, având în vedere 
că aceasta era scrierea în care se exprimau păgânii egipteni ai acelui al III-lea 
secol, în timp ce creștinii (încă mai) scriau în greacă. 
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Vechi rituri agrare  
practicate în zona Sibiului 

 
Amalia PAVELESCU 

 

Studiul demonstrează vechimea practicării agriculturii în regiunea Sibiului, 
prin argumente arheologice și etno-folclorice, cu accent asupra prezentării unor 
vechi obiceiuri agrare practicate până în zilele noastre. Formele mai vechi ale 
„Plugușorului” sunt documente prețioase despre felul cum se făceau muncile 
agricole altă dată. Poezia ciclului agrar, prefațată de „Plugușor” și de unele colinde, 
este continuată în cadrul unor obiceiuri de primăvară și vară: „Sângeorzul”, 
„Plugarul”, „Boul cu Sânziene” sau de anumite faze ale muncilor agricole. Privite 
morfologic și funcțional în dezvoltarea istorică, datinile și poezia muncilor agricole 
ne apar ca un tot bine articulat. 

 
 
 

Dispariția comunităților și apariția muzeelor:  
unele concluzii rezultate din documentarea  

în cadrul Muzeului District Six 
din Cape Town, Africa de Sud* 

 
Adriana AVRAM 

 

În anul încercărilor de redefinire a muzeelor ca întreg, prezentarea își 
propune să aducă în discuție modul în care noi muzee se nasc ca răspuns la 
nevoile unor grupuri și cum ele pot constitui un exemplu de bună practică 
atunci când se pune problema auto-reprezentării unor comunități. Exemplul 
este cel al Muzeului District Six din Cape Town. Azi redenumit, fostul cartier 
District Six a fost declarat zonă albă în timpul apartheid-ului și toți rezidenții 
(de culoare) au fost relocați forțat în alte zone, mai ales în afara orașului. 
Trauma socială e cu atât mai mare cu cât noile planuri urbanistice, susținute de 
paradigma igienizării zonei, nu au fost niciodată realizate, zona fiind azi un loc 
pustiu (total demolat) și nesigur, foarte aproape de centrul orașului. Accentul 
va fi orientat spre motivele pentru care apar noi muzee, prin ce mijloace, cu ce 
scop, în ce fel, care sunt părțile implicate și co-interesate. Dezvoltat majoritar 
în era post-apartheid, muzeul a fost fondat odată cu începerea procesului de 
colecționare. Astăzi, colecția este, în cea mai mare măsură, inclusă în 
expoziție, construită vizual preponderent pe elemente de scenografie și recuzită 

                                                                                                             
* Proiect susținut prin participarea la Școala doctorală de iarnă în arte și antropologie, organizată în 
Cape Town și Johannesburg de un consorțiu universitar condus de Universitatea Paris III în colaborare 
cu IZIKO Museums of South Africa. Finanțarea a fost asigurată de Universitatea din București 
(program de granturi doctorale) și UEFISCDI (Fondul de mobilitate pentru cercetători 2019). 
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relevante pentru redarea contextului. Expunerea se bazează nu atât pe texte de 
istorie recentă, cât pe proiecte de istorie orală. Experiența vizitatorilor devine 
mai relevantă prin faptul că ghizii (voluntari) sunt membri ai comunității, care 
au crescut și au trăit în cartierul District Six până la evacuarea forțată. 
Poveștile și perspectiva lor personală completează elementul central în cadrul 
tururilor ghidate. Prezentarea ridică problema modului în care cunoașterea este 
produsă și reprodusă în cadrul regimurilor opresive, în era post-colonială și 
post-apartheid, putând avea ecouri, mutatis mutandi, și în epoca post-
comunistă a muzeelor românești. 

 
 
 

Înființarea unei expoziții etnografice 
Studiu de caz: localitatea Armeni 

 
Adrian STOIA 

 

Prin prezenta comunicare dorim să aducem în atenția cercetătorilor 
înființarea expoziției etnografice din satul Armeni, inițiativă locală, cu 
implicarea primăriei din Loamneș, cea care a oferit spațiul destinat expunerii 
obiectelor. Expoziția, inițiată de Elena Damian și Leontina Bratu, a fost 
inaugurată în data de 1 decembrie 2018. 

Sunt expuse piese din varii domenii, de la obiecte de uz gospodăresc 
(unelte, vestimentație, ceramică, recipiente, cântare, felinare, războaie de țesut, 
mobilier etc.) până la obiecte folosite în cadrul cultului (icoane, vase liturgice, 
prapori, lumânărar, cărți de cult, cruce de iconostas etc.). Trebuie menționat 
faptul că numărul de piese care alcătuiesc colecția este în creştere, numeroase 
donații fiind făcute în continuare de către săteni. 
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SECŢIUNEA  V 

ISTORIA  CULTURII 

 

 
 

Intrarea în spațiul sacru. Teme iconografice 
 

Ancuța Maria ILIE 
 

Această comunicare își propune prezentarea unor observații ale cercetării 
asupra picturii din zona portalurilor de intrare și trecere din bisericile moldovenești 
ctitorite în timpul domniilor lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș.  

Intrarea în biserică reprezintă o limită între spațiul exterior, profan, și 
spațiul interior, sacru. Trecerile dintr-o încăpere a bisericii în alta marchează 
„calea”, din mediul exterior în cel interior, până în naos. Acest drum, fizic și 
spiritual, este marcat foarte sugestiv de arhitectura interioară și de iconografia 
pereților fiecărei încăperi și de cea a portalurilor de trecere. Am identificat temele 
iconografice din aceste zone, analizând dispunerea lor, cât și posibilul rol în 
această zonă. 

 
 
 

Iconografia crucilor dorsale ale veșmintelor liturgice din 
Transilvania (secolele XV−XVII) 

 
Daniela DÂMBOIU 

 

Fastul ceremonialelor catolice din Transilvania a implicat folosirea, alături 
de piese specifice de orfevrărie, și a unor veșminte și textile liturgice prețioase, 
care se încadrau pe deplin spațiului grandios, bogat ornamentat, al catedralelor și 
bisericilor medievale. După Reformă, broderia figurativă – care reflecta, într-un 
mod pictural, teme iconografice larg răspândite în spațiul central-european 
(Răstignirea lui Isus, Fecioara Maria cu Pruncul și sfinți patroni locali) – este 
înlocuită cu broderia decorativă (cruci dorsale simple, motive vegetale etc.). 
Numărul relativ mic al exemplarelor păstrate până în prezent ne oferă, totuși, 
posibilitatea analizei iconografiei și a calității artistice ale broderiei liturgice 
transilvănene, în evoluția acesteia de la stilul gotic târziu până la cel baroc. 
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Carte românească veche  
în Biblioteca Națională Széchényi Budapesta 
Contribuții la bibliografia românească veche 

 
Bogdan ANDRIESCU 

 

Dintre cele 40 de calendare pe care le-au editat Petru și Ioan Barth 
(1792-1831) sunt cunoscute și descrise doar cele pe anii 1793, 1794, 1802, 
1803, 1820 și 1830. În Cartea de conturi a tipografiei Barth-Closius pe anii 
1797–1814 erau menționate calendarele tipărite în anii 1800 și 1804–1811.  

În general, calendarele sibiene erau structurate în mai multe capitole: 
partea calendaristică; preziceri astrologice implicând recoltele și starea vremii; 
o cronică a „diferitelor întâmplări”; o enumerare a târgurilor care urmau să fie 
organizate anual; paritatea monedelor aflate în circulație; producția editorială a 
tipografiei. Comunicarea aduce în prim-plan un calendar sibian cunoscut 
surselor bibliografice românești doar la nivel informațional. 

 
 
 

Literatura de călătorie  
cu imagini istorice ale orașelor 

 
Anda-Lucia SPÂNU 

 

Cărțile ilustrate au fost un element important al vieții culturale, iar 
literatura de călătorie a fost una dintre cele mai bogate în informații genuri 
literare din Europa, cel de-al doilea cel mai vândut, după istorie. Niciodată nu 
au existat în forma tipărită atât de multe povești despre culturi, descoperiri și 
călătorii ca la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în cel următor. Expedițiile au 
avut artiști profesioniști ale căror reprezentări desenate și/sau pictate au fost 
reproduse cu ajutorul diferitelor tipuri de gravuri și tipărite. Adevărată muncă 
în echipă între autorul textului, desenator și/sau pictor, gravor, editor și 
tipograf, aceste povești tipărite însoțite de imagini au ajuns o parte importantă 
a vieții culturale a europenilor. 

Lucrarea va evidenția relația dintre text și imagine în acest tip de lucrări, 
astfel încât să transmită cunoștințe istorice. Vederi urbane europene vor fi 
menționate, cu accent pe utilizarea imaginilor istorice ale orașelor actualei 
Românii ca documente. 
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Un tablou de Eduard Pesky (1835−1909) 
în colecția Muzeului Național Brukenthal 

 
Iulia MESEA 

 

Scena de gen semnată de pictorul Eduard Pesky (ulei pe pânză, 35,5 × 65,5 
cm, semnat și datat 1886) a fost selectată pentru expoziția Interferențe artistice în 
arta europeană și românească a secolului al XIX-lea din colecțiile Muzeului 

Național Brukenthal, care va fi organizată în Sala Multimedia – Casa Albastră, în 
perioada octombrie – noiembrie 2020. Piesa a fost aleasă pentru că documentează 
un gen mai puțin frecvent în arta timpului în provinciile românești: scena de gen și, 
totodată, pentru a ilustra acest interesant culoar de import al influențelor picturii 
europene, pe care l-au reprezentat artiștii călători. 

Lucrarea va fi expusă pentru prima dată de când a fost inclusă colecției de 
pictură națională a muzeului (fiind o achiziție din anul 1969). Este un bun prilej de 
a aduce în atenție câteva date despre biografia și creația lui Eduard Pesky, despre 
care, până în acest moment, se cunosc foarte puține informații, și de a-l integra 
fenomenului artistic al epocii. 

 
 
 

O colaborare de succes – Emil Fischer și ASTRA 
 

Delia VOINA 
 

Dintre fotografii transilvăneni care au activat la Sibiu în primii ani ai 
secolului XX, Asociațiunea ASTRA a apelat la serviciile fotografului Emil 
Fischer pentru promovarea patrimoniului românesc deținut în colecțiile 
Muzeului Asociațiunii, inaugurat la 19 august 1905. În urma colaborării au 
rezultat o serie de fotografii care au fost valorificate, cu mare succes, pentru o 
lungă perioadă de timp, atât de muzeu cât și de fotograf. 

 
 
 

Artistele plastice Silvia Porsche-Togan (1887−1980) și  
Marianne Weingärtner-Porsche (1917−1995) 

 
Gudrun-Liane ITTU 

 

Comunicarea își propune să discute viața și activitatea a două artiste 
plastice, de fapt mamă și fiică, aproape uitate în prezent. Silvia Porsche-Togan a 
urmat studii de artă la Academia de profil din Budapesta, ocupând apoi, din 1912, 
postul de profesoară „de desemn” la școala civilă de fete a ASTREI, iar după Unire 
la liceul de fete, respectiv la Liceul „Domnița Ileana” din Sibiu, de unde s-a 
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pensionat în 1947. După război, s-a înscris în Uniunea Artiștilor Plastici și a 
participat la numeroase expoziții la Sibiu, Brașov și București. A pictat în principal 
peisaje și flori, dar și portrete.  

Marianne Weingärtner-Porsche și-a început studiile de artă la București, la 
clasa prof. J. Al. Steriadi, iar după căsătoria cu dr. Weingärtner și-a urmat soțul în 
Germania, unde a continuat studiile în cadrul Academiei de Artă din Berlin. Cea 
care, în România, fusese privită ca o mare speranță, a confirmat aceste așteptări, 
având o carieră interesantă de artist și profesor la Universitatea de design din 
Hamburg.  

 
 
 

Echipamentul de călărie  
al împăratului Maximilian I al Mexicului  
din colecția Gerd von Spiess (Dortmund) 

 
Alexandru SONOC 

 

În 1859, arhiducelui Maximilian de Habsburg-Lothringen, frate mai mic al 
împăratului Franz Joseph I și soției sale Charlotte, fiica regelui Leopold I al 
Belgiei, li s-a oferit tronul Mexicului. Această ofertă a fost acceptată însă abia la 10 
aprilie 1864, ulterior intervenției militare franceze, care urmărea recuperarea 
datoriilor Mexicului, pe care președintele Benito Juárez refuzase a le mai plăti. Pe 
lângă sprijinul masiv al corpului expediționar francez, comandat de mareșalul 
François Achille Bazaine, împăratul a mai fost sprijinit de un corp de voluntari 
austrieci (al căror confesor era preotul bănățean Augustin Weber și din care făcea 
parte și medicul Bucur / Ilarie Mitrea) și de un corp de voluntari belgieni. În urma 
pierderii sprijinului militar străin, nou organizata armată imperială mexicană a fost 
însă înfrântă de trupele republicane, iar împăratul a fost capturat și executat pe 
dealul Cerro de las Campanas de lângă Santiago de Querétaro (19 iunie 1867). 
Edmund Karl A. von Henneberg (1842–1899), secundul navei austro-ungare 
Novara, trimisă după rămășițele pământești ale împăratului, a reușit să cumpere 
echipamentul de călărie al împăratului (constând dintr-o șa cu șabracă, tocuri de 
pistoale de șa, frâu cu zăbală și căpăstru, o pereche de chaps și o pereche de 
pinteni). Acestea sunt de tip mexican, reprezentând de fapt o versiune de lux a 
obișnuitului echipament al unui vaquero. Prin moștenire familială, ele au ajuns din 
Austria în Germania și se găsesc în prezent la Dortmund, în proprietatea lui 
Gerhard von Spiess. 



29 

SECŢIUNEA  VI 

GERMANISTICĂ 

 

 
 
 
 

Deutsch – global /  
Limba germană la nivel global 

 
Doris SAVA 

 

Der Vortrag geht von dem Status der 

deutschen Sprache in Europa und in der 

Welt (z.B. Amtssprachenstatus, Ausbrei-

tung und Relevanz in Wirtschaft, Politik, 

Diplomatie, Kultur und Forschung) aus, 

wobei auf das Schwinden der europäi-

schen und globalen Geltung des 

Deutschen hingewiesen wird. Der 

Prestigeverlust der deutschen Sprache 

resultiert u. a. auch aus der Monopolstel-

lung des Englischen in der inter-

nationalen Wissenschaftskommunikation 

und der Schwächung der Sprachloyalität 

bei Minderheiten im Ausland. 

Pornind de la statutul limbii 

germane în Europa și în lume 

(limbă oficială, aria de răspândire și 

importanța în economie, politică, 

diplomație, cultură și cercetare), 

lucrarea își propune să indice 

cauzele pierderii prestigiului, ce 

rezultă doar parțial din dominația 

limbii engleze în mediul științific 

sau scăderea loialității lingvistice a 

minorităților etnice în străinătate. 
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Sprachverlust und Spracherhalt: Chancen  
der deutschen Sprache in Rumänien /  
Pierderea și păstrarea limbii: șansele  

limbii germane în România 
 

Gerhild RUDOLF 
 

Die seit Jahrhunderten in 
Siebenbürgen gesprochene deutsche 
Sprache (Dialekt und Standardvarietät) 
hat in den letzten drei Jahrzehnten einen 
dramatischen Sprecherverlust zu ver-
zeichnen, andererseits kommen neue 
Sprecher des Deutschen hinzu. Die 
Gelegenheiten, im Alltag deutsch zu spre-
chen, werden seltener, aber das deutsch-
sprachige Kulturleben in Rumänien ist 
weiterhin sehr lebendig. Geradezu 
spektakulär ist der Zulauf von Nicht-
muttersprachlern an den Schulen mit 
deutscher Unterrichtssprache. Deutsche 
Wirtschaftsniederlassungen stellen Perso-
nal mit Deutschkenntnissen ein. Diese 
und weitere Faktoren – negative, die den 
Sprachverlust verursachen, und positive, 
die dem Spracherhalt dienen – werden im 
Beitrag in aller Kürze untersucht und es 
wird auf die entsprechende Fachliteratur 
verwiesen. Mit der Frage vor Augen, 
welche Chancen die deutsche Sprache in 
Rumänien hat, wird hiermit ein knapper 
Überblick über die aktuelle 
Sprachsituation versucht. 

Limba germană (dialect și standard) 
vorbită de secole în Transilvania, a 
pierdut, în ultimele trei decenii, în mod 
dramatic un număr mare de vorbitori, 
dar, pe de altă parte, apar și noi vorbitori 
ai limbii germane. Ocaziile de a vorbi 
limba germană devin mai rare în viața 
cotidiană, dar viața culturală 
germanofonă din România este în 
continuare foarte vie. De-a dreptul 
impresionantă este atractivitatea școlilor 
cu limba de predare germană pentru 
elevi cu limba maternă română, iar 
numeroase firme din Germania caută 
personal cu cunoștințe de limba germană 
pentru filialele lor din România. Acești 
factori precum și alți factori – negativi, 
care cauzează pierderea limbii, sau 
pozitivi, care servesc păstrării limbii – 
sunt analizate succint în prezentul 
articol, oferindu-se și recomandări 
bibliografice de specialitate. Prezentul 
articol este încercarea unei scurte priviri 
generale asupra situației lingvistice, 
întrebarea de cercetare fiind: ce șanse 
are limba germană în România. 
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Joachim Wittstock der Übersetzer 
Einblicke in seine poetische Übertragungstätigkeit /  

Joachim Wittstock traducătorul 
O privire de ansamblu asupra traducerilor sale de poezie 

 
Nora CĂPĂȚÂNĂ 

 

Joachim Wittstock ist als 

emblematischer Dichter und Schriftsteller, 

als einer der bedeutendsten Vertreter der 

rumäniendeutschen Literatur sowie als 

Literaturhistoriker und Essayst wohl-

bekannt und wird als solcher – nicht nur zu 

runden Jubiläen, wie etwa 2019, als er sein 

80. Lebensjahr vollendete – gewürdigt und 

gefeiert. Weniger berücksichtigt wurde 

jedoch bisher seine übersetzerische 

Tätigkeit, die aber die Persönlichkeit eines 

begabten Kulturschöpfers und -vermittlers 

auf natürliche Weise vervollständigt. In 

dem vorliegenden Beitrag soll diese 

Facette von Joachim Wittstocks Schaffen 

in den Vordergrund rücken wobei einige 

übersetzungskritische Betrachtungen zu 

seinen Lyrikübertragungen aus dem 

Rumänischen vorgenommen werden. 

Joachim Wittstock este bine-

cunoscut ca poet și scriitor 

emblematic, unul dintre cei mai 

importanți reprezentanți ai literaturii 

de expresie germană din România, 

istoric literar și eseist, fiind omagiat 

și celebrat în această calitate nu doar 

la aniversări rotunde – precum în anul 

2019, la împlinirea vârstei de 80 de 

ani. Mai puțin s-a vorbit însă despre 

activitatea sa de traducere literară, 

care îi întregește în mod firesc 

personalitatea de talentat creator și 

mijlocitor de cultură. Lucrarea de față 

își propune să aducă în prim-plan 

această fațetă a creației lui Joachim 

Wittstock, prezentând unele 

considerații referitoare la tălmăcirile 

sale din lirica românească. 
 



32 

11. Band (Schentzel–Schnappzagelchen)  

des Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuchs  

– methodologische und lexikografische Aspekte /  

Volumul 11 (Schentzel–Schnappzagelchen)  

al Dicționarului graiurilor săsești din Transilvania  

– aspecte legate de metodologie și lexicografie 
 

Sigrid HALDENWANG 
 

Der Beitrag bringt zunächst Aspekte, 
die grundlegend für die Herausgabe des 
Bandes sind. (Förderung der Druckle-
gung; wissenschaftliche Revision; Mate-
rialgrundlage des Wortschatzes; Begleit-
information); der zweite Teil des 
Beitrags bezieht sich auf die Gestaltung 
eines Wortartikels anhand anschaulicher 
Fallbeispiele (Lemmaansatz; gefolgt von 
phonetischen Angaben mit Anführung 
der vokalischen und konsonantischen 
Varianten und anschließender semanti-
schen Gliederung); des Weiteren erfol-
gen Erläuterungen zu Synonymen- und 
Vergleichszentralen, zum Verweissys-
tem, zu Angaben der Etymologie, zu di-
akronischen Aspekten sowie zum  
Klammersystem. Auch dieser Band lässt 
sich in die Reihe der bisher erschienenen 
Bände eingliedern, die einen im Ver-
schwinden begriffenen Dialekt doku-
mentieren, der für die Untersuchung der 
Mundarten des deutschen Sprachraums 
von wesentlicher Bedeutung ist. Der 
Band wendet sich gleichermaßen an 
Sprachwissenschaftler, Volkskundler, 
Soziologen, Historiker, und an alle, die 
sich für unsere Sprachinsel interessieren. 

Prima parte a comunicării scoate 
în evidență aspecte fundamentale 
privind publicarea volumului (spriji-
nul financiar; revizia științifică; pre-
zentarea materialului documentar și 
informativ); partea a doua se referă la 
prezentarea unui articol lexicografic 
cu exemple ilustrative (cuvântul titlu, 
urmat de partea fonetică cu variantele 
vocalice și consonantice și structura 
semantică); urmează explicații cu 
privire la centralele de sinonime și de 
comparații, sistemul de trimiteri, 
probleme etimologice, aspecte 
diacronice și folosirea parantezelor. 
Volumul de față se integrează în 
rândul volumelor precedente, care 
documentează un dialect pe cale de 
dispariție și de mare interes pentru 
studierea graiurilor din spațiul de 
expresie germană, întrucât graiurile 
transilvane păstrează numeroase 
forme arhaice acolo dispărute. 
Volumul se adresează deopotrivă 
lingviștilor, etnologilor, istoricilor, 
sociologilor și tuturor celor interesați 
de graiurile insulei noastre 
lingvistice. 
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„Und was danach?“: Todes-  
und Jenseitsvorstellungen in Todesanzeigen /  

Şi după aceea?: Concepţii despre moarte 
şi forma de existenţă ulterioară  

în anunţurile mortuare 
 

Cristina MIHAIL 
 

Die Hauptfunktion der Todesanzeige, 

nämlich die Bekanntgabe eines 

Todesfalls, erlaubt auch Einblicke in die 

Kulturauffassungen und Weltanschau-

ungen der Gemeinschaft, der die 

Verstorbenen entstammen. Der Beitrag 

bringt eine kontrastive, interkulturelle 

Betrachtung der Ansichten über den Tod 

und der Existenzform danach, mit 

Berücksichtigung von Todesanzeigen 

aus dem deutschen und dem 

rumänischen Sprachraum. 

Funcţia principală a anunţurilor 

funerare, anume anunţarea unui 

deces, permite şi concluzii cu privire 

la concepţiile determinate cultural ale 

comunităţii din care provine 

defunctul. Articolul explorează 

contrastiv, dintr-o perspectivă 

interculturală, concepţii despre 

moarte şi despre forma de existenţă 

ulterioară, având ca material empiric 

anunţuri mortuare din spaţiul 

lingvistic german şi român. 
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