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Comisia de Istorie a Orașelor din România vă urează

Crăciun fericit și La Mulți Ani!

Commission for the History of Towns in Romania
wishes you Merry Christmas and a Happy New Year!
Die Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

wünscht Ihnen Frohe Weihnachten und ein gutes
Neues Jahr!
Commissione di Storia della Città rumena augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
La Commission pour l'Histoire des Villes
Roumaines vous souhaite Joyeux Noël et
Bonne Nouvelle Année !

Istoria orașelor la Congresul Național al Istoricilor Români,
ediția a II-a, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018
Istoria orașelor a fost prezentă la recentul congres de la Iași în două secțiuni speciale,
organizate de membri ai CIOR. În prima dintre acestea, propusă și moderată de colegii Laurențiu
Rădvan și Dan Dumitru Iacob, au fost prezentate șapte comunicări abordând diferite aspecte ale
modernizării orașelor din spațiul românesc. Laurențiu Rădvan a expus concluziile cercetărilor sale
cu privire la înființarea Eforiei orașului Iași, ca o consecință a aplicării dispozițiilor Regulamentului
Organic. Același subiect, cu aplicare la Târgu Frumos, a fost urmărit de Marius Chelcu, care a
relevat și atitudini de opoziție la schimbările aduse de acest aspect al modernizării administrației.
Același proces este prezentat de Dan Dumitru Iacob, care s-a oprit asupra lucrărilor de modernizare
din Galați în anii 1838–1849, folosind un document inedit, elaborat de inginerul și arhitectul Ignat
Rizer și finalizat la 31 decembrie 1849. La rândul său, Emil Păunescu a abordat procesul modernizării la Giurgiu, între anii 1831 și 1918, prin prisma aportului pe care l-au avut în acest oraș câțiva
intelectuali originari din Imperiul Habsburgic (arhitecți, ingineri, medici, profesori, farmaciști etc.).
Din perioada interbelică sunt tratate câteva aspecte vizând reconfigurări urbane și stilistice
dinainte și de după 1918, în spațiul românesc (Carmen Florescu), modernizarea unui domeniu mai
rar avut în vedere: producerea și distribuirea pâinii la București, în anii crizei economice din 1929–
1933 (Simion Câlția) și refacerea planului cadastral al Constanței după distrugerile din anii Marelui
Război (Răzvan-Raul Ivan).
În secțiunea dedicată orașelor din România în anii regimului comunist au fost prezentate
patru comunicări analizând diferite aspecte din trecutul centrelor urbane între anii 1945–1989, cu
deosebire din viața urbană din prima parte a acestei perioade. Astfel, Alexandru Dumitru Aioanei a
analizat dezvoltarea orașelor din Moldova în anii primelor cincinale, în timp ce Dumitru Velicu s-a
oprit la câteva dimensiuni urbanistico-arhitecturale ale Bucureștiului în aceeași etapă. Vasile
Ciobanu a prezentat câteva caracteristici ale vieții cotidiene la Sibiu în anii obsedantului deceniu,
iar Cristian Culiciu a analizat dezbaterile și planurile privind sistematizarea Oradiei din anii 1972–
1989, precum și măsura în care acestea au fost aplicate.
Fără a se afla în organizarea CIOR, o altă secțiune, coordonată de Ioan Bolovan și Sorina
Paula Bolovan, a avut în vedere „Orașele Unirii”. Aici Corneliu Pădurean și Doru Sinaci au
prezentat Aradul în calitatea sa de capitală politică a Marii Uniri, iar Valeria Soroștineanu a vorbit
despre Sibiul anului 1917.
Trebuie să constatăm că, la fel ca în cazul primei ediții a Congresului, și de această dată au
fost susținute comunicări vizând trecutul centrelor urbane și în cadrul altor secțiuni. Astfel, în
secțiunea care a abordat peisajul ecleziastic medieval, oferind astfel o altă perspectivă asupra
istoriei urbane, Florin Gabriel Petrică a constatat că la Târgoviște, în veacurile XIV–XVII, au fost
ridicate un număr însemnat de edificii religioase, care au avut un impact semnificativ asupra
topografiei orașului. De asemenea, Corina Hopârtean s-a referit la impactul prezenței ordinelor
mendicante în spațiul rural și urban din Transilvania secolelor XIII–XV. La secțiunea „Economie și
societate în secolele XVI–XIX”, Julia Derzsi a tratat politicile de impozitare în orașele transilvănene din perioada premodernă, oprindu-se la cazul Sibiului și al Brașovului.
Șarolta Solcan a abordat în secțiunea consacrată României în anii Marelui Război, consecințele ocupației străine asupra populației orașului București în anii 1916–1918. Același subiect, cu
accent pe propaganda germană în anii ocupației Brăilei, a fost prezentat de Viorica Preda. În
secțiunea consacrată „frontului intern” din comitatul Bistrița-Năsăud, Claudia Septimia Sabău a
expus concluziile cercetării sale asupra Năsăudului din anii războiului. Și orașele mici au beneficiat
de prezentări, așa cum este cazul cu Pâncota și Curtici în contextul Marii Uniri, abordate de Sorin
Ovidiu Bulboacă, în cadrul temei privind comunități locale transilvănene la 1918.
Nici orașele din antichitate nu au lipsit din comunicările susținute în cadrul congresului.
Astfel, Sorin Marcel Colesniuc și Delia Roxana Cornea s-au referit la cercetările arheologice și la
preocupările pentru prezervarea vestigiilor orașului Callatis în prima jumătate a secolului al XX-lea,
2

în contextul secțiunii „140 de ani de la unirea Dobrogei cu România”, organizată și moderată de
Valentin Ciorbea.
Trebuie menționat că și alte comunicări au avut în vedere centrele urbane, implicate în
viața economică și social-politică. În general, se poate conchide că numărul de comunicări care au
abordat direct sau indirect trecutul orașelor este în creștere față de ediția I a congresului, ceea ce
relevă sporirea interesului pentru acest domeniu al cercetării istorice. Îmbucurător este și faptul că
majoritatea comunicărilor pe această temă au avut un nivel științific ridicat.
Vasile Ciobanu

Beatrice Ciută, Călin Anghel, Ars Culinaria. Gastronomia istorică
între știință și reenactement. Despre obiceiurile culinare în Transilvania
medievală (Cluj-Napoca: Mega, 2017), 65 p.
Volumul încununează un proiect interinstituțional omonim ce a reunit specialiști din domeniul istoriei medievale, arheologi și muzeografi, activi în cadrul Muzeului Municipal „Ioan Raica”
Sebeș, Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Institutului de Cercetări Socio-Umane
Sibiu. Dacă scopul proiectului a fost ieșirea din sfera teoretică a istoriei și interacțiunea cu publicul
larg prin degustări din domeniul gastronomiei medievale ori expoziții tematice, volumul este mărturia
scrisă a activităților educaționale derulate în cadrul proiectului. Coordonatorii acestuia, dr. Beatrice
Ciută și dr. Călin Anghel, au apelat la specialiști ai istoriei medievale − dr. Călin Șuteu, dr. Radu
Totoianu, dr. Maria Emilia Țiplic, dr. Cosmin Popa-Gorjanu, dr. Camelia Popa-Gorjanu, dr. Alin
Tomuș și dr. Alin Cădan – și împreună au elaborat volumul, adresat atât cititorilor avizați, cât și
publicului larg, printr-o abordare a gastronomiei și gătitului ieșită din tiparul obișnuit.
Conceptul volumului este unul concentric, structurat în șase subteme: Introducere, Repere
din istoria economică a Sebeșului (secolele XIII–XVI), Alimentele în Alba Iulia medievală (sec.
XIII–XVI), Locuința și bucătăria, Ritmul timpului și al vieții în Evul Mediu și Rețete din cartea de
bucate a bucătarului-șef al principelui Transilvaniei. Autorii ne poartă înapoi în timp, printre
zidurile mândrului Mühlbach, în impresionanta cetate Weissenburg, ne familiarizează cu ritmul
omului medieval, preocupat de procurarea alimentelor și transformarea lor în bucate.
Paginile introductive configurează atmosfera medievală, accentuează importanța Evului
Mediu în drumul parcurs de la alimentația precară din secolele anterioare, până în momentul
stabilirii unor criterii gastronomice care au devenit stâlpii bucătăriei moderne.
Reperele istorice privind dezvoltarea urbană și economică în Sebeșul medieval, deși
prezentate succint, redau tabloul de ansamblu: obținerea sau valorificarea celor trebuincioase vieții
de zi cu zi, de către oamenii din Sebeș, unul dintre cele 33 de târguri transilvănene, în care trăiau
oameni cu gospodării și cu grădini de legume, în care erau atestate bresle, ai căror membri sunt
amintiți în documentele vremii ca martori în procese de judecată, ocupând simultan poziții
importante, precum cea de jude scăunal. Comunitatea medievală a Sebeșului era formată de oameni
ce se îngrijeau de ziua de mâine, care își ridicau grânare și își depozitau rezervele alimentare, care
nu renunțau la ceea ce li se cuvenea; astfel se explică un îndelung litigiu împotriva capitlului de
Alba pentru moșia Gusu, care le-a fost acordată, într-un final, prin decretul regelui Vladislav al
II-lea. Târgoveții de aici au întreținut relații comerciale cu negustori din Țara Românească și
Moldova. În secolul al XVI-lea, meșteșugurile au lăsat întâietatea agriculturii. Sebeșul, fortificat în
secolul al XV-lea, a continuat să prospere, fiind un punct de reper pentru călătorii care au pătruns
dincolo de zidurile sale și au înnoptat în hanurile de aici, oferindu-le protecție și confort.
În pofida unor surse documentare lacunare, în ceea ce privește Alba Iulia, atenția autorilor
s-a concentrat pe istoria producerii și procurării alimentelor în Evul Mediu. Privilegiile acordate
oaspeților sași în secolul al XIII-lea, obligațiile acestora față de Episcopia Transilvaniei, obligațiile
nobililor atunci când găzduiau regele și suita sa, registrele de venituri și cheltuieli, instalarea curții
princiare în secolul al XVI-lea și relatările călătorilor străini au contribuit indirect la evidențierea
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potențialului gastronomic din Alba Iulia între secolele XII–XVI. Zonă cu profil viticol recunoscut,
s-a remarcat și pe plan cerealier și legumicol, iar oaspeții din jurul cetății erau capabili să dea
capitlului vite, găini, cereale și vin. În contextul bucătăriei medievale, sunt consemnate exporturile
sosite în Alba Iulia, mai ales în privința mirodeniilor. Pentru secolul al XVI-lea se remarcă abundența produselor alimentare și puterea de cumpărare a oamenilor din zonă.
Locuințele și bucătăria sunt descrise prin prisma claselor sociale. Dacă cele dintr-un sat
medieval conțineau doar strictul necesar, bucătăriile orășenilor marcau o diferențiere reprezentativă
pentru statutul lor, iar cele ale nobililor țineau pasul cu tendințele europene. Apariția orașului, în
secolul al XIV-lea, a atras o serie de schimbări, impunând locuințele gotice, dar și sobele cu cahle.
Cercetările arheologice vin să completeze datele privitoare la ustensilele dintr-o bucătărie medievală, consemnând o diversificare, ce se va accentua vizibil până în secolul al XVI-lea. Procurarea
alimentelor, pregătirea și servirea mesei erau condiționate în Evul Mediu de Ritmul timpului și al
vieții. Orele meselor erau vestite prin bătaia clopotelor, sunetul trompetelor ori ale tobelor, familiile
se reuneau zi după zi pentru prânz și cină. Regulile din timpul mesei erau cunoscute și aplicate
exact, membri breslelor trebuiau să le urmeze întocmai, igiena înaintea mesei fiind importantă, ca și
folosirea fețelor de masă, a lingurilor, cuțitelor și a străchinilor. Oamenii găteau ciorbe și preparate
bazate pe carne în combinație cu legume. Cărțile de bucate și registrele de socoteli ale nobililor și
negustorilor evidențiază preocuparea pentru preparate bogate în proteine.
Capitolele Cerealele, Legumele și fructele, Carnea..., Condimentele și conservarea
alimentelor, Laptele și derivatele sale și Băuturile recreează o imagine de ansamblu a preferințelor
omului medieval, bazate pe necesitate sau putere de cumpărare. Orzul, secara și grâul reprezentau
baza alimentației, fiind folosite pentru prepararea terciurilor sau a unei mari varietăți de pâine ori de
plăcinte. Încă din secolul al XIII-lea, cultivarea și diversificarea legumelor în Transilvania s-a aflat
în strânsă legătură cu mănăstirile dominicane și franciscane. Dacă pe mesele nobililor ceapa, prazul
și usturoiul se găseau mai degrabă pentru aroma oferită bucatelor, dieta călugărilor și a oamenilor
de rând consta exclusiv din legume, în perioadele de post, dar și în asociere cu carnea. Și fructele
erau apreciate, fiind consumate în funcție de sezon. Fie că provenea de la animale crescute în regie
proprie ori de la măcelării, carnea a fost alimentul cel mai agreat în Evul Mediu. Porcul, vaca,
vânatul, găinile sau gâsca se găseau pe mesele oamenilor, fiind consumate cu plăcere. Rața era cel
mai puțin folosită pentru carne, deoarece medicii din epocă o considerau dăunătoare. Foarte
consumat era și peștele, mai ales în perioadele de post, fie că era vorba de specii regionale ori de
pește transportat viu, în butoaie, de negustori din Țara Românească ori Moldova. Păstrată în pivnițe,
ori în fortificațiile așezărilor, carnea era conservată cu ajutorul sării. De la costisitorul șofran până la
piperul ușor de procurat, bucătăriile medievale apelau la condimente pentru a îmbunătăți gustul
preparatelor sau din rațiuni curative. Apa potabilă venea din surse proprii, din fântâni săpate în
gospodării, ori din surse publice. Considerată impură, cei ce își permiteau înlocuiau apa cu vin, bere
sau mied. Documentele păstrate ne vorbesc despre popularitatea berii în Transilvania, fiind
asimilată alimentelor. Oamenii de rând apreciau consumul de vin, mai ales duminica, iar patricienii
își permiteau un consum mai des. Rachiul era considerat drept „apa vieții”. Indulgența față de alcool
avea la bază convingerea medicilor în proprietățile antiseptice ale acestuia.
Ultima parte a volumului reunește peste 15 rețete din cartea de bucate a bucătarului-șef de
la curtea principelui Transilvaniei. Selecția autorilor a urmărit aducerea în prim plan a unor rețete
inedite, precum clapon (cocoș castrat) cu sos de stafide, boabe de soc în aluat prăjit, tocană de vită
cu boabe de agrișe, dar și a celor pe care omul de astăzi le gătește și consumă cu plăcere, cum ar fi
ouăle umplute, carne de găină cu găluște ori prăjitură cu piersici.
Incursiunea culinară se încheie cu paginile dedicate bibliografiei folosite, evidențiind
specializările celor care au contribuit la acest proiect. Suportul fotografic folosit provine din arhiva
personală a specialiștilor implicați. Reenactment-ul și bucătăria medievală se înscriu într-un trend
ascendent de promovare a istoriei, fiind îndrăgite în Marea Britanie, Franța ori Germania. În ultimii
ani, aceste activități au crescut, s-au dezvoltat în adevărate festivaluri tematice. Proiectul și volumul
Ars Culinaria se înscriu în aceste tendințe de revigorare a cunoașterii Evului Mediu și bucătăriei
medievale din Transilvania.
Corina Hopârtean
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Laboratorul de istorie urbană
La Iași a fost inaugurat Laboratorul de Istorie Urbană, rod al
colaborării dintre Laurențiu Rădvan, profesor universitar la
Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, și
dr. Marius Chelcu, cercetător II la Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol” al Academiei Române, inițiativă care are drept scop
reunirea în cadrul unei platforme de cercetare a specialiștilor
în istoria urbană. În cadrul laboratorului, în ședințe periodice,
vor fi prezentate rezultatele cercetărilor celor preocupați de
istoria Iașului și nu numai, obiectivul coordonatorilor fiind
acela de a atrage și specialiști de la alte instituții (alte institute,
muzee, arhive, școli și licee), dar și din alte domenii
(geografie, arhitectură, lingvistică, sociologie), în vederea
inițierii unor proiecte cu caracter interdisciplinar. În cadrul
laboratorului se vor „experimenta” ipoteze și se vor iniția
dezbateri privind subiecte de interes public sau de cercetare. De
altfel, se urmărește ca Laboratorul de Istorie Urbană să devină
un reper de care să se țină cont în politicile publice ale
prezentului și viitorului, în condițiile în care orașele cunosc
transformări la nivel edilitar și de patrimoniu, ce nu țin întotdeauna cont de opiniile specialiștilor.
Prima ședință a Laboratorului a avut loc la 12 decembrie 2018 la Facultatea de Istorie din Iași, fiind
prezentate două comunicări: prima, susținută de Laurențiu Rădvan și Mihai Anatolii Ciobanu, s-a
ocupat de noile descoperiri cartografice din arhive moscovite referitoare la orașul Iași, și a doua, prezentată de Marius Chelcu, a urmărit evoluția sediului fostului consulat austriac din capitala Moldovei.
Romanian Academy
Commission for the History of Towns in Romania

INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY
Summary
Besides the traditional season’s greetings, this festive Newsletter issue contains three presentations, regarding the topics dedicated to the history of towns during the National Congress of Romanian
Historians, a volume published in 2018 and the opening of the new Urban History Laboratory in Iași.

Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
Dieses festliche Informationsblatt enthält, außer den traditionellen Weihnachtsgrüßen, drei
Beiträge: zum Thema Städtegeschichte auf dem Nationalkongress der rumänischen Historiker,
eine Buchvorstellung und Nachrichten bezüglich des neuen Städtgeschichte-Labors in Jassy.
______________________________________________________________________________________
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