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Societatea europeană în a doua 
jumătatea a secolului al XIX-lea a suferit 
un amplu proces de modernizare, care a 
afectat pături largi ale populaţiei. Acest 
proces a determinat modificări nu doar 
în plan politic, economic, social, ci 
ajunge să afecteze şi teritoriul sensibil al 

mentalităţilor colective pe care le modelează, lucru sesizabil prin transformările 
petrecute la nivelul vieţii private, prin noile concepte privind lumea şi viaţa, 
raporturile inter-umane, modul de aranjare al locuinţei, noi mode vestimentare 
etc. Deci transformări a ceea ce noi numim convenţional „ mod de viaţă ”.

„Modul de viaţă” se situează la întâlnirea dintre stilul de viaţă şi condiţiile de 
viaţă. Stilul de viaţă este produsul alegerii personale şi a gusturilor, fiind expresia 
libertăţii de decizie în viaţa cotidiană, iar condiţiile sunt definite prin caracteristici 
în plan social ale individului. Putem spune că societatea sau indivizii pot influenţa 
alegerea stilului de viaţă şi exprimă diverse practici concrete ale vieţii cotidiene şi 
a timpului în afara muncii.1

În această perioadă avem de a face cu o altă împărţire a timpului zilei, al 
anului, apare o distincţie netă între timpul muncii şi timpul liber, apare noţiunea 
de vacanţă, văzută ca o schimbare necesară de activitate. Odihna şi binefacerile 
naturii par o alternativă firească la timpul de lucru.2 Astfel, omul se diferenţia 
profund de înaintaşii săi, pentru el simbolurile şi privilegiile tradiţionale îşi pierd 
din semnificaţie, are un nou concept privind relaţiile inter-umane şi a spaţiului.3 
Putem spune că acum se naşte conceptul modern de „ timp liber” sub expresia sa 
cea mai consacrată: loisir.
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Aspectele modernizării nu puteau să ocolească Transilvania, aflată într-un 
proces amplu de transformare, de industrializare, de urbanizare; transilvăneanul 
de rând fiind tot mai aproape de ceea ce se petrece în Europa, este în contact 
permanent cu paradigmele occidentale pe care încearcă să le modeleze şi să le 
însuşească.

În această transformare putem include şi micul burg medieval de pe cursul 
mijlociu al Târnavei Mari, oraş cu o importanţă tradiţie meşteşugărească. Aici 
tăvălugul modernităţii provocând modificări ale aranjării locuinţei, a tabietului şi 
a modului de exprimare zilnică care includea şi acest nou concept aflat acum în 
vogă, - „timpul liber”.

Sighişoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se afla pe una din primele 
poziţii în rândul oraşelor ardelene. Din punct de vedere demografic situaţia se 
prezenta în felul următor: în anul 1851 număra în jur de 7 206 suflete situându-
l pe un onorant loc 6 în cadrul oraşelor transilvănene4, la 1866, creşte numărul 
populaţiei la 8 3545, la 1880, avem 8 788 locuitori, numărul lor va creşte la 9 618 
în 1890, şi se va ajunge la 10 875, în 1900.6 Dacă am face o analiză pe structura 
etnică a populaţiei am observa pentru ultimul pătrar al secolului XIX următoarea 
situaţie7:

Etnie Anul 1880 Anul 1890 Anul 1900

Saşi 5127 5202 5470
Maghiari 1178 1630 2206
Români 2096 2429 3132
Alţii 387 357 180

În cazul saşilor sighişoreni în secolul al XIX-lea o formă specifică de 
manifestare era asociaţionismul, care avea o foarte largă arie de răspândire, în epocă 
funcţionând o multitudine de asociaţii de la cele cu caracter ştiinţific dacă ar fi să 
amintim Asociaţia pentru cunoaşterea Transilvaniei (Verein für Siebenbürgische 
Landeskunde), la cele cu caracter economic - Asociaţia meseriaşilor (Gewerbe 
Verein), până la unele specializate pe anumite ocupaţii ale timpului liber, cum ar fi 
Asociaţia carpatină transilvană (Siebenbürgischer Karpaten Verein) care avea ca şi 
obiect de activitate drumeţiile, la asociaţiile muzicale, asociaţiile bicicliştilor etc.

Elita sighişoreană era formată din comercianţi, câţiva meşteşugari înstăriţi 
care şi-au deschis manufacturi şi mici fabrici, profesori ai şcolilor din oraş, in 
deosebi cei ai Gimnaziului evanghelic din Cetate, clericii diferitelor confesiuni, 
câţiva avocaţi, medici şi funcţionarii aflaţii în slujba oraşului şi a comitatului 
Târnava Mare, care îşi avea reşedinţa la Sighişoara. Fiecare dintre aceştia făceau 

4  Schässburg. Bild ein Siebenbürgischen Stadt, Rautenburg Verlag, 1998, p. 61 (în continuare 
Schässburg…).

5  Josef Haltrich „Culturhistorische Skizze aus Schässburg” în Schächsischer Hausfreund, 
XXX Jahrgang, Kronstadt, 1867, p. 80.

6  Schässburger Zeitung, nr. 7, Sonnabend, den 10. Februar, 1901, p. 25.
7  Ibidem.
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parte din una sau mai multe asociaţii în jurul cărora se va mişca întreaga „lume 
bună” a oraşului şi vor gravita principalele activităţi mondene.

Unul dintre cele mai bogate izvoare prin care putem avea o imagine asupra 
acestei elite sighişorene şi a modului în care aceasta îşi petrecea „timpul liber” în 
a doua parte a secolului al XIX-lea este presa. Pe lângă importantul rol în analiza 
vieţii politice, economice, presa ne relevă şi o imagine asupra modului în care 
societatea sighişoreană se manifesta şi care erau paradigmele la care se raporta.

A doua jumătate a secolului debutează cu apariţia primelor jurnale locale. 
Astfel, în tipografia lui Friedrich Kraner iese în 1869 primul ziar sighişorean- Das 
Sächsiches Volksblatt, care deşi a avut o existenţă scurtă de doar 10 luni, prin 
conţinutul articolelor, prin problemele abordate, asupra realităţilor locale şi 
transilvănene îl putem considera la aproape acelaşi nivel cu ziarele cu tradiţie 
apărute în Braşov sau Sibiu.

La 1872, va fi editat până în 1900, la tipografia lui Friedrich Jördens 
Schässburger Anzeiger, cu o apariţie bisăptămânală până în iunie 1888, când va 
apărea doar o dată pe săptămână. Publicaţia va renunţa la abordarea problemelor 
politice, însă pe lângă publicaţiunile oficiale, problemele privind viaţa economică, 
a asociaţiilor, activitatea consiliului oraşului, al comitatului, ziarul ne oferă din 
belşug date privind activităţile mondene la Sighişoara.

Din 1879 foaia lui Jördens va avea o concurenţă serioasă din partea lui Groβ-
Kokler Bote, apărut în tipografia lui Friedrich J. Horeth, cu o apariţie săptămânală, 
duminica, şi cu existenţa care îi va fi curmată doar de regimul comunist. Ziarul 
se dorea a fi un oficios al comitatului având deci o arie de cuprindere mult mai 
mare, însă se va limita în analiza evenimentelor petrecute la Sighişoara şi doar 
tangenţial vor fi abordate date privind celelalte oraşe şi localităţi ale comitatului. 
Va aborda doar în parte problemele politice ale vremii, fiind un ziar care reflectă 
cât se poate de fidel societatea sighişoreană şi implicit modul în care aceasta se 
raporta la „timpul liber”.

Transformările petrecute la nivelul sensibilităţilor colective, a modului în care 
era privită viaţa, munca, timpul liber sunt evidente. Încă din anii 60 sunt analizate 
de profesorul Josef Haltrich care reflectă atmosfera schimbătoare a timpului: „Viaţa 
în societate, petrecerile, au devenit mai costisitoare decât în trecut: ce pregătiri, ce 
cheltuieli necesită acum pentru sexul femeiesc un bal! Cu cincizeci de ani în urmă 
fetele din familiile senatoriale se duceau (la dans n.n.) îmbrăcate în rochii albe 
de pânză, toarse încă de mamele lor. Rochiţa se spăla, se călca şi era gata pentru 
următorul bal. Acum însă necesită nu mai puţin de două zile întregi pregătirea unui 
astfel de eveniment. În 1780 studenţii sighişoreni dansau într-o şură din Baiergasse 
şi rectorul Zey care mersese la dans îşi făcea loc prin asistenţa crescândă de la ţară 
printr-o chemare pe uliţă: Faceţi loc meşterului şcolar cel mare!”8

Modificările petrecute la nivelul mentalităţilor va determina un anumit gust 
pentru petrecerea cât mai activă a timpului liber, în care activităţile se diferenţiau 
în funcţie de anotimp, iarna era sezonul balurilor, al concertelor în diverse locaţii, 
iar vara era perioada în moda vacanţei estivale era exprimată prin călători şi serbări 

8  Josef Haltrich, op. cit. p. 91.
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câmpeneşti, dar şi partea anului în care spectacolele aveau loc în grădini tot mai 
iubite de localnici.

În acest sens, anotimpul rece era prin excelenţă sezonul balurilor din decembrie 
cu ocazia sărbătorilor şi până în luna aprilie. Existenta acestui gen de activitate în 
această perioadă anului era o tradiţie venită din Evul Mediu când vecinătatea, 
(Nachbarschaft), îşi ţinea ziua de judecată, (Richttag), după care se organiza o 
petrecere.

Vecinătatea la Sighişoara este o formă de organizare specific germană, care 
are ca şi obiect de activitate întrajutorarea. Organizată pe o stradă sau pe mai 
multe străzi învecinate, grupa pe toţi locuitorii acelui spaţiu şi aceştia se ocupau 
de lucrări cum ar fi curăţatul fântânilor publice de pe stradă, săpatul şanţurilor 
de scurgere a apelor pluviale, apoi stingerea incendiilor şi întrajutorarea în caz 
de deces al unui membru. Participarea la activităţile vecinătăţii era obligatorie şi 
odată pe an de obicei iarna avea loc o adunare generală cunoscută sub numele de 
Richttag, când se prezenta darea de seamă cuprinzând bugetul şi activităţile de pe 
parcursul unui an, se alegea conducerea şi erau traşi la răspundere cei care nu au 
participat la acţiunile vecinătăţii. După această şedinţă se organiza o petrecere, 
tocmai ca membrii să se cunoască cât mai bine.9

Ziarele sunt pline de informaţii privind astfel de manifestări ale vecinătăţilor. 
Ziarul Schässburger Anzeiger anunţa în data de 31 ianuarie 1883, un bal al 
vecinătăţii din Baiergasse la sala Hotelului „Zum golden Stern” cu ocazia Richttag-
ului, unde: „Măştile sunt obligatorii şi se pot cumpăra de la cofetăria domnului Josef 
Mühsam”.10

Asociaţiile vor prelua acest model, organizându-şi adunarea generală în sezonul 
rece de obicei la începutul anului, după şedinţă organizându-se un bal anual al 
asociaţiei. Presa ne oferă o multitudine de anunţuri care prezintă unul după altul 
diferitele baluri şi petreceri organizate acum. Groβ-Kokler Bote la începutul anului 
1889, la rubrica Local und Tages Nachrichten anunţa: „Baluri. Balul gimnaziştilor 
va avea loc în data de 25 ianuarie în Sala asociaţiei meseriaşilor. La 2 februarie 
asociaţia locală a meseriaşilor va pregăti al său tradiţional bal. Un strălucitor bal al 
Merkur-Club stă de asemenea în atenţie.”11

Nu puteai participa oricum la aceste baluri şi astfel care se organizau periodic 
in diverse locaţii şi cu diverşi profesori localnici sau străini cursuri de dans. Unul 
dintre acestea erau organizat în iarna lui 1881: „Maestrul vienez în dans şi balet 
U. D. Wagner va ţine un curs de dansuri în casa Spoer începând din 3 martie cu 
dansuri maghiare şi germane.”12

O altă activitate de sezon era organizată în aer liber - patinajul. Va apărea o 
societate specializată în organizarea şi întreţinerea în fiecare an a unui patinoar 
amenajat, tocmai pentru că era periculos şi interzis a practica acest sport pe râul 
Târnava Mare. Pentru anul 1888 „Asociaţia de patinaj” (Eislauf Verein) anunţa: 

9  Pentru o analiză detaliată asupra vecinătăţilor vezi: Vintilă Mihăilescu Vecini şi vecinătăţi 
în Transilvania, ed. Paideia, Bucureşti 2002, passim.

10  Schässburger Anzeiger, XII. Jahrgang, Mittwoch, den 21, Januar 1883, nr. 9, p. 35.
11  Groβ-Kokler Bote, nr. 525, Schässburg, den 20. Januar, 1889, XI. Jahrgang, p. 2204.
12  Schässburger Anzeiger, X. Jahrgang, Mittwoch, den 2. Februar 1881, nr. 28, p. 70.
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„Patinoar. Asociaţia locală de patinaj a inaugurat obişnuitul său patinoar în 
Schneideres Keule. Bilete de sezon sunt la casier, domnul Georg Baku, cand. în 
teologie (…).”13 Aceeaşi asociaţie îşi schimbă locaţia de la un an la altul şi pentru 
anul 1891 anunţa: „Patinaj. Societatea de patinaj va realiza în iarna curentă un 
patinoar artistic în Kleinen Erd”. Cu aceeaşi ocazie aflăm cât costa un abonament 
la patinoar: „…un abonament de 1fl.şi 50 kr. Pentru adulţi, 50 kr. Pentru copii şi 
ucenici, 1.fl. pentru gimnaziştii din clasele superioare. Oferta este valabilă până în 
15 decembrie după care se ridică fiecare abonament cu 50 kr. Biletele pentru o zi 
sunt de 20kr. (…) Biletele se găsesc la farmacia domnului A. Lingner.”14

Un alt obicei de iarnă practicat este săniuşul care ajunge şi în preocupările 
adulţilor. După cu relatează profesorul Haltrich: „Iarna, unii alunecau pe panta 
dealului (Şcolii n.n.) în jos cu sania. Chiar şi unii domni respectabili ca dr. 
Misselbacher şi Martin Balthes, iarna, la lumina lunii, împreună cu soţiile lor se 
dădeau cu sania alunecând până în Piaţa Cetăţii.”15

Perioada caldă a anului începea cu o sărbătoare care reuşea să anime întreg 
oraşul şi anume Scopationfest. Aceasta era o sărbătoare a primăverii organizată 
anual de şcoală. Numele de Scopation vine de la latinescul Scopa ceea ce însemna 
mătură sau nuia. La început se pare că era un obicei medieval conform căruia în 
fiecare primăvară elevii trebuiau să aducă la şcoală nuiele din care făceau mături 
pentru curăţenie. Se sărbătorea în luna mai dar nu avea legătură cu 1 Mai. 

În după amiaza din ajunul sărbătorii conducerea organizaţiei de elevi de la 
Gimnaziul evanghelic – Coteus – formată din Rex, Narator, Adjunct, Fuchsmaior, 
Primus Musicus şi ceilalţi căpitani de la şcolile sighişorene evanghelice organizau 
o deplasare în locul din afara oraşului, unde se amenaja spaţiul de dans, terenul 
de sport şi umbrarele pentru diversele instituţii din oraş numite kaa. A doua 
zi dimineaţa, formaţiunile muzicale ale elevilor se adunau în faţa Turnului cu 
Ceas de unde plecau apoi prin tot oraşul trezind populaţia şi invitând-o la marea 
sărbătoare. Prima parte a acestei sărbători era defilarea şcolilor. Se adunau elevii 
în faţa casei parohiale din Cetate, băieţii gimnazişti îmbrăcaţi în uniforme negre, 
iar băieţii mici în cămăşi albe şi fetele în rochii albe, toţi aceştia purtând pe umăr 
coroane late din frunze de stejar. Se cobora apoi din Cetate pe sub Turnul cu Ceas 
şi se ajungea în piaţa de jos – Marktplatz, unde îi aştepta primarul cu consilierii.

Apoi manifestarea devenea o serbare câmpenească, mutându-se în locul din 
afara oraşului amenajat cu o seară înainte, unde familiile plecau cu carele de boi 
pregătite cu mâncare şi băutură şi împodobite cu coroniţe de flori şi steguleţe. Se 
aşezau la locul stabilit, în jurul carelor apăreau mese, aici elevii cu fanfara defilau în 
faţa corpului didactic, iar şeful elevilor de la Şcoala din Deal (Rex) ţinea un discurs, 
urma apoi răspunsul rectorului (directorul şcolii). Între timp se încălzea mâncarea 
pregătită, iar după masă se organizau întreceri sportive şi se petrecea până târziu. 
De obicei această sărbătoare se desfăşura pe platoul Breite şi erau programate două 
zile, tocmai ca în caz de vreme nefavorabilă să se poată reprograma.16

13  Groβ-Kokler Bote, nr 471, Schässburg, den 8. Januar, 1888, X . Jahrgang, p. 1948.
14  Idem, nr. 672, Schässburg, den 16. November 1891, XIII. Jahrgang, p. 2797.
15  Josef Haltrich, op. cit., p. 92.
16  Legat de Scopationfest vezi: Schässburg…, pp.186-194 şi Gheorghe Baltag, Sighişoara. 

Schässburg. Segesvar. ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004, pp. 283-285.
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Ziarele ne oferă şi de această dată o multitudine de informaţii în fiecare an 
privind organizarea. Pentru anul 1899, se relata: „Scopationfest. Cum am aflat, 
marţi 16 eventual 17 a a(cestei) l(uni) sărbătoarea şcolară din luna mai a corpului 
şcolar evanghelic va avea loc pe Breite.”17

Sărbătoarea câmpenească din luna mai nu era doar un specific al şcolilor 
evanghelice şi a populaţiei germane din oraş. Atât românii cât şi maghiarii din 
urbe organizau separat pe şcolile confesionale existente manifestări similare, care 
însă purtau denumiri de genul Majalis sau simplu Sărbătoarea de Mai (Maifest). 
Numărul din 17 mai 1991 al lui Groβ-Kokler Bote anunţa că pe lângă Scopationfest -ul 
scolii evanghelice: „În 1 a a(cestei) l(uni) a avut loc în dealul Siechhof sărbătoarea de 
mai a elevilor romano-catolici. Plecarea din cetate a urmat după ora 8 dimineaţa cu 
muzică. După-amiaza părinţii şi copii, dar şi public se găseau pe dealul Siechhof la 
sărbătoarea de mai. La orele 10 seara excursioniştii veneau în cortegii largi acasă.”18

Românii vor fi pătrunşi şi mai mult de acest microb al sărbătorii câmpeneşti, 
preluând chiar şi modelul săsesc: „ Sărbătoarea de mai a tinerimii şcolare române 
a avut loc în 2 a a(cestei) l(uni) în <întreg nou înscenată>. Nu cum înainte era 
obişnuit din cartierul românesc în drum direct spre locul sărbători. Tinerimea 
şcolară română s-a mişcat pentru prima dată din locul de adunare a şcolii greco-
orientale din Cetate, strada Schanzgasse (…) în aceeaşi ordine ca şi tinerii şcolari 
saşi evanghelici.”19 Din păcate nu ne oferă informaţii privind locul desfăşurării. Însă 
anul 1900, aduce şi clarificarea necesară şi anume se organizează pe Breite şi este 
legată sărbătoarea câmpenească de Rusaliile pe stil vechi: „Majalis românesc. În 11 
a a(cestei) l(uni), a doua zi de Rusalii st(il) v(echi) a fost ţinută de şcoala românească 
şi de locuitorii români pe Breite, festivitatea lor anuală a pădurii. Frumosul cortegiu 
ordonat a mers de la Şcoala greco-ortodoxă jos deasupra Marktplatz-ului sub 
clinchetul muzicii şi a strigătelor de VIVAT în pădurea verde.”20

Aceste sărbători câmpeneşti sunt organizate şi pe parcursul verii de diverse 
asociaţii, care folosesc îndeosebi pădurea Siechhof. Dintre asociaţii se remarcă în 
primul rând Merkur-Club, care împreună cu „Asociaţia pentru formarea tinerilor” 
(Jungendbildungs Verein) se vor dovedi specialiste în organizarea unor astfel de 
sărbători. Merkur-Club-ul înfiinţat în 1875, de către un grup de tineri comercianţi, 
care doreau existenţa unei societăţi de amiciţie şi avea ca un punct important balul 
Merkur-Club sau Modeschau-Bal, cum mai era numit iarna şi organizarea unei 
sărbători câmpeneşti în pădurea Siechhof pe perioada sezonului cald. Cea de a doua 
asociaţie, Jungendbildungs Verein, apare în anii 60 ai secolului, la iniţiativa a doi 
profesori de la Gimnaziul evanghelic cu dorinţa de a reuni calfele din oraş. Această 
asociaţie s-a remarcat prin organizarea unor conferinţe şi în domeniul muzical, dar 
şi a organizării unei serbări câmpeneşti. Apropierea de deziderate dintre cele două 
asociaţii va determina o apropiere între ele şi în anul 1899, se vor unifica şi vor 
forma „Federaţia sighişoreană a tinerilor”, (Schässburger Jungendbund).21

17  Groβ-Kokler Bote, nr 1063, Schässburg, den 14. Mai 1899,XXI . Jahrgang, p. 4409.
18  Idem, nr. 646, Schässburg, den 17. Mai 1891, XI. Jahrgang, p. 2693.
19  Idem, nr. 806, Schässburg, den 10. Juni 1894, XIV. Jahrgang, p. 3349.
20  Idem, nr. 1122, Schässburg, den 22. Juni 1900, XXII. Jahrgang, p. 4650.
21  Schässburg…, p. 276.
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Iată, cum arătau chemările la sărbătoare în ziarele sighişorene: „Sărbătoarea 
pădurii. Duminică 5 iulie 1885, va avea loc o sărbătoare a pădurii organizată de către 
Asociaţia pentru formarea tinerilor. Plecarea se va face din faţa localului Asociaţiei 
meseriaşilor la orele 1.30. Biletele pentru dans 40 kr(eiţari) pentru membrii şi 60 
de kr(eiţari ) pentru străini.”22 Cam în acea perioadă a anului o altă asociaţie, cea 
a pompierilor voluntari, organiza în aceeaşi locaţie, o altă serbare câmpenească 
care purta cam acelaşi titlu: „ Duminică 15 iulie (1883 n.n.) în pădurea Sichhof va 
fi organizată o sărbătoare a pădurii a asociaţiei pompierilor voluntari. Plecarea la 
orele 2 după amiaza.”23

Pentru sezonul cald, marea atracţie o reprezentau însă grădinile publice, unde 
elita masculină găsea răcoarea necesară pentru a-şi împrospăta forţele. Grădina era 
locul unde se organizau tot mai mult serate, concerte, reprezentaţii teatrale, cât 
şi unele jocuri de societate apreciate în epocă. Această modă a lumii masculine 
este descoperită şi de profesorul Josef Haltrich un observator fin al realităţilor 
Sighişoarei timpului său: „Dintre grădinile publice existente cea mai veche este cea 
a lui Melchior, care în zilele săptămânii este frecventată de < domni>, iar sâmbăta 
şi în zilele de sărbătoare şi de cetăţeni, care împreună cu calfele participă la biliard, 
cărţi şi popice. Obiceiul lumii masculine de a vizita grădinile publice este acum în 
urcare.”24

În contextul noilor paradigme occidentale care puneau tot mai mult accent 
pe noţiunea vacanţă şi de petrecere a timpului liber în mijlocul naturii, departe 
de forfota marilor sau mai micilor centre urbane în spaţiul transilvan va apare o 
asociaţie care avea drept obiectiv descoperirea frumuseţilor munţilor Carpaţi. La 
Sibiu în anul 1880, ia fiinţă „Asociaţia carpatină ardeleană” (Siebenbürgischer 
Karpaten Verein), iar la scurt timp în 1881, se va deschide o filială la Sighişoara, 
una dintre primele ale asociaţiei.

Secţiunea sighişoreană avea în vedere locurile balneoclimaterice şi drumeţiile 
făcute pe jos în munţii Harghita. În acest scop au construit şi o cabană în anul 1882, 
la o altitudine de 1200 m în munţii Vlăhiţa, cabană care din păcate a dispărut în 
1896, mistuită de un incendiu. La aceste preocupări s-au mai adăugat şi „explorarea” 
împrejurimilor Sighişoarei şi în acest sens pe platoul aflat pe dealul Siechhof au 
construit în 1897, o cabană la altitudinea de 570 m. Cabana Vila Franca a rezistat 
până în zilele noastre, oferind o perspectivă deosebită asupra oraşului. Începutul 
secolului XX, determină o nouă abordare fiind organizate acţiuni mai ales în zona 
munţilor Făgăraş, unde asociaţis administra cabana Sâmbăta.25

Ziarele sighişorene ne oferă informaţii privind activitatea asociaţiei carpatine, 
însă nu atât asupra activităţii sale în munţi, cât mai ales asupra activităţii în 
împrejurimile oraşului. O direcţie era zona împădurită din partea de sud est a 
comitatului Târnava Mare. Astfel în numărul din 6mai 1888, al lui Groβ-Kokler 
Bote informa publicul cititor că: „Pentru data de 10 mai, secţiunea Sighişoara a 
Asociaţiei carpatine transilvane organizează de sărbătoarea Înălţării Domnului 

22  Groβ-Kokler Bote, nr. 340, Schässburg, den 5. Juli 1885, VII .Jahrgang, p. 1424.
23  Schässburger Anzeiger, XII. Jahrgang, Samstag, den 14. Juli 1883, nr. 56, p. 222.
24  Josef Haltrich, op. cit., p. 91.
25  Schässburg…, pp. 273-275.
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o excursie pe dealul Saschizului. Plecarea din faţa lui Cafe Martini dimineaţa la 
orele 6. Sosirea în Cetate (a Saschizului n.n) va fi în jurul orelor 12. Traseul va fi 
prin drumul Sapartocului, apoi pe Jungkernberg, prin înălţimile Vulcanului şi de 
aici la Saschiz. Cei care nu pot face acest tur de forţă poate merge cu trenul spre 
Heijasfalva (azi Vânători n.n.) de la orele 5.32 şi de aici pe jos până la Saschiz. 
La întoarcere plecarea la orele 7 seara pentru ca la orele 9 să se ajungă trenul de 
Odorhei. Toţi membrii şi prietenii asociaţiei sunt rugaţi să se prezinte marţi 8 mai 
după amiaza la preşedintele secţiunii Dr. Friedrich Kraus sau la secretarul Theodor 
Fabini pentru a se înscrie şi aşi anunţa participarea.”26

În vara anului următor se anunţă o altă excursie dar care are de această dată 
o altă destinaţie la câţiva kilometri de oraş: „(…) Secţiunea locală a Asociaţiei 
carpatine transilvănene organizează duminică 7 a a(cestei) l(uni) prima sa excursie 
pe Marienburg Kreppen. Plecarea după amiaza la orele 2 de la Cafe Matini.” 
Excursia nu necesita mare efort cu această ocazie fiind invitate şi doamnele care 
”…la excursie pot participa fără plângere.”27 

Asociaţia carpatină pentru a-şi eficientiza acţiunile va colabora şi cu celelalte 
asociaţii profitând de o serie de manifestări ale acestora în a organiza drumeţii. 
În acest sens cu ocazia adunării generale a unor asociaţii în 1891, „montaniarzii” 
sighişoreni se implică şi organizează o nouă ieşire în natură: „(…) Duminică 28 a 
a(acestei) l(uni) se va organiza după amiaza o excursie la Cloaşterf, unde va avea 
loc în 28 şi 29 iunie adunarea generală a Asociaţiei regionale agricole şi a Asociaţiei 
Gustav Adolf, după care se va pleca spre Daia, (apoi n.n.) o plimbare pe Steinberg 
în Meschendorf (751 m) şi de aici pe jos spre Cloaşterf, de unde după amiaza de 29 
reîntoarcerea cu căruţa”28

Acţiunile lor vor fi preluate şi de alte asociaţii care aveau cam acelaşi scop 
de promovare a sănătăţii fizice şi anume de asociaţia de gimnastică care în 13 
septembrie 1898 va organiza profitând probabil de vremea bună pentru a vedea de 
pe anumite înălţimi culmile Carpaţilor: „ …o excursie în comun pentru o imagine 
a Carpaţilor de pe < Eichrücken> deasupra la <Ungefug>. Plecarea de la orele 2 
fix din curtea Şcolii din Deal.”29

Preluând modelul asociaţiilor de gimnastică din mediul german în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea se promovează şi în mediul transilvănean această 
modă de a practica pentru sănătate şi pentru o viaţă armonioasă activităţi sportive, 
noua paradigmă arătând un alt tip abordare de care se bucură corpul uman şi de 
evoluţiile medicinii. Activităţile sportive şi fizice la nivelul individului ca şi al 
familiei se manifestă ca şi practici care vehiculează valori şi semnificaţii proprii 
actorilor implicaţi; ele sunt ca si celelalte activităţi ale timpului liber care sunt 
acţiuni active şi implică o activitate de spectacol şi divertisment.30

26  Groβ-Kokler Bote, nr. 488, Schässburg, den 6. Mai 1888,X . Jahrgang, p. 2052.
27  Idem, nr. 549, Schässburg, den 7. Juli 1889,XI. Jahrgang, p. 2300.
28  Idem, nr. 651, Schässburg, den 11. Juli 1891,XIII. Jahrgang, p. 2712.
29  Idem, nr. 924, Schässburg, den 13. September 1896,XVIII. Jahrgang, p. 3837.
30  Gáetan Quellet, André Thibault „Introduction. Le sport et l’activité physique, elements 

centraux de la vie personnele, comunitaire, sociale et économique” Loisir et societé/
Society and Leisure, vol. 24, nr. 1, Presses de l’Université du Québec, 2001, pp. 11-12.
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Despre activitatea acestei asociaţii la Sighişoara aflăm că ideile privind 
îmbrăţişarea activităţilor fizice sunt aduse de studenţii sighişoreni aflaţi la studii 
la universităţile din spaţiul german. Aceste idei îşi vor găsi materializarea prin 
impunerea în 1848, ca şi disciplină facultativă, iar din 1886, ca obligatorie a 
educaţiei fizice şi a sportului la Gimnaziul evanghelic. Introducerea în programa 
şcolară a acestei activităţi va determina preocupări în domeniu, materializate prin 
apariţia în 1868, a „Asociaţiei masculine de gimnastică” (Männerturnverein), ai 
cărei membrii se întruneau de două ori pe săptămână în caz de vreme bună la 
localul „La mielul alb”, mai târziu la sala asociaţiei meseriaşilor, iar din 1890, în 
nou construita sală de gimnastică de la şcoala evanghelică de băieţi.31

Periodicele sighişorene nu puteau ocoli activitatea acestei asociaţii, în Groβ-
Kokler Bote la rubrica ştirilor sunt menţionate organizarea de manifestări ale 
asociaţiei: Gimnaşti atenţie! În fiecare duminică joc de gimnastică în Pfarrerwisse 
(azi Aleea Teilor n.n.) la ora 1.30”32 sau „Azi, duminică după amiaza un joc de 
gimnastică pe Breite. Plecarea de la orele 2 din sala de gimnastică.”33

Perioada verii aduce în secolul XIX şi un alt obicei acela de a evada pe o 
perioada lungă din mediul urban. Noua modă a „schimbării de aer”, care după 
medicina vremii era absolut necesară pentru a scăpa în special de ravagiile 
provocate în populaţie de tuberculoză. Vacanţa apare acum ca o schimbare necesară 
de activitate şi gen de viaţă. Odihna şi binefacerile naturii par o alternativă tot mai 
firească la modul de viaţă urban şi industrial, o alternanţă a timpului de lucru cu 
vacanţa, timpul călătoriilor, al naturii şi al divertismentului.34

Sighişorenii îşi vor alege un loc privilegiat de vilegiatură, localitatea Vlăhiţa 
(Szt. Kerestbanya) din munţii Harghita. În fiecare an mai ales în anii 90, se organizau 
mai multe sejururi pe perioada iunie-septembrie, iar animatorul acestor tratamente 
era medicul oraşului Josef Bacon. La dorinţa sa expresă se vor pune bazele în 1892, 
a coloniei de băi de la Vlahiţa/Szent-Kerestbanya/Karlshütte, în Munţii Harghitei, 
o colonie de vară, iniţial o cabană, care a tratat cu ape minerale şi aer curat timp 
de cinci săptămâni, 5 fete sighişorene bolnave, supraveghiate de două asistente. 
După un an, Prezbiteriul local al Bisericii Evanghelice va construi o altă casă. Aici 
într-un bazin de 800 de m se foloseau băile în ape minerale pentru tratarea bolilor 
de plămâni, a anemiei şi a bolilor de nervi. În 1896, 1903 şi 1912, se vor organiza 
şi tabere pentru copii. Dr. Bacon va conduce această colonie de băi până în 1934. 
Organizând de obicei în lunile iulie şi august câte două sejururi pe an.35

 Pentru anul 1894 aflăm: „Înştiinţare pentru colonia de băi de la Szt. Kerestbanya 
va funcţiona pentru primul sezon din 2 iulie până la 5 august (…) se fac rezervări 
până pe data de 15 a acestei luni. Rezervările pentru mai târziu se fac pentru cel 
de-al doilea sezon 6 august-10 septembrie”.36 Anul următor organizarea este mult 

31  Schässburg…, p. 291.
32  Groβ-Kokler Bote, nr. 738, Schässburg, den 19. Februar 1893, XV. Jahrgang, p. 3065.
33  Idem, nr. 1021, Schässburg, den 24. Juli 1898,XX. Jahrgang, p. 4238.
34  Philippe Aries, Georges Duby, op. cit., p. 203.
35  Richard Ackner, Das Bacon-Buch. Von Mosel an die Koklel. Familiengeschichte. 

Familiendruck und für Siebenbürgische Bibliotek Gundelsheim, 2002, p. 75.
36  Groβ-Kokler Bote, nr. 802, Schässburg, den 13. Mai 1894,XVI. Jahrgang, p. 3333.
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mai bună şi se : „… organizează două colonii la această baie de cură. Prima pleacă 
la 2 iulie orele 3, 56 şi durează cinci săptămâni până în 5 august şi a doua din 6 
august până în 2 septembrie cu plecarea de la orele 11,08. O alta este în luna iunie 
din 1 până în 18 iunie dacă se găsesc participanţi”. Acum aflăm şi preţul unor 
astfel de călători care includea pe lângă cura propriu-zisă şi transportul. Pentru 
sezonul din iulie 45 florini, iar pentru cel din august 33 de florini.37

Dezvoltarea tehnicii va permite apariţia unor noi mijloace de transport, unele 
dintre ele găsindu-şi utilizarea şi în activităţi care erau destinate timpului liber. În 
acest caz amintim utilizarea bicicletei, o prezentă deja vie în ultimul deceniu al 
secolului al XIX-lea în oraşele europene. Apariţia ei nu putea să-i lase indiferenţi 
pe locuitorii burgului de pe Târnavă. Existenţa acestui vehicul a determinat şi 
înfiinţarea unei asociaţii a bicicliştilor. Din păcate nu avem nici o informaţie 
privind anul înfiinţării, numărul de membrii, etc. Singurele informaţii ni le oferă 
presa locală care menţionează activitatea acestei asociaţii la sfârşitul anilor 90 ai 
secolului.

Una dintre primele informaţii le avem în numărul 19 septembrie al oficiosului 
Groβ-Kokler Bote, unde se anunţă: „Să trăiţi! Asociaţia bicicliştilor sighişoreni 
organizează marţi 21 a a(cestei) l(uni)seara la orele 8,30 o plimbare pe Corso 
cu lampioane pe străzile importante ale oraşului. În caz de vreme nefavorabilă 
cursa va fi amânată pe seara următoare. Duminică 19 a a(cestei) l(uni) o partidă 
a asociaţiei spre Cristurul Secuiesc.38 Anul următor asociaţia se transformă în 
club: „Clubul bicicliştilor <Fahrlust>. Plecarea spre Dumbrăveni, azi duminică 30 
a a(cestei) l(uni) după amiază la orele 1. Plecarea din faţă la Cafe Mühsam.”39 
Plimbarea pe Corso devine o tradiţie şi în 1899, se îmbină cu o cursă de stradă pe 
o distanţă de aproximativ 20 de kilometri: „Cursa de stradă. Asociaţia bicicliştilor 
locali organizează în a doua zi de Rusalii după amiaza la orele 2 prima sa cursa de 
stradă pe calea Sighişoara-Criş. Plecarea la start va avea loc la orele 1.30 cu muzică 
militară din Marktplatz. Seara plimbare pe Corso. Toţi biciclişti (sunt invitaţi n.n.) 
seara la orele 8 la concertul militar la Hotel Frank.”40 

Acestea ar fi în lini mari activităţile cu care locuitorii urbei de pe Târnava 
Mare îşi petreceau o parte a timpului liber în cele două sezoane, rece şi cald, a 
unui an calendaristic. La aceste activităţi am mai adăuga şi un alt set de preocupări 
care le putem încadra în categoria manifestărilor culturale sau culturalizante. Ele 
nu ţineau seama de anotimp şi grupau anumite concerte, reprezentaţii teatrale, 
conferinţe, expoziţii, susţinute de diverşi artişti, mai mult sau mai puţin renumiţi 
în epocă şi care se desfăşurau fie într-o sală de spectacole, la reşedinţa unora dintre 
localnicii cu dare de mână sau în anumite grădini publice. Aceste activităţi au 
umplut o mare parte a timpului liber de care dispunea „lumea bună” a oraşului. 

Apariţia unor artişti cu renume la Sighişoara era în mare parte facilitată de 
existenţa unor căi de comunicaţii care permiteau o legătură directă cu marile centre 
ale monarhiei dualiste. În anul 1872, oraşul este legat prin calea ferată Oradea-

37  Idem, nr. 850, Schässburg, den 14 .April 1895, XVII. Jahrgang, p. 3534.
38  Idem, nr. 977, Schässburg, den 19. September1897, .XIX. Jahrgang, p. 3476.
39  Idem, nr. 1035, Schässburg, den 30 .Oktober 1898, XX. Jahrgang, p. 4293.
40  Idem, nr. 1063, Schässburg, den 14 .Mai 1899, XXI. Jahrgang, p. 4409.
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Cluj-Barşov de întreaga reţea de căi ferate din Europa, deci de întregul circuit de 
comunicaţii al continentului. Astfel, o serie de muzicieni mai mult sau mai puţini 
cunoscuţi în zilele noastre vor trece pragul sălilor sau grădinilor sighişorene. Dintre 
aceştia am aminti concertul susţinut de doi muzicieni celebrii Josef Joachim şi 
Johannnes Brahms, la 17 septembrie 1879, în cadrul turneului pe care aceştia l-au 
intreprins în Ardeal. 

Referitor la acest eveniment de o importanţă majoră pentru oraş foile 
sighişorene relatau: „Oraşul nostru a fost gazda unui eveniment de o înaltă desfătare 
artistică de a cărui asemănare, amintirea noastră ne-am făcut părtaşi până acum”. 
Concertând în sala asociaţiei meseriaşilor „…iubitorii de muzică au avut ocazia să 
audieze spectacolul oferit de cei doi artişti atât solo cât şi duet”.

Programul a cuprins următoarele piese: Schumann, Concert pentru pian şi 
vioară; Brahms, variaţiuni pentru pian; Trotini, sonată (Larghetto, Tempo, Finale, 
Trillo del diavolo) pentru vioară; Bach, Adagio, grigă pentru pian; Beethoven, 
romanţă pentru vioară; Mendelson, Concert pentru vioară; Schumann, Noveletă 
pentru pian. Interesant este faptul că prezentarea l-a eclipsat pe Johannes Brahms, 
puţin cunoscut la acea vreme, spre deosebire de Josef Joachim, foarte apreciat în 
epocă, care s-a bucurat de marea atenţie a publicului.41 Un alt concert care a ţinut 
capul de afiş al ziarelor a fost cel prilejuit de prezenta la Sighişoara a unei trupe 
de venită din Statele Unite ale Americii, la 1890. Interesul publicului trebuia să 
fie mare deoarece aveau de a face pentru prima dată cu prezenţa în oraş a unei 
trupe de muzică gospel ai cărei reprezentanţi erau afro-americani. Probabil pentru 
mulţi locuitori era primul contact cu oameni de culoare. După ce au concertat 
în călătoria lor prin Europa la curţile împăratul Austriei, la regele Saxoniei şi 
împăratului Germaniei, vor concerta şi aici: „În sala hotelului Stern cu concursul 
orchestrei locale, duminică 2 februarie 1890, o specialitate pentru public. Aflaţi 
în trecere unicul concert de gospel al jubileului trupei nord americane de renume 
mondial –Neger Quartett. Căntăreţi şi căntăreţe: Miss Anna Edward, Miss Julia 
Tompson, Mr. Bundick şi Harry Clifton, sub conducerea lui Harry Clifton.”42 

La acestea se adaugă faptul că oraşul, aproape anual era vizitat de câte o 
trupă de teatru, care susţinea piese fie în limba germană, fie în limba maghiară, în 
funcţie de repertoriul şi naţionalitatea trupei. Astfel în anul 1879, toată vara este 
plină de reprezentaţii ale trupei conduse de Julius Köstler: „ Teatru la Sighişoara. 
În sala casei oraşului, sâmbătă 21 iulie sub direcţia lui Julius Köstler vor avea loc 
următoarele reprezentaţii:

 1 Tata îngăduit, comedie într-un act de G.V. Moser
 2. Vraja dragostei, operetă într-un act de A Müller

Duminică 22 iunie 

1 Soţia uşuratică, vodevil cu cântec în patru acte de A. Brela. Muzică a 
dirijorului C. Millöker. Si anunţul continua. Marţi 24 iunie, începe abonarea la cele 

41  Idem, nr. 29, Schässburg, den 3. August, I. Jahrgang, p. 116; Schässburger Anzeiger,VIII. 
Jahrgang, Samstag, den 3. August 1879, nr. 70 şi Răzvan Hobai „Sighişoara de altă dată 
– Concertul lui Johannes Brahms” în Jurnal Sighişoara Reporter, 2.8 februarie 2000.

42  Idem, nr. 579, Schässburg, den 2. Februar, XII. Jahrgang 1890.
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12 reprezentaţii în care vor fi cele mai bune şi mai noi piese de teatru, comedii, cu 
cele mai bune operete şi vodeviluri cu cântece”.43 

Tot o prezenţă aproape anuală era şi cea a cântăreţei de operă Anna Schwabe-
Morelli, care cu soţul ei Julius Schwabe: „Joi, 15 iulie 1880, în sala asociaţiei 
meseriaşilor va avea loc un concert susţinut de către cântăreaţa de operă Anna 
Schwabe Morelli şi a recitatorului Julius Schwabe, care vor fi acompaniaţi la pian 
de câtre domnişoara Laura Gleim.”44

Alături de aceste reprezentaţii artistice, sighişorenii puteau lua parte la 
diferitele conferinţe sau expoziţii pe variate teme ale unor artişti şi profesori locali 
sau veniţi din diferitele zone ale spaţiului german. În acest sens îşi puteau îmbogăţi 
cunoştinţele privind lumea în care trăiau cu o expoziţie de „photoplasticum” în 
1896, la casa cofetarului Julius Mühsam. Aceste „photoplasticum” vor reprezenta 
imagini din diferite ţări după următorul program: „Duminică 1 noiembrie Elveţia; 
Luni 2 noiembrie Castelul regelui Ludwig al II-lea al Bayern-ului; Maţi 3 noiembrie 
Italia; Miercuri 4 noiembrie Valea Rinului; Joi 5 noiembrie Parisul; Vineri 6 noiembrie 
Egiptul şi Palestina; Sâmbătă 7 noiembrie Constantinopolul .”45 La aceste expoziţii 
am putea aminti şi una de artă naivă a unui pictor local în 1895: „Expoziţia de 
pictură a ţăranului nostru Karl Zigler va fi organizată duminică 1 decembrie a.c. în 
măsura în care se va putea vedea în pavilionul grădini Hotelului Frank, Baiergasse 
de jos.”46

In cadrul unor conferinţe am integra ciclurile de prelegeri ale Conferinţei 
popular-ştiinţifice organizate cu o periodicitate de un an de corpul profesoral al 
Gimnaziului Evanghelic, în urma căruia se adunau bani necesari pentru nevoile 
şcolii, dar în acelaşi timp locuitorii puteau să-şi îmbunătăţească cunoştinţele. 
Amintim ciclul de conferinţe din 1872: „Azi începe cel de-al treilea ciclu de cinci 
prelegeri ale Conferinţei popular ştiinţifice la „Zum golden Stern”, seara la orele 8. 
Vor fi prezentate următoarele teme:

1. Prelegere, miercuri 21 februarie : <Istoria Sighişoarei în secolul XVII-lea> 
a domnului profesor Friedrich Mauer

2. Prelegere, Miercuri 28 Februarie : <Înmormântarea unui senator roman> 
a domnului profesor Josef Fröhlich

3. Prelegere, Miercuri 6 martie :<Comerţul şi importanţa sa economică> a 
domnului comerciant Friederich Zacharias 

4. Prelegere, miercuri 13 martie: <Apa şi partea sa componentă>, explicată 
prin experimente chimice a domnului profesor Josef Hoch

5. Prelegere, Miercuri 20 martie <Cuvinte străine în limba germană> a 
domnului director al Gimnaziului Josef Haltrich”.

Banii obţinuţi de pe urma acestor prelegeri erau utilizaţi pentru achiziţia de 
cărţi ştiinţifice necesare la acea vreme şcolii.47

43  Schässburger Anzeiger, VIII. Jahrgang, Samstag, den 21. Juni 1879, nr. 50, p. 198.
44  Idem, IX. Jahrgang, Samstag, den 14. Juli1880, nr. 56, p. 223.
45  Idem, XXII. Jahrgang, Sonntag, den 25 Oktober 1893, nr. 43, p. 169.
46  Groβ-Kokler Bote, nr. 911, Schässburg, den 24 November, XVII. Jahrgang, p. 3665.
47  Schässburger Anzeiger, I. Jahrgang, Samstag, den 21 Februar 1872, nr. 5, p. 18.
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Moda seratelor în provincie şi lipsa unor specialişti în domeniu la nivelul 
oraşelor de provincie a determinat o organizare la nivel local între prieteni şi care 
se constituie cu însufleţire în grupuri ce se întâlnesc regulat fie la unul fie la altul 
şi astfel se suplineşte această nevoie, fiind o modalitate în care se pot amuza şi 
este găsit divertismentul.48 În acest sens am aminti apariţia la Sighişoara a unor 
asociaţii specializate, dintre acestea se remarcă activitatea Asociaţiei Muzicale 
(Musikverein) care a reuşit chiar să situeze la un nivel ridicat viaţa muzicală din 
oraş. În 1843, la iniţiativa a 14 bărbaţi se înfiinţează o „Societate muzicală” sub 
conducerea dirijorului Franz Prohaska, care a pus bazele unei orchestre mari. 
Societatea se va autofinanţa prin concerte şi seri de dans. În 1849, conducerea va 
fi preluată de Ferdinand Hessmann, care va duce mai departe activitatea realizând 
primele reprezentaţii de operă. După moartea lui Hessmann se va întrerupe 
activitatea orchestrei, care se va relua în 1873, sub conducerea lui Emil Silbernagel 
(1841-1901). Absolvent la conservatorului din Praga, cu concerte la Paris, unde va 
obţine un violoncel de la împăratul Napoleon al III-lea, sub oblăduirea sa, asociaţia 
muzicală va organiza concerte de orchestră şi de cor şi reprezentaţii de operete.49

Legat de activitatea concertistică foaia Schässburger Anzeiger anunţa: „În sala 
casei oraşului în data de 27 mai 1879 la orele 8 seara va avea loc un concert al 
Asociaţiei muzicale sighişorene cu următorul program:

1. L. van Beethoven –simfonia ( nr. 1 ) pt. orchestră;
2. Cor bărbătesc
  a. Fr. Abt. Waldesgness
  b. Graf Festitits Arvaleanghay
3. L. van Beethoven, Sonata pentru pian solo
4. Fr. Liszt, Corul îngerilor din Oratorilul Christus pentru opt voci feminine 
5. H. Marchner, Andante pentru pian, violă şi cello
6. H. Schröder, Primăvara şi vara pentru cor amestecat.
7. L. van Beethoven, Quartett op. 18 pentru instrument de coarde.”50 

În acelaşi an a avut loc şi o reprezentaţie mai pretenţioasă a Asociaţiei muzicale 
şi anume punerea în scenă a unei opere: „Asociaţia muzicală organizează în sala 
casei oraşului (reprezentaţia n.n.) <Lorelei>, o operă romantică în trei acte de Fr. 
Mägele, cu decoraţiuni pictate de Ludwig Schuller.”51

Lucrurile nu se vor opri aici şi graţie unei bune colaborări între Emil Silbernagel 
şi profesorul de literatură, Michael Albert vor fi puse în scenă operete locale care 
aveau textul semnat de Albert şi muzica de Silbernagel. Am aminti în acest sens 
Bădăran şi încăpăţânat, care între 1881 şi 1893 a avut şase reprezentaţii, apoi 
Angelina sau turcii în faţa Sighişoarei şi Sezia.52

„Timpul liber” la care ne-am referit în studiul nostru se dovedeşte a fi plin 
de activităţi, unele mai complexe şi care necesitau o organizare laborioasă, altele 
mai puţin pretenţioase, cu o împărţire a perioadei de desfăşurare în funcţie de 

48  P. Aries, G. Duby, op. cit., p. 185.
49  Schässburg…, pp. 279-280.
50  Schässburger Anzeiger, VIII. Jahrgang, Samstag, den 24 Mai 1879, nr. 9, p. 63.
51  Idem, VIII. Jahrgang, Samstag, den 29. Januar, nr. 9, p. 34.
52  Schässburg…, p. 280.
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anotimp. Pentru sezonul rece, cu baluri ale asociaţilor, practicarea a ceea ce azi 
numim sporturi de iarnă (săniuşul şi patinajul), iar sezonul cald cu o multitudine 
de activităţi de la serbări câmpeneşti, la excursii ale Asociaţiei carpatine sau pentru 
cei doritori de senzaţii tari curse ale Asociaţiei bicicliştilor. 

Moda vacanţei şi preocupările pentru sănătate determinau evadarea din oraş, 
viligiatura la cabanele proprii aflate în grădinile din jurul oraşului sau la colonia 
de la Vlăhiţa, unde petreceau câteva săptămâni în linişte. La toate acestea am 
adaugă participarea la concerte şi reprezentaţii teatrale la care fie erai spectator, fie 
participant dacă considerai că ai talent.

Locurile de petrecere a timpului liber din oraş se grupau în centrul oraşului 
prin localuri ca: Hotelul „La steaua de aur” (Zum golden Stern), „Sala casei 
oraşului” (Stadthaus Saal?), „Sala Asociaţiei meseriaşilor” (Gewerbe-Verein Saal), 
Cafe Mühsam, Cafe Martini, fie în grădini publice ca Gradina Reihnisch, Gradina 
Melchior, Gradina Bacon, Grădina Hotelului Frank, din păcate unele dintre ele 
necunoscute nouă astăzi. Avem de-a face cu o societate în care asociaţionismul juca 
un rol important în viaţa comunităţii şi grupa întreaga elită a oraşului. Apartenenţa 
la una sau mai multe asociaţii determina în mare parte prezenţa în cadrul „lumii 
bune” şi implicit participarea la toate facilităţile oferite de acestea în petrecerea 
timpului liber.

Putem concluziona arătând că societatea sighişoreană între 1850-1900, era 
profund integrată în spiritul epocii care cuprindea şi noţiuni care ţineau de timpul 
liber şi de modalităţile de petrecere ale acestuia, iar paradigmele epocii prefigurau 
tot mai clar acea atmosferă care a caracterizat societatea europeană până la primul 
război mondial şi care este cunoscută în istorie sub numele de „la belle époque.”


