
Saşii transilvăneni  
în Marele Război 
Episoade de istorie culturală

Editura MEGA
Cluj‑Napoca

2019

Marian Zaloagă



Cuprins

7 INTRODUCERE

19 CU CÂNTEC LA DATORIE! REPERTORIUL 
MUZICAL AL SAŞILOR ARDELENI ÎN CONTEXTUL 
IZBUCNIRII MARELUI RĂZBOI

26 Între patriotism local, Kaisertreue şi pan-germanismul cultural. 
Repertoriul muzical al saşilor în contextul debutului Marelui Război 

54 Observaţii finale

57 ÎN SERVICIUL ENORIAŞILOR PE FRONTURILE 
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL. PROVOCĂRILE 
ACTIVITĂŢILOR CAPELANULUI EVANGHELIC SĂSESC

58 Oamenii bisericilor pe fronturile Marelui Război. Capelanul militar şi 
misiunea sa de asistenţă sufletească

69 De la general la particular în înţelegerea activităţii capelanilor militari 

73 Antecedente istoriografice privind capelanatul militar săsesc din Primul 
Război Mondial 

83 Experienţele capelanului sas pe frontul din estul continentului în timpul 
Primului Război Mondial 

136 Concluzii

141 OFERTE, OPŢIUNI ŞI PRACTICI DE LECTURĂ ALE 
SAŞILOR PE FRONTURILE MARELUI RĂZBOI 

154 Lectura conformistă şi dirijată a soldăţimii de rând săseşti: „Mit Gott für 
König und Vaterland!” 

184 Cu Nietzsche şi alţi scriitori în raniţă pe frontul de est. Multiplele opţiuni 
şi practici de lectură ale medieşanului lui Otto Folberth

220 În loc de concluzii



224 ALTERITATEA RADICALĂ DIN INTERIORUL PROPRIEI 
TABERE. SAŞII ŞI ŢIGANII/ROMII TRANSILVĂNENI 
ÎN CONTEXTUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

228 Țiganii/Romii în bibliografia dedicată Primului Război Mondial şi Primul 
Război Mondial în istoriile ţiganilor/romilor

239 Prin ochii saşilor: Țiganii/romii în Marele Război

272 În loc de concluzii 

275 THE TRANSYLVANIAN SAXONS IN THE GREAT WAR. 
EPISODES OF CULTURAL HISTORY. ABSTRACTS

287 BIBLIOGRAFIE 



Introducere

Dacă în istoriografiile română sau maghiară – repere obligatorii într-o 
necesară comparaţie din pricina proximităţii, tradiţiilor şi a intereselor regi-
onale comune –, tema Marelui Război s-a aflat constant pe agenda de cer-
cetare din ultimii 100 de ani, pentru scrisul istoric săsesc lucrurile au stat 
diferit. În cazul saşilor, doar contemporaneitatea evenimentului şi imediata 
sa posteritate au făcut ca tema să reţină interesul istoricilor de profesie sau 
al amatorilor, ambele categorii fiind preocupate să înregistreze experienţe 
personale sau de grup din vremea marii conflagraţii. Cuprinderea comuni-
tăţilor săseşti într-un stat redimensionat ca România Mare a făcut ca subiec-
tul să fie tratat cu necesară diplomaţie, dacă nu, chiar cu oarecare reţinere. 
Nici nu s-ar fi putut ca lucrurile să fi stat altfel în condiţiile în care saşii, deşi 
au fost semnatari ai unei imediate declaraţii de adeziune la statul român, pe 
tot parcursul Marelui Război s-au străduit să fie supuşi loiali, respectiv aliaţi 
devotaţi ai unor state recent învinse. Nu se poate vorbi despre dezinteres, 
căci comemorarea evenimentului a fost relativ imediată, aceasta urmând 
un tipar depistabil şi în alte culturi europene. O demonstrează discuţia din 
presă, riturile de comemorare din biserici, tablourile cu cei căzuţi la datorie 
expuse în şcoli, precum şi monumentele dezvelite pe tot cuprinsul terito-
riului locuit de către saşi1. Chiar dacă s-a concretizat prin descoperirea unor 
monumente şi prin publicarea unor memorii de război, rememorarea de 
către saşi a participării la Marele Război s-a manifestat în aşa fel încât să 
nu lezeze sensibilităţile majorităţii dominante din punct de vedere etnic şi 
politic din noul stat România Mare. 

O simplă privire asupra celor mai importante producţii de sinteză de isto-
rie a saşilor din ultima sută de ani scursă de la finalizarea Marelui Război 
ne permite să ne facem o impresie generală cu privire la locul rezervat cer-
cetării acestei teme. 

Putem urmări poziţionarea istoriografiei oficiale săseşti faţă de Primul 

1 Vezi: Bernhard Böttcher, Gefallen für Volk und Heimat: Kriegerdenkmäler deutscher Minderhe-
iten in Ostmitteleuropa während der Zwischenkriegszeit, (Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 
2009), pp. 307–400.
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Război Mondial chiar din timpul desfăşurării sale. În acest sens avem la dis-
poziţie o carte apărută tocmai în anul cel mai critic din punctul de vedere al 
expunerii la război al comunităţilor săseşti. Astfel, într-un volum publicat în 
1916, Friedrich Teutsch rezerva câteva pagini finale discutării evenimentului 
la care era martor. În acestea se străduia să evidenţieze loialităţile comunită-
ţii despre care istorisea. Teutsch arăta că în pofida unor relaţii contondente 
cu maghiarii, pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, 
implicarea devotată a saşilor în război era o expresie a unei stări generale 
din imperiu, în care „conştiinţa şi loialitatea faţă de stat” erau împărtăşite 
de către cetăţeni de diferite etnii şi provenind din diferite straturi sociale, cu 
două excepţii, reprezentate de ruteni şi de sârbi. El accentua că saşii erau 
capabili să depăşească anterioare „sentimentele rănite” în contextul în care 
ţara (Vaterland) îi chema să-i sară în ajutor pe fiecare dintre cei care îşi sim-
ţeau „existenţa” (Dasein) legată de acesta. Ca supuşi loiali, saşii s-au arătat 
gata să demonstreze că „nicio jertfă nu era prea mare”2. Depăşind explicaţiile 
de ordin general, Teutsch ţinea să elucideze ce i-a putut determina, mai pre-
cis, pe saşi să răspundă neîntârziat chemării la arme. Conform lui Teutsch, 
iubirea pentru patrie (Heimatliebe) pe care o demonstraseră „pe tot parcur-
sul istoriei” era forţa motrice esenţială în acest proces, însă ţinea să sublini-
eze că, în noul context, interesul particular se confunda cu cel general statal. 
Teutsch scria: „acum creştea în sufletele lor iubirea pentru ţară” (Vaterland), 
mai precis, pentru statul căruia îi aparţineau, în mod „incontestabil sim-
ţeam noi, în inimile noastre, că existenţa (Dasein) noastră era indisolubil 
legată de acest stat. Dacă acesta se scufunda, atunci, la fel se întâmpla şi cu 
existenţa poporului nostru”3. Conform aceluiaşi istoric sas, „Camaraderia 
de arme cu Germania” (Waffenbruderschaft mit Deutschland) ar fi repre-
zentat pentru saşi, ca şi pentru alţi germani din diaspora, un imbold pentru 
a „lupta şi suferi” pentru cauza dreaptă pe care ar fi servit-o germanii prin 
purtarea acestui război4. Este evidentă intenţia lui Teutsch de a evidenţia 
faptul că războiul era un moment în care saşii puteau demonstra că erau 
capabili să depăşească interesul particular, implicarea în aceste evenimente 
permiţându-le manifestarea concomitentă şi nedisimulată a loialităţilor faţă 
de Imperiul Dualist şi faţă de Reich-ul german. 

În 1922, aşadar, la scurt timp după încheierea războiului, în sinteza dedi-
cată istoriei Bisericii Evanghelice săseşti, acelaşi Friederich Teutsch relua 
faptul că animozităţile cu autorităţile centrale au fost depăşite, războiul 
contribuind la o „atmosferă de încredere” (zuversichtliche Stimmung) ce a 

2 Friedrich Teutsch, Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart (Leipzig: K. F. 
Köhler), p. 330.
3 Ibidem, p. 332. 
4 Ibidem, p. 333.
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putut conduce la transformarea iubirii pentru patrie (Heimatliebe) într-una 
faţă de ţară (Vaterlandsliebe)5. Retrospectiv şi în chip indirect, se sugera 
că momentul de turnură al acestui proces a fost legat de transformarea 
Transilvaniei în câmp de luptă. Conform lui Teutsch, în acel moment, „vii-
torul şi existenţa poporului şi al Bisericii săseşti au fost puse sub semnul 
întrebării”6. Trebuie spus că în acest volum, apărut la scurt timp de la ali-
pirea Transilvaniei la România, rănile înfrângerii erau încă deschise, lucru, 
indirect exprimat, de referinţa la incursiunea armatelor statului român din 
afara arcului carpatic ca la o prezenţă „inamică”7. 

La 10 ani distanţă de la primul volum menţionat, Teutsch publica o carte 
dedicată istoriei saşilor din ultimii 50 de ani (1868–1919). În capitolul intitu-
lat „Războiul şi colapsul general” din cuprinsul acestui volum, înaltul prelat şi 
istoric sas se dovedea mult mai elaborat în analize şi explicaţii. Distanţa(rea) 
faţă de eveniment îi prilejuia o mai complexă perspectivă asupra experien-
ţei de război a comunităţii pe care o reprezenta. De data aceasta, Teutsch 
analiza nu doar războiul, ci şi segmentul de timp legat de ieşirea din acesta. 
Era mărturia faptului că nu doar războiul în sine a avut efecte transfor-
mative majore asupra comunităţii săseşti, ci şi opţiunile aflate la dispo-
ziţia saşilor odată cu prăbuşirea pe ambele fronturi a Puterilor Centrale. 
Teutsch relua argumentul că deşi nemulţumiţi de politicile centrale, saşii 
le-au depăşit datorită faptului că a triumfat principiul conştiinţei statale 
(Staatsgesinnung). Acest lucru a făcut ca apărarea patriei să devină o adevă-
rată prioritate fiindcă saşii intuiau că „existenţa lor era legată de acesta, iar 
dacă Ungaria va pieri, ei se temeau de propria decădere”8. Chiar şi aşa, în 
acest volum, Teutsch se poziţiona deja sensibil diferit, lucru vizibil atunci 
când observa că propria comunitate, deşi loială, nu s-a bucurat de o pro-
tecţie corespunzătoare demonstrată, indirect, de faptul că autoritatea mili-
tară a optat să organizeze apărarea provinciei pe linia Mureşului „ceea ce 
însemna că cea mai mare parte a ţinutului săsesc a fost abandonată”9. Cu 
toate acestea, Teutsch scria că invazia românilor din vara anului 1916 a făcut 
ca iubirea pentru patrie (Heimatliebe) resimţită „ca niciodată” de către saşi 
să se transforme într-o iubire de ţară (Vaterlandsliebe). El continua opinând 
mai precaut că: „Dacă acest sentiment a fost justificat sau nejustificat, era 
cert că el a existat: saşii se temeau că dacă statul de care ţineau, va pieri, ei 

5 Friedrich Teutsch, Geschichte der ev. Kirche in Siebenbürgen, Band II, (1700–1917), (Herman-
nstadt: W. Krafft Verlag, 1922), p. 601.
6 Ibidem, p. 607.
7 Ibidem, p. 612, 613.
8 Friedrich Teutsch, Die Siebenbürger Sachsen in den letzten fünfzig Jahren, 1868–1919, (Her-
mannstadt: W. Krafft Verlag, 1926), p. 220.
9 Ibidem, p. 228.
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însişi erau pierduţi, iar ceea ce până acum doar puţini împărtăşeau, acum 
era un sentiment resimţit de mulţi, [contemporanii saşi] simţind că viito-
rul poporului lor era legat de Ungaria”10. Adoptând o postură paternalistă, 
Teutsch înregistra decesul lui Franz Josef ca reprezentând începutul sfâr-
şitului, tânărul succesor Karl I nefiind considerat apt să poarte pe umerii 
prea tineri destinele imperiului11. Apoi revoluţia rusă şi procesul de demo-
cratizare ori de eliberare, manifestările şovine ale autorităţilor maghiare ori 
planurile iraţionale avansate de unii reprezentanţi maghiari din Ungaria 
sau din Ardeal, prezenţa armatelor române în Ardeal, discuţiile cu mem-
brii Consiliului Dirigent, necesitatea de a nu fi percepuţi ca duşmani, toate 
acestea au condus la decizia de la Mediaş din ianuarie 1919. Teutsch ţinea 
să sublinieze că această decizie de recunoaştere a autorităţii statului român 
nu a fost „deloc uşor de acceptat de către saşi, lucru de înţeles pentru cei 
care cunosc sufletul poporului”12, un popor care „spera să poată construi în 
continuare pe principii vechi”13. Aşadar, chiar la 10 ani de la prima declaraţie 
a devoţiunii pentru cauza proprie, dar şi pentru cea a statului căruia saşii 
îi fuseseră supuşi vreme de secole, Teutsch nu se sfia să recunoască – deşi 
cântărea altfel lucrurile – loialitatea saşilor contemporani războiului faţă 
de statul ungar. Totodată, el constata, cu dezamăgire, că, în pofida spiritu-
lui de sacrificiu arătat de către saşi, în istoria acestora episodul războiului 
reprezenta momentul colapsului ce a urmat căderii generale a fronturilor. 
Recalibrarea discursului său este totuşi notabilă. Nu numai că de această 
dată nu se mai vorbea despre inamicul român, ci, la 7 ani de la decizia de 
recunoaştere a autorităţii României Mari, Teutsch alegea să evidenţieze pro-
blemele care au invalidat opţiunea de a rămâne loiali faţă de fostul stăpân 
ungar. Episcopul sas admitea o evidentă dificultate a saşilor de a se adapta 
la realităţile imediate şi concrete, aşa încât episodul recentului război este 
înţeles ca un „colaps generalizat” (Zusammenburch) din care şi saşii au ieşit 
perdanţi. 

În pofida unor nostalgii personale, ca reprezentant al unei minorităţi 
naţionale cu expectanţe din partea noilor autorităţi statale româneşti – fun-
damentate pe declaraţia de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia –, Teutsch 
se dovedeşte apt să evite coliziuni cu discursurile comemorative şi reuşi-
tele politice ale comunităţii dominante. Urmărind modul lui Teutsch de 
a reflecta asupra acestui episod putem observa anumite continuităţi, dar 
şi dovezi de ajustare ale discursului la noile realităţi geo-politice la care a 
condus războiul. În linii mari, Teutsch conchidea că experienţa participării 

10 Ibidem, p. 242.
11 Ibidem, pp. 243–244.
12 Ibidem, p. 262.
13 Ibidem, p. 264.
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propriei comunităţi la Marele Război s-a aflat, constant, la intersecţia inte-
reselor proprii cu agendele imperiale, dar şi cu cele naţionale maghiare, 
respectiv româneşti14. Toate aceste dileme au fost examinate şi într-un, pe 
nedrept, marginalizat studiu a lui Pierre de Tregomain, în care autorul 
francez a reflectat asupra modului în care Marele Război a reprezentat un 
test şi un catalizator în privinţa felului în care saşii au răspuns la procesele 
modernizării15. 

În 1988, istoricii Martin Rill şi Carol Göllner au colaborat la realizarea 
unui scurt capitol dedicat Primului Război Mondial din sinteza intitulată 
„Die Siebenbürger Sachsen in den Jahren 1848–1918”. Deşi capitolul se des-
chide cu referinţe la sentimentul datoriei faţă de patria aflată în primej-
die, prin invocarea argumentelor lui Friedrich Teutsch, ulterior discursul 
lor este total distinct de orice partizanat naţional. Cei doi autori au ales să 
urmărească mult mai îndeaproape operaţiunile militare de pe fronturile 
de est, dar şi de pe cele din vest şi din această perspectivă să examineze 
modul în care ele s-au răsfrânt asupra zonelor locuite de saşi. Explicaţiile 
oferite cu privire la lipsurile ce caracterizau frontul de acasă confirmă for-
maţia marxistă a celor doi istorici, lucru limpede exprimat şi atunci când 
se afirma că „curentul naţionalism a avut consecinţe tragice asupra funda-
lului economic”16 concretizate prin demersul contemporanilor războiului 
de a organiza accesul la resursele materiale tot mai precare în funcţie de 
partizanate naţionale. Curios lucru, cei doi nu sugerează distincţii privind 
raportarea la război în funcţie de diversele categorii sociale cărora le aparţi-
neau combatanţii saşi. Sunt, totuşi, atenţi să reliefeze suferinţa umană de 
pe câmpul de luptă sau de pe fronturile de acasă, în spiritul ideologiei pe 
care o împărtăşeau denunţând, astfel, indirect, războiul care ar fi şubrezit 
edificiul imperial şi care, prin consecinţele sale, „a adus atingere [şi] intere-
selor poporului”17. Prin denunţarea vădită a naţionalismului din monarhia 
Austro-Ungară şi pendularea între o perspectivă globală asupra războiului 
şi una preocupată să recupereze suferinţa umană a saşilor, capitolul este cu 
adevărat unic ca manieră de interpretare în peisajul istoriografiei săseşti. 

În scurtul său sinopsis dedicat istoriei saşilor ardeleni, din 1990, Ernst 
Wagner nu insistă asupra experienţei războiului, ci se referă numai la 

14 Ibidem, p. 273.
15 Pierre de Trégomain, „Die Siebenbürger Sachsen und der Erste Weltkrieg: Erfahrung der 
Moderne“, în Aggression und Katharsis. Der Erste Weltkrieg im Diskurs der Moderne, editat de 
Petra Ernst, Sabine A. Haring, Werner Suppanz (Wien: Passagen Verlag, 2004), pp. 283–
298. 
16 Martin Rill & Carl Göllner, „Der Erste Weltkrieg 1914–1918“, în Die Siebenbürger Sachsen 
in den Jahren 1848–1918, editat de Carl Göllner, (Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 1988), 
p. 250. 
17 Ibidem, p. 253.
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posturile de minoritate ale comunităţii săseşti în contextul ultimelor decade 
ale existenţei Imperiului Dualist, respectiv, discută experienţa minoritatului 
sas în grupul mai mare al minorităţii germanilor din România Mare18. 

În cele numai cinci pagini ale lucrării din 1998, Siebenbürgen und 
Siebenburger Sachsen, Konrad Gündisch se păstrează aproape de textele 
lui Friedrich Teutsch discutând despre tradiţia dublului loialism faţă de 
Imperiul Dualist şi Reich-ul german – considerate forţe motrice ale efor-
tului de război depus de saşi – şi apoi despre necesitatea acomodării, din 
mers, la reconfigurarea geo-politică ce a urmat războiului. Accentul cade, 
ca şi în cazul lui Teutsch, asupra pierderilor suferite de către comunitate, 
pentru ca episodul războiului să se încheie, în mod dictat de împrejurări, cu 
o „schimbare” radicală concretizată prin actul de la Mediaş din 1919 – con-
diţionat de respectarea autonomiei culturale – de a adera la statul român19. 

Într-o carte în două volume, Micheal Kroner îşi permitea să zăbovească 
asupra participării co-etnicilor săi la Marele Război. Îşi deschide excursul 
cu remarca „feciorii saşi ardeleni s-au înrolat cu mândrie pentru a face 
serviciul militar în armata cesaro-crăiască, în primul rând datorită faptu-
lui că limba sa de comandă era germana”. Un argument suplimentar pen-
tru aceştia ar fi fost şi faptul că ei întrevăzuseră în acest eveniment ocazia 
de a ieşi din cadrul lor geografic, căci despre un spirit belicos nu se putea 
vorbi, acestei generaţii fiindu-i necunoscută această experienţă, tot ceea ce 
i-a mobilizat fiind, totodată, şi misiunea medievală de apărători ai graniţei 
statului maghiar şi conştiinţa de a răspunde chemării patriei ameninţate20. 
Kroner preciza distribuţia pe fronturi a luptătorilor saşi şi instalarea stării 
de nesiguranţă, progresiv, dinspre nord spre sud datorită proximităţii liniei 
frontului galiţian, respectiv datorită vecinătăţii cu statul român de la sud de 
Carpaţi, care, atunci când s-a decis să intre în război, a invadat zona locuită 
de saşi. Insistă cu precădere asupra experienţei evacuării şi a refugiului, fără 
însă a clama excese din partea armatelor statului român faţă de populaţia 
care a rămas locului21. Kroner ţine să evidenţieze şi sentimentele de recu-
noştinţă faţă de aliatul german şi a afinităţilor culturale cu trupele elibera-
toare ale Reich-ului, concretizate prin tot soiul de manifestări simbolice sau 
prin colaborări concrete, un exemplu fiind găzduirea copiilor din oraşele 
germane în comunităţile săseşti22. În linii mari, fără a manifesta vreun soi 
18 Ernst Wagner, Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Ein Überblick, (Innsbruck: Wort und 
Welt Verlag, 1990), pp. 65–66; 71–72. 
19 Konrad Gündisch, Siebenbürgen und siebenbürger Sachsen, (München: Langen Müller, 
1998), pp. 164–170.
20 Michael Kroner, Geschichte des Siebenbürger Sachsen, Band 1, (Nürnberg: Verlag Haus der 
Heimat Nürnberg, 2017), pp. 142–143.
21 Ibidem, p. 147.
22 Ibidem, pp. 147–148. 
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de nostalgie sau vreo formă de antipatie, Kroner urmăreşte constant expe-
rienţa şi opţiunile comunităţii săseşti în funcţie de constelaţia de forţe regi-
onale şi de succesul militar pe diferite fronturi ale celor două alianţe rivale. 
Declaraţia de adeziune la România Mare este descrisă ca fiind rezultatul 
unui calcul raţional în care contextul a impus ca loialitatea faţă de statul 
ungar să nu mai reprezinte o opţiune23. 

Chiar dacă nu mai este scrisă în întregime şi/sau în exclusivitate de către 
saşi, istoriografia de limbă germană care a ţinut să recupereze, la moment 
centenar, subiectul participării saşilor la Primul Război Mondial s-a concre-
tizat printr-un volum coordonat de Harald Heppner. Acesta reuneşte o serie 
de studii care, de la distanţa a o sută de ani, pot să privească evenimentele 
cu o anumită detaşare, dar şi să insiste asupra unor aspecte total desconsi-
derate. O parte a studiilor cuprinse în volum se referă la confruntarea dintre 
agendele naţionale, unele la chestiuni de ordin strategic, în vreme ce altele 
se concentrează asupra modului de a reacţiona al oamenilor bisericii sau 
al celor activi în corpul medical. Ecourile izbucnirii războiului în mediul 
rural, dar şi reacţiile din cel urban sunt examinate în studii de caz indepen-
dente, tocmai pentru a demonstra diferenţe de răspuns evidenţiate şi în lite-
ratura apuseană. Nici mobilizarea femeilor sau fenomenul prizonieratului 
în Siberia nu au fost străine experienţei de război a saşilor, motiv pentru a fi, 
la rândul lor, examinate în acest volum colectiv, care se încheie cu un grupaj 
de studii dedicate destinului acestui grup etnic în perioada interbelică24. 

În publicaţii periodice sau în volume colective ieşite de sub tipar în 
România sau în Germania, au apărut – în acelaşi context centenar – o 
serie de studii care explorează tema saşilor în timpul Marelui Război. 
Mircea-Gheorghe Abrudan a publicat studii privind poziţionarea instituţiei 
Bisericii Evanghelice din Ardeal faţă de război25. În alte contribuţii, acelaşi 
cercetător a stăruit asupra repertorierii memorialisticii de război, fie că vor-
bim despre cea produsă de către civili şi ofiţeri26 ori de către lideri militari 

23 Ibidem, pp. 153–155.
24 Vezi studiile din volumul Umbruch mit Schlachtenlärm. Siebenbürgen und der Erste Weltkrieg, 
editat de Harald Heppner (Köln,Weimar,Wien: Böhlau Verlag, 2017). 
25 Mircea-Gheorghe Abrudan, „Die Haltung der Evangelischen Landeskirche A. B. in Sie-
benbürgen gegenüber dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs“, în Österreichisch-Siebenbürgis-
che Kulturbeiträge. Schriftenreihe der Österreich-Bibliothek, Cluj-Napoca – Klausenburg – Kolo-
zsvár, Band 7, (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2017), pp. 61–102.
26 Mircea-Gheorghe Abrudan, „Primul Război Mondial reflectat în istoriografia şi memoria-
listica saşilor ardeleni“, în Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, editat de 
Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, (Cluj-Napoca: Academia Română, 
Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană 2015), pp. 75–84; Mircea-Ghe-
orghe Abrudan, „Primul Război Mondial în memorialistica saşilor din Transilvania”, în 
Astra Salvensis, Număr 5, 2015, pp. 89–104; Mircea-Gheorghe Abrudan, „World War I in the 
Memories of the Transylvanian Saxons“, în Transylvanian Review, Vol. XXV, No. 4, Winter 
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de prim rang27. Nici istoricii literari nu au pregetat să abordeze subiectul. 
Pe lângă studii de caz dedicate unor personalităţi şvăbeşti, Olivia Spiridon a 
reluat, în manieră proprie, examinarea memorialisticii publicate în timpul 
conflictului sau după război, adăugând şi referinţe legate de felul în care 
războiul s-a putut reflecta în producţii de factură ficţională. Contribuţiile 
sale de istoric literar profesează o analiză de discurs calitativă, insistând asu-
pra subiectivităţii rememorării28. Aceeaşi cercetătoare a reflectat comparativ 
şi asupra modului în care literaţi saşi şi germani din Banat s-au poziţionat 
faţă de deciziile din anul de cumpănă 1918, insistând asupra materialelor 
publicate în perioada interbelică, dar recuperând şi câteva producţii literare 
din anii 200029. Un alt istoric literar care a zăbovit asupra perioadei Marelui 
Război este Horst Schuller. Profesorul sibian a examinat, în două rânduri, 
jurnalul lui Otto Folberth30. Acelaşi jurnal unicat ca dimensiuni şi varietate 
a informaţiilor a fost, de asemenea, utilizat de Vasile Ciobanu care a ales 
să se concentreze asupra referinţelor combatantului Folberth la patria sa31. 
Tot la capitolul memorii de război trebuie menţionat şi studiul compara-
tiv al lui Iuliu-Marius Morariu32. Dacă Morariu a insistat asupra memori-
ilor a doi combatanţi bistriţeni, sasul Gustav Zikely fiind unul dintre ei, 

(2016), pp. 48–64; Mircea-Gheorghe Abrudan, „«Participarea mea în Primul Război Mon-
dial». Jurnalul inedit al sasului transilvănean Otto Folberth”, în Astra Sabesiensis, Număr 2, 
2016, pp. 75–86; Mircea-Gheorghe Abrudan, “«My Participation in the First World War»”.
The Manuscript Diary of the Transylvanian Saxon, Otto Folberth”, în World War I. The Other 
Face of the War, coordonat de Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela 
Tămaş, (Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2016), 
pp. 33–142; Mircea-Gheorghe Abrudan, „Der Erste Weltkrieg in den Erinnerungen der Bana-
ter Rumänen und der Siebenbürger Sachsen”, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 
Band 60/ 2017, pp. 73–90. 
27 Ibidem, „Marele Război în memorialistica generalului sas transilvănean Arthur Arz 
von Straussenburg”, în Astra Salvensis, Nr. 3, 2017, (Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2017), 
pp. 117–140.
28 Olivia Spiridon, „Die Siebenbürgenfront in der Erfahrungen der Siebenbürger Sachsen”, 
în Die unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumänien, editat de Gundula Gahlen, Deniya 
Petrova, Oliver Stein, (Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 2018), pp. 317–346. 
29 Ibidem, „«Die Masse wandelt ihre Sinn». Das Jahr 1918 in der deutschsprachigen Literatur 
aus der Banat und aus Siebenbürgen“, în Zwischen Trauer und Triumph. Das Jahr 1918 in der 
mitteleuropäischen Literatur, editat de Peter Becher & Florian Kührer – Weilach, (Regensburg: 
Verlag Friedrich Pustet, 2018), pp. 119–154.
30 Horst Schuller, „Selbstzeugnis und Zeitdokument, Die Quelle noch nicht genutzten 
Kriegstagebucher Otto Folberths“, în Spiegelungen, Jahrgang 7, (61), Heft 3, 2012, pp. 279–
294; Horst Schuller, „Spiegel und Selbstgespräch. Die Kriegstagebücher des Siebenbürgers 
Otto Folberth (1896–1991)“, în Textfronten. Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg im südöstlichen 
Europa, editat de Olivia Spiridon, (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015), pp. 295–332.
31 Vasile Ciobanu, „Siebenbürgen in Otto Folberths Kriegstagebuch“, în Forschungen zur 
Volks- und Landeskunde, Band 61, 2018, pp. 111–120.
32 Iuliu-Marius Morariu, „Două perspective inedite asupra Primului Război Mondial: 
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istoricul sighişorean Nicolae Teşculă a propus o analiză a războiului din 
prisma presei locale sighişorene33, ambele studii atrăgând atenţia asupra 
meritelor reconstituirilor micro-locale expuse variabil la fluxul de informa-
ţie, dar şi la fluctuaţia operaţiunilor militare. Tot într-o cheie locală, Ioan 
Dorin Rus a urmărit relaţia dintre om şi cadrul natural, chestiune esenţi-
ală pentru ambele fronturi, cel de acasă şi cel de luptă. În acest sens, Rus 
a examinat problema exploatării resurselor de lemn disponibile în arealul 
sighişorean34. Anterior, acelaşi autor a poposit asupra subiectului prezenţei 
saşilor reghineni în armatele Dublei Monarhii, depistând prezenţa unora 
dintre ei pe diverse teatre de operaţiuni35. O lectură din perspectiva ecourilor 
războiului în artele plastice a propus cercetătoarea Gudrun-Liane Ittu, care 
a optat pentru analiza iconografiei36 sau a relaţiei, foarte specifice, dintre 
arta statuară şi activităţile caritabile orientate înspre susţinerea efortului de 
război37. În final, tot din perspectiva angajării artelor în susţinerea efortului 
de război, personal ne-am concentrat asupra muzicii şi funcţiilor sale pe 
parcursul desfăşurării Marelui Război38. Toate aceste studii de caz, în marea 
lor majoritate prilejuite de centenarul Marelui Război, dovedesc un interes 
crescut pentru recuperarea unui subiect care a fost prea puţin tratat de isto-
riografia săsească din Ardeal.

Din punct de vedere metodologic lucrările lui Marlene Healy39, a lui 

jurnalul lui Gustav Zikeli şi însemnările lui Vasile Măgheruşan”, în Astra Sabesiensis, Număr 
3, 2017, (Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2017), pp. 163–172.
33 Nicolae Teşculă, „Debutul Primului Război Mondial reflectat în paginile gazetei «Scha-
essburger Zeitung»”, în Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, coordo-
nat de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, (Cluj – Napoca: Academia 
Română, Centrul de studii transilvane/ Presa universitară clujeană, 2015), pp. 61–68. 
34 Dorin-Ioan Rus, „Human Habitat and the Forest in Transylvania during the First World 
War. Case Study: Sighişoara”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şin-
cai”, XVII/2014, pp. 110–123.
35 Idem, Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, (Cluj- 
Napoca: Editura Accent, 2012), pp. 236–285. 
36 Gudrun-Liane Ittu, „Siebenbürgische Bildende Künstler und Künstlerinnen im Ersten 
Weltkrieg“, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Band 61, 2018, pp. 91–109.
37 Idem, „Artişti germani din Transilvania. Propaganda şi caritate în timpul Primului Război 
Mondial, 1914–1916”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Historia Artium, Volume 61, 
(LXI), 2016, pp. 67–86; Idem, „Propagandă şi caritate în timpul Primului Război Mondial. 
Wehrmann in Eisen (Ostaşul de fier) din Sibiu“, în Anuarul Institutlui de Cercetări Socio-
Umane Sibiu, Vol. XXIII, 2016, pp. 87–98.
38 Marian Zăloagă, „Mit Gesang vorwärts! Musik und Krieg bei den Siebenbürger Sachsen 
im Jahre 1914“, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Band 61, 2018, pp. 67–90; Marian 
Zăloagă, „The Musical Arsenal in the First World War. «Die Wacht Am Rhein» in Transyl-
vanian Saxons‘ Repertoire”, în N.E.C. Ştefan Odobleja Program Yearbook, 2017–2018, pp. 271–
297. 
39 Maureen Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire, (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2004).



16 M a r i a n  Z a l o a g ă

Roger Chickering40, precum şi cele semnate de Benjamin Ziemann41 sau 
Patrik J. Houlihan42 ne-au inspirat, sugerându-ne piste de cercetare pentru 
elaborarea capitolelor din prezentul volum. Studiile acestor autori şi încă 
multe altele evidenţiază, în mod convingător, strânsa relaţie dintre frontul 
de acasă şi cel de luptă, precum şi ajustările vieţii cotidiene la starea de 
beligeranţă. În demonstraţiile lor, autorii pomeniţi au accentuat asupra con-
tinuităţilor cu trecutul. Studii de acest fel privilegiază o lectură de la bază, 
relevând legătura intrinsecă dintre micro- şi macro- structuri şi procese, 
lucru fundamental pentru a putea înţelege că până şi narativele şi practicile 
cele mai banale, chiar ale unor grupuri/comunităţi minoritare, unele din-
tre ele chiar deposedate de putere, pot contribui semnificativ la înţelegerea 
nuanţată a unor chestiuni care scapă istoriei diplomatice sau celei militare. 

Optând pentru o analiză de discurs a informaţiilor vehiculate în ora-
şele săseşti, în hinterland-ul acestora sau între fronturi, în studiile din acest 
volum este evidentă influenţa antropologiei istorice şi a studiilor de istorie a 
cotidianului (Alltagsgeschichte), de altfel, domenii între care, de la un punct 
încolo, linia de demarcaţie se pierde. În acest volum vom face trimitere frec-
ventă la procese şi politici identitare care, în situaţii de criză – cum a fost 
starea de război –, au putut fi mai pregnant exprimate şi, prin urmare, mai 
uşor de prospectat şi de examinat de către istoric. Episoadele propuse urmă-
resc fenomene precum muzica, lectura, asistenţa sufletească furnizată de 
către capelani sau interacţiunea dintre grupuri minoritare, dar cu prestigiu 
social radical diferit, atât pe frontul de acasă, cât şi pe câmpurile de luptă. 
Aceste episoade de istorie culturală vor dezvălui nu numai felul în care răz-
boiul s-a totalizat, ci şi modul în care starea de război a condus la reconfigu-
rarea ţesăturii sociale şi culturale a lumii săseşti. 

Miezul acestui volum a fost un vast excurs pe care l-am dedicat temei 
capelanatului săsesc. După cum se va putea constata, cercetarea temei a luat 
proporţii, fapt ce ne-a îndemnat să urmărim şi alte încrengături ale proble-
maticii respective. Aveam la dispoziţie şi un vast material dedicat receptării 
unei tipărituri publicate într-un tiraj mare şi care a fost larg distribuit prin-
tre soldaţi de către clericii saşi, tocmai pentru a răspunde nevoilor lor religi-
oase, în contextul în care se conştientiza că personalul capelan, reprezentând 
propria biserică, era prea puţin numeros. Acesta a devenit pretextul pentru 
a explora două aspecte ale fenomenului lecturilor soldaţilor saşi aflaţi pe 

40 Roger Chickering, The Great War and Urban Life in Germany Freiburg, 1914–1918, (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2007). 
41 Benjamin Ziemann, War Experiences in Rural Germany 1914–1923, Translated by Alex 
Skinner, (Oxford, New York: Berg, 2007).
42 Patrick J. Houlihan, Catholicism and the Great War. Religion and Everyday Life in Germany 
and Austria-Hungary (1914–1922), (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).



17Sașii transilvăneni în Marele Război

câmpurile de luptă. Primul capitol al acestui volum este o reluare şi aducere 
la zi a unui studiu elaborat, iniţial, în 2016 şi care, din motive independente 
de propria voinţă, a întârziat să apară43. Am considerat oportună reluarea sa 
din câteva motive. Pe de o parte, în el ne concentrăm numai asupra debu-
tului războiului, putând fi, aşadar, o bună deschidere pentru un volum de 
studii. Pe de altă parte, acesta a fost publicat în limba germană şi am consi-
derat util ca el să fie accesibil şi publicului care nu citeşte în această limbă. 
Ultimul capitol este un demers care vine în continuarea unei preocupări 
anterioare şi care a rămas în afara demersului nostru de acum câţiva ani. 
Întâmplarea a făcut ca la congresul anual al The Gypsy Lore Society din 2018 
să se propună o secţiune legată de ţigani/romi în Primul Război Mondial. 
Din nefericire, studiul propus atunci a fost absolut insular, în pofida faptu-
lui că organizatorii propuseseră această tematică în apelul pentru contribu-
ţii. Am avut ocazia să prezentăm o schiţă a acestui capitol cu acea ocazie. O 
altă parte a sa am reuşit să o investigăm, mai detaliat, într-un studiu dedicat 
explorării vieţii cotidiene din vremea Primului Război Mondial. Cu anumite 
modificări, o parte din pasajele considerate mai elocvente le-am preluat şi în 
studiul din această carte, pe altele am convenit să le restrâng şi să trimit la 
textul în care s-au regăsit iniţial44. 

În planurile mele profesionale această carte nu figura, fiind preocupat, 
de ceva ani, de un alt proiect. Totuşi, întâlniri fericite m-au determinat să 
adun într-un volum un număr de cercetări dedicate Marelui Război. Cei 
care au încurajat mobilizarea mea au fost colegii din Grupul de Reflecţie asu-
pra Istoriei Politice şi Sociale a Secolelor XVIII şi XIX (GRIPS), care m-au 
invitat să ţin o prelegere cu ocazia întrunirilor găzduite la New Europe 
College. A fost o mare plăcere să onorez invitaţia şi doresc să deschid lista 
celor cărora le sunt recunoscător cu promotoarele acestui proiect Constanţa 
Vintilă-Ghiţulescu şi Silvia Marton. Tot ca urmare a unor invitaţii provoca-
toare, venite din partea colegilor Viorel Achim, respectiv a lui Bogdan Popa 
şi Radu Tudorancea am ajuns să elaborez capitolul dedicat ţiganilor/romi-
lor. Aceşti colegi de breaslă şi prieteni au stat, aşadar, fără să ştie, în spatele 
acestui volum. Sper ca lectura sa să îi captiveze mai mult decât au reuşit 
prezentările mele publice.

Din păcate şi a doua carte de autor pierde un potenţial cititor. Mă refer la 
o persoană pe care am însoţit-o doar telefonic, în ultimele sale săptămâni, 
şi de a cărei găzduire şi prietenie m-am bucurat, fără să simt vreodată că aş 

43 Marian Zăloagă, „Mit Gesang vorwärts! ...“, pp. 67–90. 
44 Idem, „Concerte cotidiene în vremuri extraordinare. Muzica ţiganilor şi receptarea 
săsească în timpul primul război Mondial”, în Războiul de fiecare zi. Viaţa cotidiană în tranşee 
şi în spatele frontului în Primul Război Mondial (1914–1919), editat de Bogdan Popa & Radu 
Tudorancea, (Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2018), pp. 148–174.
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împovăra. Fără generozitatea Elenei Vasiloiu nu puteam face paşii prelimi-
nari pentru realizarea acestui proiect. 

Pentru a încheia pe un ton pozitiv lista celor cărora le sunt recunoscă-
tor, ţin să mai fac o ultimă menţiune. Această carte a devenit realitate şi ca 
urmare a unei alte întâlniri norocoase – care era cât pe ce să fie ratată –, 
cu un om care m-a trecut, la modul propriu, dar şi la figurat, graniţe vechi 
concrete şi/sau imaginate. El mi-a repetat jovial un distih, pe care prefer să 
îl ţin confidenţial, dar, plecând de la acesta, am învăţat să tranşez mai ferm 
anumite chestiuni de viaţă. Dorind să onorez o promisiune făcută la drum 
lung, prin noapte, cartea asta e pentru tine, Daniel Ursache. 


