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PROGRAM 

 
Luni, 22 mai 2017 

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă 
Bdul. Victoriei  nr. 5-7 - sala 35 

Ora 13,00-15,00 - Florin CURTA: Migratii in arheologia Europei de est și sud-est 

in Evul Mediu timpuriu 
 

Marți, 23 mai 2017 
Str. Banatului nr. 2 (Centrul de Reuniune Academică) 

Ora 13,00-14,00 - Matt KOVAL: Researching Archaeology of European Early 

Middle Ages as Ph.D. student in an U.S. University 
 

Institutul de Cercetări Socio-Umane, Bdul. Victoriei nr. 40 - Bibliotecă 

Ora 15,00 - 16,50 - Florin CURTA: Poziția mormintele de copii în cimitirele 

medievale din Ungaria și Polonia în secolele XI - XII  
 

Miercuri, 24 mai 2017 
AIOS – Cafe Wien, Piața  Huet 

Ora 18,00 – Florin CURTA: Sf. Sava din Serbia (o nota biografica, cu accent pe 

rolul sau ca om al Bisericii) 
 

Vineri, 26 mai 2017 
Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă 

Bdul. Victoriei  nr. 5-7 - sala 35 

Ora 10,00 - 11,30 - Lucia CURTA: Mişcarea nativistă în SUA – între graniţe 

deschise şi restrângerea imigraţiei 
 

Marți, 30 mai 2017 
Institutul de Cercetări Socio-Umane, Bdul. Victoriei nr. 40 - Bibliotecă 

Ora 15,00 - 16,30 - Lucia Curta: Imigraţia germană în SUA între acceptare, 

demonizare şi asimilare  
 

Miercuri, 31 mai 2017 
Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă 

Bdul. Victoriei  nr. 5-7 - sala 35 

Ora 13,00-15,00 - Florin Curta: Etnicitate in zona Marii Negre in secolele VI-VII 
 

AIOS – Cafe Wien, Piața  Huet 

Ora 18,00 – Lucia Curta: Monumente ale diversităţii etnice americane: 

Universitaty of Pittsburgh 
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Curriculum Vitae 

Prof. Florin Curta 

University of Florida, Gainesville, USA 

 

Education: 

 1998-1999: M.A. in Medieval Studies, Cornell University, Ithaca 

 1995-1998: Ph.D. in History, Western Michigan University, Kalamazoo 

 1993-1995: M.A. in History, Western Michigan University, Kalamazoo 

 1984-1988: B.A. in History-Philosophy, University of Bucharest, Romania 

Professional experience 

2007-: Professor of Medieval History and Archaeology, University of Florida, 

Gainesville 

2003-2007: Associate Professor of Medieval History and Archaeology, University 

of Florida, Gainesville 

1999-2003 : Assistant Professor of Medieval History and Archaeology, University 

of Florida, Gainesville 

1990-1993: archaeologist, Institute of Archaeology "Vasile Pârvan," Bucharest  

• field surveys in the Cernavodă-Medgidia area of Romania 

• excavations in  Sighişoara, Constanța, Pietroasele, Târgşor,  Histria, and 

Vadu/Karaharman 

Awards and fellowships, and research grants: 

Membership in the Institute for Advanced Study, School of Historical Studies, 

Princeton (Spring 2007) 

Fellow in Byzantine Studies, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. (2006/2007)  

American Council of Learned Societies fellowship for postdoctoral research in 

Southeast European Studies (2006/2007) 

 

National Endowment for the Humanities fellowship, American School of Classical 

Studies (Athens, Greece; 2006/2007; declined) 

WMU College of Arts and Sciences Alumni Achievement Award (Western 

Michigan University, Kalamazoo, October 2003) 

Mellon Visiting Fellowship, Medieval Institute, University of Notre Dame (Notre 

Dame, August 2003-May 2004) 
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Humanities Scholarship Enhancement Award, University of Florida (Gainesville, 

May 2002) 

Dumbarton Oaks Summer Fellowship in Byzantine Studies, Washington, D.C. 

(July-August 2001) 

 Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities at the University of 

Pennsylvania (2001/2; declined) 

Humanities Scholarship Enhancement Award, University of Florida (Gainesville, 

May 2000) 

John Mc Mahon Undergraduate Teaching Award, University of Florida (Gainesville, 

April 2000) 

College of Liberal Arts and Sciences travel grant, University of Florida (Gainesville, 

April 2000) 

Medieval Studies Program fellowship, Cornell University (Ithaca, September 1998) 

Dumbarton Oaks travel grant, Byzantine Studies Conference (Madison, September 

1997) 

Graduate College dissertation fellowship, Western Michigan University 

(Kalamazoo, September 1997) 

Samuel H. Kress Foundation travel grant, College Art Association Conference (New 

York, February 1997) 

ll-University Graduate Research and Creative Scholar Award, Western Michigan 

University (Kalamazoo, May 1996) 

K-S International Scholarship, Office of International Affairs, Western Michigan 

University (Kalamazoo, September, 1996) 

Fellowship of the American Numismatic Society Graduate Seminar (New York, 

June-August 1995) 

Fellowship of the Südost-Europa Gesellschaft (Munich, July-August 1994) 

President's Research Scholar Award, Western Michigan University (Kalamazoo, 

May 1994) 

Fellowship of the Academy of Sciences of Moldova (Chişinău, June 1993) 

Fellowship of the Hungarian Commission of Monuments and Historical Sites 

(Budapest, October 1992) 

Publications: 

Books, sole author: 

1 Text, Context, History, and Archaeology. Studies in Late Antiquity and the 

Middle Ages. Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis 

et Medii Aevi, 6. Bucharest/Brăila: Editura Academiei Române/Istros, 2009. 

2  Southeastern Europe in the Middle Ages, ca. 500-1250. Cambridge Medieval 

Textbooks, 39. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2006.  
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3 The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube 

Region, c. 500-700 A.D. Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 

Fourth Series, 52, Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2001 

(paperback edition, 2007) 

4 Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în secolele VI-VII. 

Translated by Eugen S. Teodor. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2006 

Books, co-author: 

1. Virgil Curta, Growing with the War. A Romanian Volunteer on the 

Austrian-Italian Front, 1915-1917. Translated by Botond Balogh and 

Florin Curta, with introduction and notes by Florin Curta. Cluj: Argonaut, 

2006. 

Books, edited: 

1. The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and 

Cumans (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 

2). Leiden/Boston/New York: Brill, 2008. 

2. Borders, Barriers, and Ethnogenesis. Frontiers in Late Antiquity and the 

Middle Ages (Studies in the Early Middle Ages, 12). Turnhout: Brepols, 

2005. 

3. East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages. Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 2005  

http://www.cetateadescaun.ro/?p=publicatie&id=8&colectie=4
http://www.cetateadescaun.ro/?p=publicatie&id=8&colectie=4
http://www.cetateadescaun.ro/?p=publicatie&id=8&colectie=4
http://www.cetateadescaun.ro/?p=publicatie&id=8&colectie=4
http://www.cetateadescaun.ro/?p=publicatie&id=8&colectie=4
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Curriculum Vitae 

Dr. Lucia Curta,  

Adjunct Assistant Professor Modern European History 

University of Florida, Gainsville, USA 

Education: 

2004 - Ph. D., History, Western Michigan University, Dissertation: “'Imagined 

Communities' in Showcases: the Nationality Rooms Program at the 

University of Pittsburgh, 1926-1945” 

1998 - M.A., History, Western Michigan University, Thesis: “Painter and King: 

Gustav Klimt’s Work at Peles Castle (1883 -1884)” 

1991 M.A., B.A., History and Philosophy, University of Bucharest, esis: “The 

significance of the andron as a representation room in the democratic city 

of the ancient Greece ” 

Professional experience: 

2004-2005: Adjunct Assistant Professor, University of Florida,  

2003-2004: Doctoral Associate, History, Western Michigan University 

2001-2002: Scholar in residence, Pennsylvania Historical and Museum Commission, 

Harrisburg, Pennsylvania 

2000-2003: Adjunct Assistant Professor, University of Florida 

2000- : Adjunct Assistant Professor, Santa Fe College, Gainesville, Florida 

1997-1998: Doctoral Associate, History, Western Michigan University 

1995-1997: Teaching Assistant, History and Art History, Western Michigan 

University 

1992-1994: Associate Museum Curator, Bucharest Museum of Art and History 

1991-1992: Assistant Museum Curator, Bucharest Museum of Art and History 

1991-1992: History teacher, Middle School no. 100, Bucharest, Romania 

1986 -1990: archeological research (excavations and artifact registration): Targsor 

(near Ploiesti), Buturugeni (near Buzau), and Bucharest vicinity, 

Romania 

Awards and fellowships: 

2006/2007: Winterthur Research Fellowship, Winterthur Museum, Garden & 

Library (Winterthur, Delaware) 
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2001: Pennsylvania Historical and Museum Commission, Scholars-in Residence 

Program Grant (Harrisburg, Pennsylvania) 

1998: Western Michigan University, Graduate College Doctoral Fellowship 

Robert R. Russel Writing Award for Graduate Students 

1994-1995: Western Michigan University, Graduate College Fellowship 

Publications: 

• "Painter and King: Gustav Klimt’s early decorative work at Peles 

Castle, Romania, 1883-1884," Studies in Decorative Arts 12 (2004-

2005), no. 1: 98-129. 

• "Constructing an ‘imagined community’: the Romanian Classroom at 

the University of Pittsburgh, 1927-1943" Studies in Decorative Arts 5 

(1998), no. 2: 40-68. 

• "Empire sau Biedermeier? Despre tranzitia stilistica la începutul 

secolului al XIX-lea [Empire or Biedermeier? On the stylistic 

transition in the early 1800s]" Studii si comunicari (Sibiu) 37 (1994), 

35-56. 
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MIGRAŢII ÎN ARHEOLOGIA EUROPEI DE EST  

ŞI SUD-EST ÎN EVUL MEDIU TIMPURIU 
(Rezumat) 

Florin CURTA 
Prelegere susținută la Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Sibiu 

 
Istoricii epocii moderne au transformat mai recent Europa de est în izvorul tuturor 

migraţiilor fundamentale din istoria modernă a lumii, dar istorii Antichităţii târzii şi 

ai Evului Mediu timpuriu nu sunt de aceeaşi părere. Lor li se pare că migraţiile nu 

pot explica nici măcar schimbările petrecute în interiorul Europei de est, cu atât mai 

puţin dinafara ei. Dar niciunul din aceşti istorici nu are habar de literatura privitoare 

la migraţille medievale timpurii publicată în Europa de est şi niciunul din 

participanţii la dezbaterile actuale privitoare la migraţii nu pare a avea cunoştinţă de 

discuţiile aprinse ce au avut loc pe această temă în arheologia sovietică. Această 

crasă ignoranţă explică, cel puţin parţial, naivitatea cu care sunt privite rezultatele 

cercetărilor de bioarheologie cu privire la migraţiile din Europa de est. Pe de altă 

parte, când nu au la îndemână texte istorice, arheologii se ceartă, ca şi istoricii, pe 

atribuirea etnică a culturilor arheologice, ultimul argument perceput ca hotărâtor în 

privinţa migraţiilor. Ce se întâmplă totuşi când nici izvoarele scrise, nici materialul 

antropologic (scheletele din cimitire) nu ne stau la dispoziţie cu informaţie privitoare 

la migraţii? Comunicarea propune explorarea câtorva posibilităţi de cercetare, 

folosind migraţia slavilor ca exemplu. Migraţiile sunt  concepute drept “invazii” şi 

mişcări de populaţie pe scară largă, dar complexitatea motivelor ce-i fac pe oameni 

s-o pornească la drum depăşeşte pentru moment capacitatea cercetărilor de a le 

explica. 
 

 
POZIŢIA MORMINTELOR DE COPII ÎN CIMITIRELE MEDIEVAL DIN 

UNGARIA ŞI POLONIA (SEC. XI-XII) 
(Rezumat) 

Florin CURTA 
Prelegere susținută la Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu 

 
Copiii se bucură în momentul de faţă de o atenţie deosebită din partea 
arheologilor, mai cu seamă în Europa de vest. În Europa central-răsăriteană, 
lucrurile sunt încă la început, iar din această cauză, demersurile comparative 
(în interiorul regiunii) lipsesc cu desăvârşire. Comunicarea se bazează pe 
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comparaţia dintre două cimitire cvasi-contemporane—Kérpuszta din vestul 
Ungariei şi Lubień din Polonia centrală. Acest demers comparativ a fost prilejuit 
de constatarea potrivit căreia copiii joacă un rol deosebit în izvoarele literare 
ale secolul al XII-lea, în special în cronica lui Gallus Anonymus. Cimitirul de la 
Lubień prezintă câteva trăsături ce pot fi interpretate drept ecoul observaţiilor 
din cronică cu privire la categoriile de vârstă tânără. De exemplu, categoriile de 
vârstă sunt clar marcate în inventarul mormintelor, ce-i drept mai pregnant în 
cele cu schelete de sex masculin. În diverse sectoare din interiorul cimitirului, 
mormintele de copii “copiază” pe cele de adulţi aflate în imediata lor apropiere, 
atât în privinţa orientării, cât şi a pieselor de inventar. În necropola de la 
Kérpuszta, mai multe “cuiburi” de morminte apar în jurul unor morminte de 
copii, reprezentând, probabil, parcele de familie. Judecând după răspândirea 
acestor morminte în interiorul cimitirului, semnificaţia unui mormânt de adult 
depinde de poziţia sa în raport cu un grup de morminte de copii (şi nu invers). 
Acest lucru se află pe acelaşi plan conceptual cu înmormântările de copii în 
imediata apropiere a zidurilor bisericilor, un fenomen strâns legat de noua 
valorizare a vârstei copilăriei introduse de concepţiile creştine.  

 

 
SF. SAVA IN SERBIA 

(Rezumat) 

Florin CURTA 
Prelegere susținută în cadrul Serilor Sibiului/AIOS, Cafe Wien 

 
Cu excepţia Sf. Chiril şi Metodie, nu mai este niciun alt om al Bisericii din istoria 

medievală a Europei de sud-est care să fi avut asupra acestei regiuni mai multă 

influenţă decât Sf. Sava. Sava a fost o personalitate de marcă în istoria tulbure a 

Peninsulei Balcanice în anii ce au urmat cuceririi Constantinopolei de către cruciaţi. 

Cu toate acestea, el nu este nici măcar menţionat în lucrări istorice privitoare la 

evoluţiile religioase din Europa secolelor XII-XII. Unii s-au grăbit să-l compare cu 

Sf. Bernard de Clairvaux, dar dimensiunea europeană a personalităţii lui Sava 

rămâne încă a fi descoperită. Comunicarea îşi propune să schiţeze portretul unui om 

al Bisericii, pe baza celor două biografii scrise de către doi călugări atoniţi, 

Domentijan (prin 1252 sau 1253) şi Teodosie (pe la 1336). Comunicarea este de fapt 

o prezentare a unei scrisori închipuite, scrise de către Ioachim, patriarhul Bulgariei 

din timpul  ţarului Ioan Asan al II-lea, la scurtă vreme după moartea lui Sava la 

Târnovo, şi în timpul încercărilor regelui sârb Vladislav de a obţine trupul lui Sava, 

pentru a-l aduce în Serbia. 
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ETNICITATE ÎN ZONA MĂRII NEGRE (SECOLELE VI-VII) 

(Rezumat) 
Florin CURTA 

Prelegere susținută la Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Sibiu 

 
În pofida abundenţei izvoarelor scrise şi arheologice privitoare la spaţiul nord-pontic 

de la sfârşitul Antichităţii, nu există până în momentul de faţă nicio sinteză istorică 

şi nicio încercare de a depăşi obstacolele puse în calea cercetării privitoare la 

etnicitate de prejudecăţile naţionaliste. Analiza atentă a unor izvoare precum Getica 

lui Iordanes, Războaiele lui Procopius de Cezareea sau Istoria lui Agathias de 

Myrina arată nu numai lipsa unor note comune din nomenclatura etnografică a 

regiunii nord-pontice, ci şi o ierarhie a acestei nomenclaturi, care, în cazul lui 

Procopius, are trei nivele conceptuale. Episodul regelui hun Grod din naraţiunea lui 

Ioan Malalas oferă, pe de altă parte, un prilej de a studia mai îndeaproape motivele 

pentru care regiunea nord-pontică a putut fi tratată în chip atât de diferit de către 

diferiţi autori. Terminologia etnică a autorilor din secolul al VI-lea este 

deconcertantă, motiv pentru care încercarea arheologilor de a o “împăca” cu diverse 

categorii de cultură materială a fost sortită eşecului. O cercetare atentă a acestor 

categorii, mai cu seamă cele din complexele funerare din stepele nord-pontice 

datate, cel mai devreme, în a doua jumătate a secolului al VI-lea, indică un contrast 

clar între zona de la nord de Marea de Azov şi cea din nord-vestul Mării Negre. 

Acest contrast poate fi interpretat în chip politic, drept reflectând două moduri foarte 

diferite ale administraţiei bizantine de a se raporta la realităţile politice din zona 

pontică. Cu toate acestea, fenomenul înmormântărilor în tumuli preistorici nu este 

legat de vreun anume grup etnic, ci reprezintă, probabil, o reacţie la pătrunderea 

turcilor în stepele nord-pontice, o reacţie bazată pe revendicarea strămoşilor locali. 
 

RESEARCHING ARCHAEOLOGY OF EUROPEAN EARLY MIDDLE 

AGES AS PH.D. STUDENT IN AN U.S. UNIVERSITY  
Matt Koval, Ph.D. student 

Prezentare susținută în cadrul Școlii Doctorale în Istorie,  

Centrul de Reuniune Academică 

 

This presentation is designed to provide an introduction to the question of why and 

how American scholars and students study medieval archaeology and history (and 

Central and Eastern Europe in particular), from the perspective of a PhD student at 

the University of Florida.  
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MIŞCAREA NATIVISTĂ ÎN SUA –  

ÎNTRE GRANIŢE DESCHISE ŞI RESTRÂNGEREA IMIGRAŢIEI  

(Rezumat) 

Lucia Curta 
Prelegere susținută la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă 

 
Tendinţele nativiste şi ostilitatea faţă de imigranţi au o lungă istorie în SUA, în 

pofida faptului că ţara a fost creeată, de fapt, de către imigranţi. Prima formă de 

nativism, care s-a manifestat în cea de-a doua treime a secolului al XIX-lea a fost 

religioasă şi s-a manifestat cu precădere împotriva catolicilor irlandezi.  Numai 

ultima fază, care a început la mijlocul anilor 1880, i-a avut în vedere pe toţi 

imigranţii, iar rezultatul ei a fost adoptarea în 1924 a legii de limitare a imigraţiei 

(Immigration Act). Comunicarea va trece în revistă principalele componente politice 

ale mişcării nativiste, cu un accent deosebit pe partidul “Nu ştim nimic” (redenumit 

ulterior Partidul American), format la mijlocul secolului al XIX-lea. Voi aduce în 

discuţie şi nativismul mişcării muncitoreşti din America, în special atitudinea ostilă 

faţă de imigranţi manifestată  de către sindicate. Liga pentru restrângerea imigraţiei, 

fondată în 1894 la Harvard, arată că o asemenea atitudine era adoptată şi de către 

elitele educate ale societăţii americane, inclusiv de către cei consideraţi a fi 

“progresişti”. Voi încheia cu unele consideraţii privind fundamentalismul religios şi 

retorica nativistă adoptată în anii 1920 de către organizaţii politice aflate la polul 

opus al frontului politic, precum Ku Klux Klan. 
 
 

IMIGRAŢIA GERMANĂ ÎN SUA  

ÎNTRE ACCEPTARE, DEMONIZARE ŞI ASIMILARE  
(Rezumat) 

Lucia Curta 
Prelegere susținută la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu 

 
Numărul imigranţilor de origine germană a crescut simţitor în America pe parcursul 

secolului al XIX-lea, pentru ca înaintea anului 1900, imigranţii germani să fie al 

doilea grup ca mărime, după irlandezi. Factorii care i-au împins pe vorbitorii de 

limbă germană să îşi croiască o nouă soartă în Lumea Nouă au fost de cele mai 

multe ori de natură politică şi economică, nu religioasă. Cei mai mulţi s-au aşezat în 

statul Pennsylvania, iar printre primii imigranţi, majoritatea proveneau din regiunea 

de sud-vest a Germaniei de astăzi. Un aspect fundamental în înţelegerea poziţiei 

imigranţilor germani în societatea americană îl reprezintă aşa-numitele contracte de 

aservire. Comunicarea va insista pe motivaţiile oamenilor care optau să intre în 
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asemenea contracte pentru a ajunge în America. De asemenea, voi aduce în discuţie 

cazul neglijat al mercenarilor germani care au luptat de partea imperiului britanic în 

timpul Revoluţiei, aşa-numiţii Hessians. Succesul extraordinar al fermierilor de 

origine germană a constituit obiectul unor lungi discuţii în istoriografia americană, 

dar în legătură cu imigranţii care s-au stabilit în mediul rural, voi atrage atenţia şi 

asupra unor aspecte de cultură germano-americană, în special asupra stilului 

Fraktur. Rolul imigranţilor de origine germană în dezvoltarea scenei muzicale din 

America, a artelor şi a culturii constituie subiectul ultimei părţi a comunicării. 
 
IMIGRAŢIA  

 MONUMENTE ALE DIVERSITĂŢII ETNICE AMERICANE: 

UNIVERSITATY OF PITTSBURGH   
(Rezumat) 

Lucia Curta 
Prelegere susținută în cadrul Serilor Sibiului/AIOS, Cafe Wien 

 
Desi Statele Unite ale Americii sunt esenţialmente o ţară de imigranţi, până relativ 

recent nu a existat niciun interes pentru comemorarea eforturilor imigranţilor depuse 

la construirea acelei ţări şi a contribuţiei lor la formarea naţiunii americane. 

Simbolul Americii, Statuia Libertăţii—creaţie a unui sculptor francez şi cadou oferit 

din partea poporului francez—este fără îndoială asociat cu experienţa a zeci de mii 

de imigranţi, pentru care statuia era primul lucru pe care îl vedeau în America, chiar 

înainte de a debarca în portul New York. Dar atât simbolismul statuii, cât şi 

inscripţia de la baza ei îi priveşte pe imigranţi ca pe o masă amorfă, fără distincţii 

etnice. Niciuna dintre statuile dedicate unor grupuri anume de imigranţi (precum 

Statuia imigranţilor din Battery Park) nu e mai veche de 1970. A existat totuşi în 

America un loc în care experienţa imigranţilor din diverse grupuri etnice a fost 

subiectul unui program cultural inaugurat la momentul istoric cel mai defavorabil 

imigranţilor, cu mult înaintea interesului pentru grupuri etnice care s-a manifestat 

începând cu anii ‘70. Locul în cauză este Pittsburgh, iar monumental cu pricina nu 

este o statuie, ci o universitate sau mai bine zis clădirea principală a acelei 

universităţi, aşa-numita Catedrală a Învăţăturii. Comunicarea se va referi în principal 

la sălile de clasă din interiorul Catedralei, aşa-numitele săli naţionale, cu precădere 

la cele inaugurate între 1938 şi 1957, cu accent, la final, pe Camera românească. 

 


