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CALENDARE GERMANE, APARUTE LA BRASOV,
IN COLECTIA MUZEULUI JUDETEAN DE ISTORIE BRASOV
Abstract: The first calendar book in Transylvania was printed in Sibiu, in 1525. The text was in
Latin. 50 years later, in 1575, it was printed another calendar in Sibiu. However, 1612 is
considered to be the year of the first calendar.
The calendar consisted of four parts: calendar data, historical data, didactic information and
literary creations. Calendars and other periodical publications had a significant circulation for the
people, appearing simultaneously with other forms of the printing press.
The first editions consisted of elements of the Middle Ages culture, astrological texts, predictions
and literature.
The collection of the History County Museum of Brasov includes 363 German calendars, printed
in Brasov. The oldest calendar is: ”Neu Verbesserter und Alter Kalender”, printed in 1747. Since
1848, the calendars developped continuously. The importance of this type of printed press consists
of the varied contents and manuscript notes.
Primul calendar s-a tipărit la Mainz, în 1448, almanahurile şi calendarele sunt considerate
precursori ai presei periodice. Secolul al XVII-lea este acela în care se poate considera că a
apărut presa periodică propriu-zisă.
În mai 1605, la Anvers, a apărut o „foaie” cu titlul „Nieuwe Tydinghen” („Ştirile
recente”), la intervale de timp neregulate la început, apoi periodic. În scurtă vreme,
datorită circulaţiei mărfurilor şi oamenilor, ideea contaminează cele mai dezvoltate oraşe
ale epocii, fiecare dorind să aibă propria publicaţie. Astfel apar periodice, aproape
concomitent, în Strasbourg, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Bâle, Köln, Frankfurt, Praga,
Stuttgart. Primul săptămânal se tipăreşte la Strasbourg, în august 1609, cu titlul „AvisoRelation oder Zeitung”. Pare curios, dar în marile capitale, ca Londra şi Paris, presa îşi va
face apariţia mai târziu.
Apariţia unui prim calendar tipărit în Transilvania este consemnată de cercetătorul
Zsolt Simon, care face cunoscută existenţa unui calendar apărut la Sibiu, în 1525, redactat
în limba latină1. Un alt calendar imprimat în limba latină, de Martin Heusler, a apărut la
Sibiu, 50 de ani mai târziu, în 1575, deşi anul de început al apariţiei calendarelor este
considerat anul 16122. Totuşi, alcătuirea calendarelor se făcea după modelul introdus de
străini ca: Valentin Hancken, Johann Neubarth3, David Fröhlich, Berhnard Cracker,
Samuel Solano4, Stanislaw Polduranovski, Matheo Moravinski, marea majoritate fiind
originari din Silezia, Slovacia sau Galiţia5.
http://www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/AnuarBaritHistorica2007/10Zsolt.Primele tiparituri.text.pdf
Mircea Avram, Calendarele sibiene în limba germană (Sec. XVII-XX), Editura Biblioteca Astra Sibiu, Sibiu, 1979, p. 5.
3 Apare ca editor de calendar şi la Braşov.
4 Editor de calendar şi la Braşov.
5 Mircea Avram, op. cit., p. 6.
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Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, calendarele braşovene de limbă germană
îşi diversifică conţinutul, îşi măresc numărul de pagini, informaţia seamănă tot mai mult
cu publicaţiile precursoare enciclopediilor, dimensiunile acestora sunt mai mari, de la
formatul mic, de buzunar, ce cuprindea iniţial un număr de aproximatv 70 de pagini, se
ajunge la cca 300 de pagini.
Conţinutul calendarelor cunoaşte aceeaşi suită, pornind de la datele calendaristice,
urmate de horoscoape, preziceri astronomice sau meteorologice, sfaturi practice, listele cu
târgurile şi datele în care aveau loc, sfaturi medicale, poezii. Cu timpul, ele îşi îmbogăţesc
şi îşi diversifică cuprinsul, ajungând chiar la o specializare pe domenii6. Datorită acestor
specializări, la sfârşitul secolului al XIX-lea apar calendare pentru: agricultori, comerţ,
meserii, umoristice, literare, istorice, şcolare şi sportive.
Friedrich Teutsch subliniază, în lucrarea sa Zur Geschichte des Deutschen Buchhandel
in Siebenbürgen, faptul că un accent deosebit s-a pus pe tipărirea şi difuzarea calendarelor
mai ales după 1848, considerându-se că acestea ajungeau cel mai adesea în casele cititorilor
de la sate şi oraşe, cu scopul de a răspândi informaţiile într-un mod mult mai uşor7.
Indiferent de limba în care s-au tipărit aceste calendare, ele nu erau destinate doar
populaţiei germane sau doar Transilvaniei, un exemplu îl constituie apariţia publicaţiei
„Kalender des Deutschen Grossrumänien”, în 1921.
Încă din primii ani de apariţie, calendarele germane cuprind informaţii despre
istoria românilor, despre personalităţi româneşti sau despre ţările române în general8. În
trecut, alcătuirea calendarelor includea date pur calendaristice, menţionarea celor 12 luni
ale anului cu zilele şi sărbătorile lor, urmate de o parte astronomică, prevestirea timpului,
un gen de buletin meteorologic, eclipsele, lungimea zilei şi a nopţii în fiecare lună, fazele
lunii. Alături de acestea, calendarele mai cuprindeau informaţii astrologice, prezicerea
evenimentelor istorice, materiale instructive cu sfaturi gospodăreşti, precum şi materiale
distractive: şarade, ghicitori, anecdote, poezii, snoave.9
Calendarele şi almanahurile nu au apărut, iniţial, în fiecare an, din cauza
dificultăţilor de multiplicare. Astfel, materialul calendaristic tipărit era întocmit pe cicluri
de câte 30, 100, 112 sau 140 de ani.10
Până în anul 1733, când au apărut calendarele româneşti, cele germane au fost
folosite şi de către românii cunoscători de limbă germană şi latină. Calendarele germane
au constituit o sursă de inspiraţie şi informaţie pentru cărturari români, precum Nicolae
Olahus, Samuel Micu Klein, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Gheorghe Lazăr, care au
beneficiat de instruire la şcolile germane din Transilvania11.
În alcătuirea calendarelor se disting patru părţi: calendaristică, istorică, didactică şi
literară.12 Din parcurgerea ediţiilor calendarelor se desprinde următoarea evoluţie: în
primele calendare, cele populare, predomină elementele culturii medievale: texte
Ibidem.
Ibidem, p. 7.
8 Ibidem, p. 10.
9 Cătălin Virgiliu, Ene Teodorescu, Catalogul calendarelor româneşti (1794-1947), Editura Muzeului Literaturii
Române, Bucureşti, 2000, p. 5.
10 Ibidem, p. 6.
11 Ibidem, p. 18.
12 Ibidem, p. 19.
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astrologice, preziceri, printre ele pătrunzând şi elementele literare. Cu timpul, literatura
capătă un rol important, mai ales prin contribuţiile celor mai cunoscuţi scriitori.13
În calendarele germane se inserau date din calendarul gregorian, dar şi din cel
iulian, deşi saşii trecuseră la calendarul gregorian încă din 1590, la doar opt ani după
corectura propusă de Papa Grigore al XIII-lea14. Acest aspect denotă faptul că aceste
calendare germane apărute în Transilvania nu erau destinate doar saşilor. Calendarele şi
almanahurile au avut o circulaţie importantă în rândul maselor, menţinându-se apoi,
concomitent cu dezvoltarea celorlalte forme de manifestare jurnalistică, şi diversificându-şi
permanent conţinutul în concordanţă cu noile sfere de interes, determinate de
dezvoltarea noilor ştiinţe şi de creşterea numărului celor ştiutori de carte. Astfel, pe lângă
calendarele de interes general, apar altele, care vizează domenii precum cele ştiinţifice,
pedagogice, literare, medicale, muzicale, agricole, sportive, tipografice etc.15
Colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov cuprinde un număr de 363 de
calendare germane, tipărite la Braşov, dintre acestea, cel mai vechi este Neu Verbesserter
und Alter Kalender/ Auf das Jahr Christi 1747/ Gestelt von Samuel Solano/ Cronstadt// Noul şi
vechiul calendar/ Editat de Samuel Solano (fig. 1). Tipograf Martinus Fernolend, 72 pagini,
incomplet. Dimensiuni: blocul cărţii 13x8 cm; oglinda textului 9x6,3 cm. Cuprinde
următoarele părţi:
1. Calendar
1.1. Astronomie
1.2. Horoscop
1.3. Alinierea planetelor
1.4. Alte informaţii
2. Calendar religios
La începutul fiecărei luni calendaristice apare câte o gravură. Fiecare lună este
împărţită în două părţi, prima parte pe o pagină (până în data de 15), urmată de o filă
liberă (dedicată însemnărilor), apoi a doua parte a lunii (din 15 până la sfârşitul lunii). Pe
filele libere apar însemnări manuscris.
Gravura I – p. 4: Familie în interiorul unei odăi ţărăneşti. Semn zodiacal vărsător;
Gravura II – p. 8: Peisaj rural de iarnă. Semn zodiacal peşti;
Gravura III – p. 12: Peisaj rural de primăvară. Semn zodiacal berbecul;
Gravura IV – p. 16: Grajd cu vite. Semn zodiacal taurul;
Gravura V – p. 20: O barcă cu doi oameni. Semn zodiacal gemeni;
Gravura VI – p. 24: O turmă de oi, doi ciobani, o stână. Semn zodiacal racul;
Gravura VII – p. 28: Peisaj rural de vară. Semn zodiacal leul;
Gravura VIII – p. 30: Munca şi prânzul pe câmp. Semn zodiacal fecioara;
Gravura IX – p. 34: Plug cu doi cai şi un ţăran. Semn zodiacal balanţa;
Gravura X – p. 38: Culesul viilor şi o presă de vin. Semn zodiacal scorpionul;
Gravura XI – p. 40: La şezătoare. Semn zodiacal săgetătorul;
Gravura XII p. 42: Tăiatul şi jupuitul oilor. Semn zodiacal capricornul.

Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 18.
15 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1995, p. 7.
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3.

Anexă la calendarul pe anul 1747.
3.1. Pentru iarnă
3.2. Pentru primăvară
3.3. Pentru vară
3.4. Pentru toamnă
3.5. Pentru fertilitate
3.6. Pentru boli
3.7. Pentru fenomene astronomice
3.8. Glosar cu târgurile anuale din Transilvania
3.9. Cronică scurtă a Transilvaniei; începe cu anul 105 şi se finalizează (în
exemplarul deţinut de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov) în 1716; lipsesc
ultimele pagini.
Fiecare dintre aceste capitole cuprind recomandări adresate populaţiei.
Starea de conservare:
Volumul este într-o stare precară de conservare şi prezintă o puternică uzură
funcţională. Lucrarea are 72 de pagini, 3 caiete. A fost tipărită pe hârtie manuală, cu linii
de apă orizontale.
Legătura: lipsesc ambele coperte, lănţişorul de coasere este fragilizat.
Blocul cărţii: hârtie îmbrunită, murdărie ancrasată pe suport, halouri de apă, colţul
de răsfoire fragilizat, rupturi şi fisuri la toate tranşele şi pe linia de pliere a fasciculelor,
uzură funcţională la tranşa laterală şi la cea inferioară, cu lipsă material suport. Prezintă
urme ale unui atac de insecte, găuri de zbor.
Neuer Verbesserter und Alter Kalender Welcher mit Nutz kan gebrauchet wesden, in gantz
Siebenburgen, Ungarn und anderen angrantzenden Landern. Gestellet von Johann Neubart
druckts Martin Brenndörfer, Cronstadt, 1780/ Noul şi vechiul calendar refăcut, care se poate folosi
în toată Transilvania, Ungaria şi celelalte provincii. Creat de Johann Neubart, editat de Martin
Brenndörfer, Cronstadt, 1780 (fig. 2). Colecţia cuprinde două exemplare identice,
diferenţele constau în însemnările manuscrise. Într-unul dintre cele două calendare, la
pagina 33, sunt însemnări manuscris privind decesul Mariei Tereza (d. noiembrie 1780),
consemnare la luna noiembrie. Lipsă pagină de titlu împreună cu partea legată de
horoscop şi astronomie. Calendarul religios cuprinde şi informaţii legate de ora la care
răsar şi apun soarele şi luna. Informaţii despre târgurile anuale.
Anexa:
!
!
!
!
!
!
!

1. Prima propoziţie despre astronomie cuprinde previziuni legate de semnele
astronomice.
2. A doua propoziţie despre iarnă.
3. A treia propoziţie despre primăvară.
4. A patra propoziţie despre vară.
5. A cincea propoziţie despre toamnă.
Cronica începe cu anul 90 şi consemnează date istorice importante până în
anul 1777.
Prinţi şi prinţese – date despre moştenitorii ereditari ai dinastiei de Habsburg.
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!
!
!
!

Rutele poştelor.
Interpretări ale semnelor astronomice – dacă în prima zi a anului soarele va fi
roşu înseamnă că vor fi război şi boli.
În a treia noapte a anului vântul prevesteşte ploaie şi zăpadă.
Referinţe pentru agricultori, pentru viaţa de familie şi pentru cea cotidiană.

Starea de conservare:
Cartea este într-o stare precară de conservare şi prezintă o puternică uzură
funcţională. Lucrarea are 72 pagini, 4 caiete. A fost tipărită pe hârtie manuală, cu linii de
apă orizontale.
Legătura este degradată, lipsesc ambele coperte şi lănţişorul de coasere este
fragilizat, restaurare empirică (cotorul este cusut pe exterior cu aţă albă), volumul
prezintă file desprinse din legătură.
Blocul cărţii: hârtie îmbrunită, murdărie ancrasată pe suport, halouri de apă, colţul
de răsfoire fragilizat, rupturi şi fisuri la toate tranşele şi pe linia de pliere a fasciculelor cu
lipsă material suport.
Kronstädter Kalender für das Jahr 1834, Kronstadt/ Calendarul braşoveanului pentru anul 1834.
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov deţine ediţiile din: 1831, 1832, 1837, 1839, 1840-1842,
1851, 1852, 1854-1858, 1866-1904. Cuprinde calendarul catolic, astronomie, horoscop,
meteorologie, mersul şi tariful poştelor din Transilvania.
Din cuprins: Genealogia casei austriece, calendar pentru evrei, calendar pentru
turci şi arabi, solstiţiile şi echinocţiile, zilele nefertile, evenimentele care se pot desfăşura
sau nu, vacanţele şcolare şi structura acestora pe perioada anului şcolar.
Cunoştinţe economice: sfaturi practice pentru agricultură, pomicultură, reţete
culinare, indicaţii pentru gospodine, literatură umoristică/anecdote şi ghicitori. Tarifele
şi rutele poştelor din Transilvania. Raportul poştal.
Compaß für Siebenbürgen. Neuer vaterländischer Kalender für das Gemeinjahr 1854. Erster
Jahrgang/ Călăuză pentru Transilvania. Noul calendar al patriei pentru anul 1854. Primul an de
apariţie (fig. 3).Tipografia şi Editura Römer & Kramer. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
deţine ediţiile din 1854 şi 1857. Cronologie pe modelul calendarelor medievale. Începe cu
anul 7000 de la facerea lumii. Genealogia împăraţilor germani. Istoria zilelor libere cu
conotaţii religioase. Descrierea amănunţită a sărbătorilor creştine. La final, taxa de
timbru.
Der Kronstädter Gevattersmann. Ein Kalender für’s Volk auf das Gemeinjahr 1869. Sechszehnter
Jahrgang/ Braşoveanul burghez. Un calendar pentru popor pe anul 1869, al 16-lea an de apariţie.
Format: 12x10 cm, 26 file + 56 pagini. Împărţit astfel:
1. Parte calendaristică
2. Proză
3. Versuri
La pagina 51, Profeţie pe anul 2000.
În colecţia Muzeului Judeţean de Istorie se găseşte şi ediţia din 1862.
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Sächischer Hausfreud. Ein Kalender zur Unterhaltung und Belehrung für das Jahr 1849. Zweiter
Jahrgang/ Prieten săsesc al casei. Un calendar pentru saşii transilvăneni pentru delectare şi
învăţare pentru anul 1849. Al doilea an de apariţie.
Se cunosc volumele din anii 1851-1913, prezentate ca Neue Folge des siebenbürgischdeutschen Volksbuches. Publicat de Georg Binder (1851), Johann Gött (1855), dr. Eugen von
Trauschenfelds (1863-1876), Franz Obert (1898). Imprimat iniţial în Tipografia şi Editura
Johann Gött, apoi Johann Gött und Sohn Heinrich. Are caracter enciclopedic, apar
materiale istorice, geografice, politice, economice, culturale, ştiinţifice, edilitare, agricole,
sanitare, studii literare, biografii, literatură populară, folclor săsesc, ghicitori, fabule,
snoave, povestiri, legende, nuvele, anecdote, aforisme, teatru, obiceiuri, versuri, materiale
pentru combaterea obscurantismului şi a superstiţiilor.16
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov deţine ediţiile din: 1849,1851-1853, 1855, 18571861, 1864, 1866-1873, 1875-1881, 1883-1914.
Der nützliche Rathgeber. Ein Kalender für jeden Haus und Landwirth in dem Großfürstenthume
Siebenbürgen auf das Schalt-Jahr 1840. II Jahrgang/ Îndrumătorul folositor. Un calendar pentru
fiecare casă în marele Voievodat al Transilvaniei pe anul bisect 1840. Al doilea an de apariţie.
Exemplarul cuprinde 96 pagini, format 15x9 cm. Parte calendaristică şi administraţie, pp.
1-63, 88-96. Sfaturi şi umor, pp. 64-88.
Colecţia noastră include ediţiile din 1841, 1843 şi 1847.
Deutscher Volkskalender für 1905. I Jahrgang/ Calendar popular german pentru anul 1905.
Primul an de apariţie. 244 pagini + 22 file, format 17x11 cm. Parte calendaristică. Parte
administrativă şi târgurile anuale. Ediţiile din 1905-1925; 1928-1934; 1936; 1940.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumire calendar
Christlicher
Hausfreund.
Kalender
für
die
evang.
Glaubensgenossen Augsburger Bekenntnisses in Rumänien
Compaß für Siebenbürgen. Neuer vaterländischer Kalender
Der Kronstädter Gevattersmann. Ein Kalender für’s Volk
Der nützliche Rathgeber. Ein Kalender für jeden Haus und
Landwirth in dem Großfürstenthume Siebenbürgen
Sächischer Hausfreud. Ein Kalender zur Unterhaltung und
Belehrung
Deutscher Volkskalender
Honterus – Kalender für Stadt und Land
Kronstädter Adressen – Kalender auf das Jahr 1909. LXXI Jahrgang
Alphabetisches Namenverzeichnis Namen – Verzeichnis der
Hauseigentümer von Kronstadt

Nr.
buc.
3
3
2
4
126
93
1
26

Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Calendare şi almanahuri româneşti 1731-1918. Dicţionar bibliographic,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 649.
16
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Nr.
crt.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumire calendar
Kalender der Deutschen Grossromäniens
Karpathen Jagd Kalender
Kronstädter Kalender
Kronstädter Saison – Almanach für das Jahr 1905. Erster Jahrgang
Neu Verbesserter und Alter Kalender
Neuer Kronstädter Kalender
Neues Kronstädter Adressbuch
Siebenbürgischer Jagd Kalender
Total

Nr.
buc.
2
3
85
1
3
5
2
4
363

Aşa cum rezultă din tabelul de mai sus, în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie
Braşov se găsesc 16 titluri diferite de calendare apărute la Braşov între secolul al XVIII-lea
şi prima jumătate a secolului XX, din care am descris doar opt titluri17. Acest fond de
carte poate fi pus în valoare printr-un catalog, care să cuprindă toate celelalte titluri de
calendare, dar şi calendarele care s-au publicat în alte zone şi în altă limbă decât cea
germană. În prezentarea celor opt titluri, am ţinut cont de aspectul cronologic, dar şi de
numărul ediţiilor deţinute de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Lucrările enumerate
sunt importante surse documentare legate de viaţa religioasă, spirituală, economică şi
culturală a saşilor braşoveni.

Fig. 1. Neu Verbesserter und Alter Kalender , nr. inv. 14173

17

Mulţumim domnului Bogdan Ciucă pentru ajutorul acordat la traducerea acestor calendare.
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Fig. 2. Neuer Verbesserter und Alter Kalender, nr. inv. 14656

Fig. 3. Compaß für Siebenbürgen,
nr. inv. 9415

Fig. 4. Der Kronstädter Gevattersmann,
nr. inv. 8743.
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